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CƠ CẤU NỀN VĂN HÓA ĐÔNG NAM 

 

Theo bảng Nguyệt Lệnh, ta có: 

( Kinh Lễ IV. 57. Couvreur ) 

 

 

NGŨ HÀNH 

  

Ngũ hành: Đồ hình :    Thủy      Hỏa       Mộc         Kim       Thổ 

                           Số độ :      1          2            3             4           5 

                   Ngũ phương :   Bắc    Nam     Đông     Tây      Tr.ương 

                        Ngũ sắc:   Đen       Đỏ      Xanh    Trắng    Vàng 

                                                     Ngũ thời :    Đông    Hạ     Xuân     Thu    Tứ quý 

                                        

         Màu sắc : Đông ( 3 ) = Mộc: màu Xanh; Nam ( 2 ) = Hỏa: màu Đỏ 

 

CƠ CẤU NỀN VĂN HÓA ĐÔNg NAM:    3 - 2 

Từ bộ số cơ cấu 3 - 2, ( hay Vài Ba: 2 - 3 ), ta có 2+ 3 = 5. 

3 - 2, 5 là 3 Nguyên lý nền tảng của Việt Nho. 

 

Số 2: Nền tảng của Dịch lý: Thái hòa ( Tiến hoá  Trường tồn ) 

Số 3: Nhân chủ: Con Người tự chủ, tự lực, tự cường. 

Số 5: Tâm linh: Nguồn Sống và nguồn Sáng. 

 

Bộ Huyền số này là nền tảng của Tứ Thư Ngũ Kinh mà Đức Khổng Tử  đã “ Tổ thuật “ Từ Nghiêu 

Thuấn. 

 

Nhờ bộ Cơ cấu này mà nền Văn hoá Đông Nam của Việt tộc đạt được cuộc sống Hòa khắp mặt nên 

gọi là Thái hoà: 

   1.- Trong từng cá nhân là Hoà Tâm với Vật, Hòa Tình với Lý. 

   2.- Trong gia đình là Hòa giữa vợ và chồng, Cha mẹ và con cái. 

   3.- Trong quốc gia là Hòa giữa Nhân quyền và Dân quyền. 

   4.- Trên Thế giới là “ Tứ hải giai huynh đệ”. 

   5.- Trên cấp siêu hình là Hoà giữa Hữu vi và Vô vi để đạt tới An vi. 

 

Cảnh Thái hòa đã được Tổ tiên Việt quảng diễn qua những bước An hành trên mặt Trống 

Đồng. 

 

 
Năm 2013 
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CƠ CẤU VIỆT NHO 

 

A.- TRONG CỔ VẬT: CÂY PHỦ VIỆT 

( Cơ cấu Việt Nho ) 

 
I.- DANH TÍNH 

VIỆT ( Cây Phủ Việt ) 

II.- THỂ TÍNH 

2 Giao Long đang cài hoa kết hoa 

                  3 Người mang lông chim đang múa theo chiều Tả nhậm hay 3 hươu sao ( Lộc Tục ). 

CƠ CẤU nền Văn hoá Đông Nam của đại chủng Việt : 3 – 2 , 5  ( 2 + 3 = 5 ) 

cũng như Việt Nho: 2 – 3 ( Vài Ba ), 5    

 

B.- TRONG HUYỀN THOẠI KÉP TIÊN RỒNG CŨNG NHƯ NGỌC LONG TOẠI    

 

               

           Hình TIÊN RỒNG           Đền HÙNG ở PHÚ THỌ 
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Kính dâng với lòng Tôn kính và Biết ơn: 

I.-Tổ mẫu Âu Cơ, Tổ phụ Lạc Long và Quốc Tổ Hùng Vương 

Biểu tượng của nền Văn hoá Thái hòa  Việt  

II.- Đức Bà Maria, Nghĩa phụ Thánh Giuse và Chúa Yêsu Cứu thế 

Nền tảng của Kitô giáo  

Với Tình thương bao la, các Ngài  như Ngôi sao Bắc đẩu  đã hướng dẫn con  từ Quê Mẹ Việt Nam 

vượt qua ba lần tỵ nạn, một lần theo đường bộ, lần thứ hai qua rừng thẳm Viêt Lào và lần thứ ba qua 

biển sâu, lần thứ tư vượt trùng dương qua Quê Cha Hoa Kỳ, nơi  đây đã cưu mang gia đình chúng 

con với cuộc sống đầy nhân phẩm.      Đặc biệt nhờ  qua Tiềm thức cộng thông Nhân loại, chúng con 

đã nhận ra tính chất Đại đồng và Tiểu dị của hai nền Văn hoá  Đông Tây.  

III.- Kính dâng các Tổ phụ Dân tộc Hoa kỳ đã cưu mang Dân tỵ nạn Việt Nam. 

Nền tảng của Chế độ Dân chủ  

Các Ngài đã đem Đạo vào Đời bằng cách thiết lập Chế độ Dân chủ có nền tảng Dịch lý tương tự như 

nền Văn hoá của Tổ tiên Việt chúng con, gương mẫu cho các nền Dân chủ thế giới, nơi đây mọi 

người trên Thế giới có thể chung sống Hoà bình với nhau. 

 

Việt Nhân & Nguyễn Quang 

 

Kính dâng lên Quý Ngài  8 tác phẩm thuộc nền Văn hoá Thái hòa Việt tộc  

nén Hương Lòng Kính mến và Biết ơn. 

 

 

Các tác phẩm: 

1.- Nền Văn hoá Đông Nam  ( Việt Nhân )  

2.- Văn Hiến Việt Nam ( Việt Nhân )  

3.- Đạo lý Xử thế  ( Nguyên Quang )  

4.- Việt Nho trong lòng Dân tộc Việt Nam ( Việt Nhân ) 

5.- Hội nhập Văn hoá Á Âu ( Việt Nhân )  

6.- Đạo lý Xử thế II ( Nguyễn Quang ) 

7.- Sơ thảo về Vấn đề Giáo dục ( Việt Nhân )  

8.- Tìm về Cội nguồn Văn hoá Dân tộc ( Việt Nhân )  

 

Đây là nền Văn hoá của Tổ tiên, nên  thuộc Bản quyền của mọi người trong  Dân tộc Việt Nam cùng 

những ai muốn tìm hiều, không có một hạn chế nào cả, với hy vọng chỉ xin Gạn lọc và Hệ thống hoá 

để xây dựng nên Bộ sách Dân tộc gồm Kinh, Triết, Sử, Văn, như là Thánh kinh của Dân tộc Việt 

Nam. 

Trân trọng  
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Kính dâng Anh Linh Giáo sư Kim Định 

Lòng kính mến và biết ơn 

Vị tôn sư đã dẫn dắt con về nguồn sống Việt.  

 

Giáo Sư Triết gia Lương Kim Định 

( 15-06-1914 - 25-03-1997 ) 

 

Kính hương linh Ông Nguyễn Duy Quang 

Gia trưởng Họ An Việt Houston 

Đã nhiệt tình cung cấp tài liệu Việt Nho và triết lý An vi 

Của G. S. Kim Định . 

 

Chân thành cảm ơn: 

Ông Vũ Khánh Thành, Trưởng ban Thường Vụ  An Việt toàn cầu & Anh Quốc 

Đã cung cấp tài liệu 
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Kính dâng Hương Linh 

Song thân : Ông Nguyễn Văn Đức & Bà Phan Thị Nho 

Lòng báo hiếu của đứa con phiêu bạt 

 

 

 

Cùng người bạn đời Nguyễn thị Phi Nga 

đã cùng nhau trôi nổi nhiều nơi trên thế giới 

 

 

 

 

Mến trao lại cho 

Các Con, Dâu, Rể và Cháu Chắt mai hậu 

Di bảo: Ngọc Long Toại của Tổ tiên Việt  

Hết lòng cảm ơn các Dâu, Rể, Con 

Đặc biệt Thuý Phi, Diễm Phi & nhất là Minh Thành 

Đã lưu tâm giúp phương tiện và kỹ thuật. 
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MỤC LỤC 

PHẦN MỘT 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU 

Ngày nay là giai đoạn Toàn cầu hóa, các Quốc gia trên Thế giới trở dần thành một cái Làng, trong 

đó mọi phương diện đều được chia sẻ chung: Về Vật chất thì có  Thị trường chung, các Quốc gia trao 

đổi với nhau nhiều phương diện để nâng cao Vật chất, về Tinh thần thì phải có một Đạo Trường 

chung, để giúp cho Nhân loại có một số  tiêu chuẩn chung hầu sống hòa với nhau mà chăm lo cuộc 

sống. Về mặt Nổi thì trao đổi với nhau những hiểu biết về mọi phương diện để cùng nhau phát triển, 

còn mặt Chìm thì giúp nhân loại ý thức hơn về cách sống hoà với nhau, tránh đi những cuộc chiến 

tranh vô ích, đem  đa số mồ hôi nước mắt và mạng sống của nhân loại vào mọi phương tiện chiến 

tranh. 

Nếu đem những chi phí về Quốc phòng của quốc gia mà lo cho Dân thì chẳng một ai phải sống trong 

cảnh cơ hàn, những cuộc chiến tranh  mạo danh Tôn giáo và “ Lý tưởng nhân danh ” đang xé nát 

Con Tim và Trí Óc nhân loại. đang dẫn nhân loại vào cảnh bế tắc ngày càng bế tắc hơn. Tinh trạng 

thế giới như hai người đấu kiếm đang vung kiếm dành phần thắng, đang cầm cự nhau, chưa ai có thể 

dành phần hơn, vì nếu động thủ dành phần thắng thì cả hai bên đều tiêu diệt, tình trạng này hóa ra  

chẳng có phe nào thủ lợi được! 

Nếu suy một cách sâu xa hơn thì quả thật Quốc gia nào cũng khôn cả, chỉ có nhân loại lãnh đủ 

những đau thương tổn thất kinh hoàng của chiến tranh, nên Nhân loại trở thành là kẻ dại khờ nhất, vì 

thế mà Tổ tiên chúng ta đã cảnh cáo đừng có “ Khôn Độc Dại Đàn “ . 

Chúng tôi muốn làm một việc nhỏ nhoi là tìm cách học hỏi tinh hoa của nhau về lãnh vực Văn hoá  

của nhiều  nền văn hoá khác để giúp con người thông cảm nhau mà sống hoà với nhau. 

Chúng tôi chỉ hạn chế việc học hỏi trong lãnh vực Văn hoá mà không dám đề cập tới Tôn giáo, tức là 

Tổ chức Giáo hội cũng như Giáo lý cùng các Nghi lễ Phụng vụ . 

Ngày nay phong trào Dân chủ đang nở rộ, mà tinh thần đó lại bắt nguồn từ Kitô giáo. May mắn 

chúng tôi lại thấy giữa Việt Nho và Kitô giáo tuy có Dị biệt nhưng cũng có những điểm Đại đồng. 

Điều này giúp Dân tộc Việt Nam học được tinh hoa của Kitô giáo và cũng giúp những Kitộ giáo Việt 

Nam làm quen với Văn hoá Dân tộc mà sống hòa với nhau, việc này chắc sẽ giúp cho vấn đề Đoàn 

kết Dân tộc được ngày một tốt hơn. 

Phong trào Dân chủ xem như là hướng chung của Nhân loại mà Việt Nho lại là cái Gốc của toàn dân 

Việt Nam, nên chúng tôi nảy ra ý kiến  viết cuốn  “ Hội nhập Văn hoá Âu Á ”. Văn hoá của Âu nằm 

trong Tinh thần Thánh Kinh, Văn hoá của Á trong trong nền Văn hoá Thái hòa của đại chủng Việt.  

Cả hai đều là Nguồn suối của Hoà Bình. 

Những trang dưới đây chúng tôi có hảo ý trình bày Việt Nho học hỏi Thánh kinh theo tinh thần của 

Tổ tiên Việt. Xin đừng hiểu lầm, chúng tôi không dám tìm cách Giảng giải xuyên tạc Thánh kinh .     

 

Việt Nho và Triết lý An Vi là công trình nghiên cứu độc đáo về Văn hoá Việt Tộc của Triết gia Kim 

Định. Đây là công trình vừa rộng và vừa sâu. Rộng là vì đã rảo khắp nhiều lãnh vực của Đông, Tây, 

Kim, Cổ.  Sâu là không những đi vào lãnh vực Ý thức  mà con đi tận miền Tiềm thức cộng thông của 

Nhân loại. Công trình trải dài  trong 32 tác phẩm chính.  Các tác phẩm lại không được trình bày 

theo kiểu hàn lâm, mà đa số toàn là những bài cảo luận, tiểu luận để hướng dẫn sinh viên tìm về 

Nguồn gốc của nền Văn hoá Dân tộc, nó dài quá, dàn trải quá, phức tạp quá, rất khó để đọc cho hết 

cũng như lãnh hội được những điểm then chốt. Chúng tôi phải để gần 20 năm, mới tổng hợp được 7 

cuốn.   
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Công trình khai quật của Triết gia Kim Định  là Việt Nho và Triết lý An vi.    Việt Nho là Nho của 

Việt  Nam được trình bày theo tinh thần triết lý An vi  là thứ Nho Siêu việt. Triết lý An vi thì không 

Hữu vi và Vô vi, mà là sự giao thoa giữa Hữu và Vô vi thành An Vi. ( Thái cực nhi Vô cực )  

Xưa nay nghe nói đến Nho người ta cứ lầm tưởng Nho là của riêng Tàu. Thực ra có nhiều thứ Nho: 

Thái Nho là Nho được thai nghén từ nền Văn hoá Hoà Bình tại Thái Bình Dương, rồi đến Hoàng Nho 

là Nho của Việm tộc ở Trung Nguyên bên Tàu với nền tảng là Tam phần, Ngũ Điển, Bát Sách, Cữu 

khâu, đến Nguyên Nho của Khổng Tử thuật lại từ nền Văn hoá phương Nam, đến Chu Nho, nhất là 

Hán Nho,rồi đến mấy lần Nho phục cổ. 

Nguyên Nho là Nho của Tàu, Việt, Nhật, Hàn. Nho này gọi là Khổng giáo, vì Đức Khổng chưa tìm ra 

Cơ cấu của nền Văn hoá, nên  bị các nhà Phápgia, Âm Duơng gia, nhất là nhà Hán xuyên tạc, biến 

Nho Vương đạo thành Bá đạo. Thứ Nho Cha ông chúng ta ký tụng là thứ Nho đã biến chất, đó là món 

Tạp pìn lù giữa Nho “ khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương  chi cường dư, quân tử cư chi 

“ của nền Văn hoá Nông nghiệp Hoà Bình và Hán Nho có tính chất bạo động, gây Chiến tranh và 

bành trướng của nền Văn hoá Du mục. Hán Nho là thứ Nho đã đánh mất ” vi ngôn đại nghĩa” chẳng 

khác nào quả cam mất ruột còn vỏ. Việt Nho là thứ Nho đã được gạn đục khơi trong từ Hán Nho mà 

có. Hai tiêu điểm để thanh lọc là nếp sống “ Nhu thuận “ của văn hoá Nông nghiệp và Văn hoá “ 

Bạo động “ Du mục.  

Việt Nho là triết lý Nhân sinh có một Vũ trụ quan Động biến hoá theo Dịch lý, một Nhân sinh quan 

Nhân chủ, Thái hoà và Tâm linh và một Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình và một Đạt quan Phong lưu đượm 

tính chất “ Dĩ Hoà vi qúy “. Triết lý nhân sinh này có thể giúp chúng xây dựng lại con Người giáng 

cấp, Gia đình bất hòa và Xã hội rối loạn với Chủ đạo Hòa. 

 

 

Khi cả Địa cầu đã trở thành một Làng thì mọi lãnh vực sẽ đụng chạm với nhau và sẽ có một tiến 

trình hội nhập với nhau để tìm ra mẫu số chung. Công trình về Triết lý An Vi và Việt Nho của Kim 

Định cũng nhằm tới  mục tiêu Tổng hợp Đông, Tây, Kim, Cổ theo  hướng Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. 

 

Theo chiều hướng đó, về phương diện Văn hoá chúng tôi mạo muội viết cuốn “Hội nhập Văn hoá Á  

Âu “.Đây là vấn đề rất tế nhị, vừa rộng lại vừa sâu, chúng tôi không bao quát nổi, mà chỉ là  dò  

đường  để mong những vị khác cùng quan điểm liên tục góp công cho  được thành tựu thì quý hoá 

quá, mục tiêu cuối cùng cũng là  đem tinh thần Hoà của các Tôn giáo vào Đời.      Chúng ta đã thấy 

xưa nay chính các Tôn giáo đều có Bản chất Hoà bình, mà cứ bị những Tín đồ nhân danh Tôn giáo “ 

Lấy Đạo tạo Đời “ gây ra chiến tranh thảm khốc. 

Qua sự học hỏi về Việt Nho cũng như các Tôn giáo, Tôn giáo nào cũng cao cả mang bản sắc Hoà    

bình, cũng qua Thánh Kinh của Kitô giáo, chúng tôi  thắc mắc tại sao lại có gặp gỡ lạ lùng giữa 

Thánh Kinh và Việt Nho.  Theo sự khám phá của khoa Tân nhân văn, cũng như công trình của 

Stephen Oppenheimer trong cuốn Eden in the East, cùng với Kinh Dịch lý trong Tinh thần: “ Dịch 

chi vi thư  bất khả viễn: Vi đạo lũ thiên, biến động bất cư, chu lưu lục hư, thượng hạ vô thường, 

cương nhu tương dịch, bất khả vi điển yếu,duy biểu sở thích ( Hệ từ hạ 8 ): Dịch là một sách không 

thể ly lìa: Nó là đạo luôn luôn thay đổi, biến động không ở một nơi, chu lưu khắp cõi, lên xuống 

không thường, cứng mềm thay nhau, không thể nệ vào một cái làm cốt yếu, chỉ phải biến dịch và 

thích nghi”.  

Với tinh thần trên, qua Tiềm thức công thông của nhân loại, cùng một số chứng cớ, chúng tôi thấy cả 

hai đều có nhiều phần giống nhau, nhất là cùng một Cơ cấu Văn hóa, chúng tôi chỉ bàn về phương 

diện gặp gỡ Văn hoá. 
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Trong viễn tượng hoà hợp Đông, Tây, Kim, Cổ, với hảo ý là giúp Nhân dân Việt học hỏi thêm tinh 

hoa của Thánh Kinh, cũng như  Giáo Dân làm quen với Tinh thần Dân tộc qua Tam giáo để quy tụ 

cùng nhau, chung Lòng, chung Trí và chung Sức mà Cứu Nước và xây dựng Nước.     

Sau đây là những lý do hướng dẫn theo tinh thần của triết gia Kim Định: 

Việt Nho là Triết lý Nhân sinh thuộc “ triết Đông là thứ triết phần nào đã đi đến cái sống, nên tất cả 

Tâm lý, Sinh lý, Xã hội, Lịch sử đều đáp ứng được những yêu sách của một triết lý cụ thể: triết lý 

Nhân sinh “   

 Đông phương thiên về Minh triết và Triết lý, sứ mạng của Triết lý là đem lại cho đời sống một ý 

nghĩa để đưa nhân loại thoát ra khỏi cơn khủng hoàng tinh thần hiện nay.. Hướng dẫn nhân loại trên 

con đường đi về cứu cánh con Người, đó là sứ mệnh của một nền triết lý không phân biệt Đông Tây 

mà là Triết lý Nhân sinh, Triết lý  của con Người muôn thuở, chính Triết lý là tinh thần, là Hồn sống 

cho Tôn giáo, Tôn giáo chỉ là biến thể của Minh triết, 

Chúng ta có thể nói khuynh hướng hiện nay là từ bỏ lối độc chiếm tự tôn để đi tới một Tổng hợp hay 

đúng hơn đi tới một cuộc thống nhất hòa tấu: unity orchestrated như danh từ đại hội Triết học quốc 

tế 1949 đã dùng ( Moore p.1 ) . Hội nghị này nhấn mạnh đoàn viên cố gắng đi đến một sự bổ túc làm 

giàu lẫn nhau. Một đàng Đông phương chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Tây phương về:    

 1.-Phương diện lý luận trình bày và chú ý đên phần lịch sử hơn. 

 2.- Đàng khác đưa vào một óc phê phán được thức tỉnh và chấp thuận dễ dàng mọi huấn điều 

tiền nhân. 

 3.- Dùng sự mổ xẻ phân tích dưới nhiều khía cạnh khác nhau để làm sáng tỏ vấn đề. 

 

Ngược lại một Triết gia Tây phương ngày nay mà không biết gì Triết Ân Độ và Trung Hoa ít ra là về 

lập trường chung thì bị coi là thuộc về thời ký Colomb ( trước khi tìm thế giới mới ) hay nữa không 

biết cách chuyên biệt thí ít ra lập trường cũng không còn giữ vững được như thới Cổ điển Tây 

phương nữa, vì Triết Cổ điển đang bị chính các tư tưởng gia Tây phương đạp đổ trên khắp nẻo 

đường và Triết học bị coi là một chứng bệnh ( V.P. 236 ) . 

. . . 

Ta có thể nói tóm rằng Triết học Tây phương hiện đang phát động một phong trào di cư vĩ đại: Di cư 

từ những nền móng cũ đến định cư trên những nguyên lý mới: 

 Nhận nguyên lý Biến dịch thay  vào Ý niệm bản thể im lìm. 

 Nhân nguyên lý Cơ thể thay vào Ý niệm cơ khí, bớt chú trọng vể Triết học Thiên nhiên để 

nhấn mạnh đến thân phận con Người. 

 Nhận nguyên lý Lưỡng nhất ( principle polarisable )  thay cho Nhị nguyên cũ. Nhân đó nhận 

phần nào quan niệm tương đối trong chân lý thay vào quan niệm tuyệt đối, vì vì vậy óc Tương dung 

được đề cao, nếu chưa phải là nhận cả nguyên lý của nó. 

 

Tổng hợp những suy tư những phân tích bất kể của Đông hay Tây, Nam hay Bắc. Nhận thức được 

tinh thần sâu sắc để khởi nguồn cho đời sống Tâm linh vươn lên: Thống nhất lại cá giá trị mới hãy 

còn vất ngổn ngang bừa bãi, đem lại cho nhân loại một luồng sinh khí dồi dào vừa được canh tân; 

thổi sinh khí vào nhân loại đang ngạt thở trong trăm ngỏ hẻm chuyên môn phân cách và bịt bùng, 

được thở bầu không khí bao la khoáng đạt tinh thần của con người toàn diện.  Đó là sứ mệnh Triết  

lý Đông phương. 

Sử gia Toynbee có dự đoán sự thành công đó sẽ đến trong giai đoạn hậu lại: 

. . . 

“Đến năm 4047 thì sự khác biệt Đông Tây không còn nữa, mà chỉ còn là một khối nhân loại duy 

nhất.” ( sách của Tác giả xuất bản nam 1947 )  
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Ngày nay để đáp lại cái quà cơ khí khoa học tân kỳ Âu Tây tặng cho nhân loại, Á Châu sẽ lấy gì đóng 

góp đây? Tôi ( Kim Định ) không ngần ngại đề nghị lại đưa con zéro lần nữa, vì nó còn một khía 

canh cao quý hơn Toán học, y như Tinh thần cao hơn Vật chất vậy. Đó là vòng căn bản  mà Kinh 

Dịch gọi là vòng Thái cực, cái vòng tròn ấy có thể là bản tóm tắt mọi khoa học, đồng thời đem lại  

cho tất cả khoa học một sức tổng hợp đang thiếu, chưa thấy trong nền văn minh nào lại sáng chế ra  

được một cái biểu hiệu thần tình bằng.  Vòng Thái cực lại là hình tóm tắt Dịch thuộc Văn gia của 

Nho.  

 ( Lược trích đó đây trong “ Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây. Sứ mệnh triết lý Dông 

phương. Kim Định )  

 

 

 

    ĐƯỜNG LỐI KHAI QUẬT NỀN VĂN HÓA VIỆT  

CỦA TRIẾT GIA KIM ĐỊNH 

A.- Đường lối khai quật 

 

Sau đây là một số hiểu biết tổng quát của tôi về công trình của Kim Định: 

 1.- Công trình của Kim Định là công trình về Văn hoá Dân tộc. Văn hoá này không đặt nặng 

ở chỗ Văn học, Nghệ thuật mà chú trọng về triết lý Nhân sinh. Triết này  lại không giống như triết lý 

niệm của Tây phương mà là  triết theo Tinh thần của Đông phương. “ Triết, Triệt dã : nghĩa là Triệt 

Thượng và Triệt Hạ, không những thế mà còn phải làm sao cho Nghịch lý Thượng Hạ này được giao 

hoà  để đạt Minh triết. Đây là theo tinh thần Dịch: “ Dịch: Nghịch số chi lý “, nghĩa là cái Lý ngược 

chiều của Thái cực, cái lý giúp cho Âm Dương hoà.  Vì tinh chất triệt của triết để thấy rõ vấn đề 

Gốc Ngọn  mà có nhiều vị cho công trình Văn hoá của Kim Định có tính chất cực đoan.   

Ta có thể lấy ví dụ sự sinh tồn và phát triển của một cây, Rễ cây thì đâm Xuống, Thân, Cành, Lá thì 

mọc Lên, nhờ Rễ chuyển nhựa thô lên Lá, Lá quang hợp thành  nhựa luyện lại chuyển Xuống châu 

thân mà nuôi cây. Sự chuyển nhựa Lên Xuống là nghịch số, sự chuyển ngược nhau tiếp tục được hài 

hòa là Nghịch số “ Âm Dung hoà “ .  

 Trong con người sự mọi cơ quan và tế bào cũng đều có những sinh hoạt nghịch số hài hoà như thế 

để sinh tồn và phát triển. Đối với vạn vật cũng vậy. ( Xem thêm ở dưới ). 

Do đó ta thấy Dịch lý là nguồn sinh sinh hoá hoá của Vũ trụ. 

 

 2.- Khi đi vào lãnh vực Văn hoá, Kim Định  không chỉ khảo cứu những tác phẩm xưa về Văn 

học Nghệ thuật, mà dùng tinh thần Triết Đông phương đi vào nhiều lãnh vực Đông, Tây, Kim. Cổ để 

tìm cho đến Gốc, tới Ngọn.  

 

Đi về Cổ để tìm cho đến Gốc Tâm linh , và cũng đi vào Kim để cho tới Ngọn Khoa học và còn phải 

làm sao cho Gốc Ngọn được hài hòa, hầu tìm ra sinh lộ cho Nhân sinh.      
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  Về Cổ thì không những phải rảo qua lãnh vực Văn học Nghệ thuật, Lịch sử, Huyền sử Việt Nam, mà 

nhất là đi sâu vào các lãnh vực trên của Trung hoa, cũng như thế giới, trong đó Huyền sử là vấn đề 

quan trọng, vì hai nền Văn hóa này tuy có tiểu dị, nhưng cũng có phần đại đồng.  Thường khi vào sử 

Trung hoa người ta chỉ đi đến thời Tần Hán, còn Kim Định thì đi mãi tận thời Tam Hoàng, Kim Định 

cũng chưa  dừng lại đây mà còn đi tới nền Văn hoá Hoà bình tại Thái Bình Dương. 

 

Về Kim thì Kim Định dùng những ánh sáng của Khoa Tân nhân Văn, như Khảo cổ, Nhân chủng, Dân 

tộc, Di truyền, nhất là Tâm lý miền sâu để lần tới miền Tiềm thức công thông của Nhân loại để phát 

hiện ra các Sơ Nguyên tượng, cũng như đi vào Cơ cấu luận để nhận ra Cơ cấu của nền Văn hoá  

cũng như tìm ra mạch lạc nội tại hay hay mối Nhất quán của nền Văn hoá. Cơ cấu Văn hoá là bộ số 

huyền niệm, nét Lưỡng nhất lại là nền tảng của Dịch lý theo tinh thần Việt. Kim Định đã liên hệ cấu 

trúc của Vật lý vi tử có nguồn gốc từ Dịch lý. 

Trong khi nghiên cứu, có những công trình của Khoa Tân Nhân văn vào lúc đó chưa được khám phá,  

nhưng Kim Định đã hé thấy trước, hai nữa  Kim Định chỉ dùng những khám phá của khoa Tân nhân 

văn như là cái bàn nhún để nhờ tinh thần triết mà vươn lên những giá trị cao hơn.   Tuy  có những 

kiện chứng thuộc tiểu tiết chưa được đầy đủ ,nhưng cũng tạm để có đà nhún lên là được, chứ không 

ảnh hưởng gì đến Đại thể, có người lại vin vào đấy để cho là không đúng phương pháp khoa học . 

Chính Kim Định cũng thú nhận cần phải được kiện chứng thêm. 

 

 3.- Vấn đề quan trọng khác là phải dùng ánh sáng của khoa Tâm lý miền sâu để đi vào Huyền 

sữ ,Tâm lý  miền sâu là miên U linh man mác thuộc nguồn Tình của thế giới Tâm linh, thuộc Vô thể, 

nên ta không thể  dùng lý luận rõ ràng khúc chiết của khoa học mà chứng minh,trong Vũ trụ thì năng 

lượng tối đã chiếm đến 73%, Khoa học chỉ chiếm phần rất nhỏ trong phần còn lại. Khoa học chỉ đắc 

dụng ở thế giới Hữu là thế giới Hiện tượng, nếu đem ánh sáng khoa học vào miền u linh thì thì làm 

cho phần u linh bị xoá nhòa mất.  Không thể lấy Lý lẽ của Lý trí, của khoa học mà luận về Tình yêu, 

vì khi dùng Lý để diễn tả Tình Yêu thì Tình Yêu phải đi Tỵ nạn! 

Quả là không ai có thể dùng lý luận để giải nghĩa được Tình yêu, chỉ có thể cảm nghiệm, rồi Thể 

nghiệm được mà thôi, chỉ có thể hội ý mà khó có thể ngôn truyền, nếu hai bên không cùng tần số, 

nghĩa là đồng thanh đồng khí thì khó có thể tương ứng tương cầu với nhau, nhất là đối với những ai 

duy lý, duy sử. Cũng vì lý do này có vị lại bảo Kim Định cái gì cũng vơ vào, vơ vào những cái không 

thể lý luận chứng minh bằng khoa học!   Tôi không nhở rõ của ai trong câu Pháp văn: «  Le coeur as 

des raisons, mais la raison ne connais plus « , hình như của Lamartine ? 

Nhưng khốn thay, khi đi vào lãnh vực Nông nghiệp của Tổ tiên xưa, con người sống quây quần bên 

nhau, gần gủỉ với thiên nhiên, nên rất giàu tình cảm, mà tình cảm là nền móng của con người, Tình 

cảm từ nhân Tâm, tạo nên Nhân Tình, nếu không bàn về nguồn Tình thì đã bỏ mất chuyện lớn nhất về 

con Người trong triết lý Nhân sinh. 

Hai nữa ngày nay là thời đại văn minh, người ta khinh khi nhà quê cho là quê mùa lạc hậu, nhưng 

đời sống ở nhà quê là đời sống nặng về tình cảm, nên khinh nhà quê mà coi nhẹ tình cảm làm người 

thì chúng ta  bị lâm nạn của bệnh Duy lý thời nay, nên con Người Văn minh thường sống trên và 

ngoài Dân tộc, để lớp Bình dân bơ vơ!    

 

 4.- Nền Văn hoá của chủng Việt không là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là dùng những 

biểu tượng về Đồ hình và Số độ để từ Biểu tượng vươn lên Linh tượng hầu tiếp cận với nguồn Tâm 

linh là nguồn Sống và nguồn Sáng cũng như đi vào nếp sống của con người và các Cơ chế xã hội cân 

xứng để tìm đường mưu hạnh phúc chung.  
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Có giải mã được các Đồ hình và số độ từ hình Thái cực, Lưỡng nghi, Tứ tượng , Bát quái, Hà đồ, 

Lạc thư. . .nhất là Đồ hình của Ngũ hành, Tam tài, Lạc thư thì mới tìm ra được tinh hoa của nền Văn 

hoá. 

Kim Định cũng tìm cách giải mã  các Huyền số, bằng cách gán cho mỗi Huyền số một  ý nghĩa thích 

hợp.  

 

 5.- Theo Kim Định vì nền Văn hoá  Tổ tiên vừa mới kết tinh xong phần  nền tảng thì bị quân 

Du mục thôn tính, cướp đoạt, tuy Tàu đã có công viết thành Kinh điển, nhưng phần nền tảng là quan 

trọng nhất, còn phần dùng văn tự để công thức hoá thì không quan trọng bằng.    Sau đó các Âm 

dương gia, Pháp gia nhất là nhà Hán  đã đem tinh thần Du mục bạo động xen vào, họ tìm cách tẩy 

xóa mất tính chất Vương đạo mà trở thành Bá đạo Tôn quân của Hán Nho. Kim Định có công khai 

quật và tinh lọc Hán Nho thành Việt Nho theo tinh thần triết lý An vi. 

Hán Nho là thứ hổ lốn giữa Vương đạo và Bá đạo, nên trong đó có những câu trái ngược nhau mà 

Tổ tiên chúng ta không phân biệt nổi cứ tầm chương trích cú và ngâm thi vịnh nguyệt cho giống Tàu. 

Ngày nay nhiều người không hiểu cứ vin vào những câu trái ngược nhau đó mà đả phá Khổng Tử, 

thực ra là của Pháp gia, Âm Dương gia nhất là Hán gia . Sở dĩ như vậy là vì thiếu tinh thần Triết để 

gạn đục khơi trong. Tiêu chuẩn để tinh lọc là nếp sống “ nhu thuận, bất báo vô đạo “ của nền Văn 

hoá Nông nghiệp và nếp sống Bạo động, “ Dĩ cường lăng nhược ”  của nền Văn hoá Du mục.   Cụ 

Nguyện Trãi đã tóm tắt tuyệt diệu vào hai câu trong Bình Ngô đại cáo: 

 

“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn 

Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo “ 

( BNĐC. Nguyễn Trãi ) 

 

Để làm sáng tỏ hai câu trên, chúng tôi xin liên hệ với thưc tế xưa và nay của Trung hoa   để có cái 

nhìn rõ hơn. 

B.- Nhìn qua nền văn hoá Trung hoa 

Ngày nay, nước Tàu đang khủng hoảng Văn hoá nghiệm trọng, vì Văn hoá cũ là Hán Nho bá đạo thì 

Trung cộng đã “đào cho tận gốc, trốc cho tận rễ “, mà Văn hoá mới thì không dễ gì tìm ra, Mao 

Trạch Đông đã cố gắng tìm cho ra đạo đức CS để thay thế, nhưng đã thất bại ê chề qua công trình 

tẩy não. Tuy từ ngày theo Tây phương, không còn phân biệt Hồng Chuyên, không kể  “ mèo Đen mèo 

Trắng “, thì quả  đã có “ăn nên làm ra, nhưng Đặng Tiểu Bình đã không hiểu nan đề Xã hội chính 

là do tình trạng đồi phong bại tục ngày càng làm cho xã  hội phân hoá nghiêm trọng, vô phương 

cứu chữa, mà nguồn gốc là do Khủng hoảng Văn hoá. 

Nho bảo đã “ phú chi “ thì phải “ giáo chi” , nhưng chẳng biết “ lấy chi mà giáo “, chỉ giáo cách 

mạng triệt để, càng triệt bằng  mưu vặt, thì càng lâm nguy, vì khi càng làm ra mà không biết cách ăn 

ở “ Phải Người phải Ta “, cứ để cho nhân dân cứ luôn dơ quả đấm ra mà dảnh dật nhau thì ngày 

càng dày xéo lên nhau hơn, còn nhà cầm quyền thì vẫn theo đường mòn ”Dĩ cường lăng nhược “ 

truyền kiếp để xài cho hết mồ hôi và máu của nhân dân vào Vũ trang thì vẫn đạp lấy nước đái của 

Liên Xô ngày trước, rồi đây họ sống với Ai!      

Phá đi thì dễ, mà kết tinh cho được một nền Văn hoá thì  phải nhờ các hiền triết qua hàng mấy chục 

ngàn năm mới có, xem ra chỉ có nền Văn hoá Hoà Bình là sớm nhất và lan truyền khắp thế giới, 

không thể lấy nước bọt tuyên truyền mà có được. Khi bị khủng hoảng về Văn hoá thì cả Dân tộc 

mất nội lực để sinh tồn và trường tồn. 
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Ngày nay Trung cộng vẫn âm thầm ngoi ngóp trong Hán Nho mà chính mình đã quyết phá, nhưng 

dẫu sao Hán Nho vẫn còn một số luân thường  đạo lý tuy xơ cứng, nhưng còn chút khả dụng ngoài 

cái bá đạo, nhưng các nhà cầm quyền Tàu xưa nay chỉ ăn vỏ Hán Nho mà bỏ ruột Nguyên Nho. 

Trung cộng một mặt cứ xây tượng và viện Khổng Tử, nhưng điều quan trọng là họ không nhận ra bản 

chất bá đạo của Hán Nho cần tẩy trừ để tìm kế thoát nạn, nên mặt ngoài họ vẫn phải bám vào Ý thức 

hệ Mác đã phá sản để làm bùa giữ ngôi , họ không đủ khả năng để thoát ra được hai cái bẩy do Tổ 

tiên Cha ông họ giăng mắc, nên chính cái bẩy đã giăng ra đã và đang vây khổn họ!  

 Vòng vây Phong trào Dân chủ đang vây khổn và ngày càng xiết chặt, sự khủng hoảng Văn hoá 

đang dẫn họ tới con đường Kiệt, mặt trận Văn hoá trở nên quan trọng hàng đầu.       Cái cửa tử 

của chế độ chính trị Bá đạo không “ Chỉ ” ở các Cơ chế xã hội bị  khủng hoảng mà rối loạn, mà “ 

Chính “ nguồn khủng hoảng là ở mạch sống của Dân tộc, ở nền Văn hoá bỏ trống, rổng không. Khi 

nền Văn hoá mà bỏ quên Gốc con Người và Dân tộc thì chính đã đánh mất quyền Tự do làm Người, 

nên con Người đã bị bỏ đói cả Tinh thần và Vật chất. Khi con Người lâm vào tình trạng khủng hoảng 

thì họ duy trì thứ chế độ hại Dân hại Nước làm chi?  Hãy thay đổi mọi thứ ngay từ Bản chất con 

Người cùng nền tảng từ Chế độ cho đến các Cơ chế xã hôi, tất cả  phải đặt trên nền tảng con Người 

thì mới mong thoát nạn, cứ nhân danh này nhân danh nọ, cứ chạy quanh hiện tượng rối loạn thì càng 

sửa càng sai! 

 

Nhờ đó mà chúng ta hiểu các điểm quan trọng trong công trình Triết lý Nhân sinh của Kim Định. 

Công trình Việt Nho có Nền tảng nơi nguồn Gốc con Người và Dân tộc, và cái Ngọn là Nhân hoà 

và Vũ trụ hòa. Khi con Người xa rời Tình Người và lẽ Phải, khi Công dân lạc bị Lạc Hồn Dân tộc 

thì Dân tộc bị xé ra từng mảng, mỗi nhóm một phương cứ cắn xe nhau, nhà cầm quyền thì cứ 

dùng mưu mẹo vụn mảnh mị dân mà làm bừa, thì  phỏng Dân tộc làm  sao mà không  khốn đốn!  

Một điều lạ lùng là tinh thần Dịch Lý của Việt tộc đã ăn sâu vào nền Hiến pháp, vào Cơ chế Xã 

hội cũng như Quốc sách về Nôi trị và Ngoại giao của Hoa Kỳ. 

Tóm lại, những thứ nào không dung dưỡng con Người thì trước sau gì cũng bị Dân tộc đào thải. 

Nên nền tảng chính của Văn hoá là Triết lý Nhân sinh, mà Văn hoá Nhân sinh gồm cả Văn học, 

nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh.     ,  Văn học nghệ thuật chỉ là Ngành Ngọn, 

nếu cứ rong chơi trên Ngọn Ngành, không vun bón để Gốc héo thì Lạc Hồn con Người và Dân 

tộc, do đó mà Trí thức mất Ý thức.  

 

 Triết lý Nhân sinh có mục tiêu chính là phục vụ con Người Nơi Đây và Bây Giờ cũng như Tương 

lai!  

C.- Triết lý An vi  

  Là một triết gia, Kim Định đã dùng Tinh thần triết lý An vi để khai quật ra Việt Nho là  Triết lý 

nhân sinh của văn hoá Việt. 

I.- Năm Mục tiêu   

 

1.- Cho những Người dấn thân vào Đời 

 

2.- Cho những Người phải Chiến đấu 

 

3.- Cho những Ai gặp bước Gian truân 
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4.- Cho những Ai gặp cảnh Bần hàn 

 

5.- Cho những Ai muốn Cải tạo Xã hội. 

( Trùng phùng Đạo nội. Kim Định ) 

II.- Ba Phạm trù   

            1- Phạm trù tiến trình của Tâm thức nhân loại: Bái vật, Ý hệ, và Tâm linh. 

           2- 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 ) 

 3.- Phạm trù : Từ, Tượng, Số,  Chế để kiểm chứng xem công trình đã đật tiêu chuẩn chưa 

III.- Ba Nguyên lý   

   1.- Nguyên lý Lưỡng nhất: “Âm Dương hòa “ hay “ thuận Vợ thuận Chồng “ để đạt tới thế Quân 

bình động, Tiến bộ, Thài hòa. 

   2.-Nguyên lý Nhân chủ: Tự Chủ, tự Lực, tự Cường hay Trai hùng Gái đảm. 

    3.- Nguyên lý An vi để đạt tới cuốc sống Phong Lưu: Không Cưỡng hành, không Lợi hành mà 

An hành.   

IV.- Hai cách Trình bày   

Cách trình bày Việt Nho theo hai tiêu chuẩn của triết lý An vi để hợp với cảm quan thời đại, đó là : 

   1.- Thiết thực để  chú tâm bàn về những chuyện thiết thân với con Người và Dân tộc. 

   2..- Tỷ giảo là cách trình bày đối chiếu hay so sánh giữa các cặp đối cực đễ làm sáng tỏ vấn đề 

của hai bên, như vấn đề Độc tài và Dân chủ, vấn đề Chí Nhân Đại Nghĩa với Tham tàn và Cường 

bạo.. .  Mục đích là để làm sáng tỏ vấn đề Đạo lý làm Người với nhau, chứ không phải là bới móc 

cực đoan. 

D.- Việt Nho 

I.- Khai từ 

Viêt Nho không chỉ thuần là luân lý như người ta thường hiểu mà là một triết lý về Đạo hoc giúp con 

người biết cách tự Chủ để sống hoà với nhau và hoà với Tiết nhịp hòa của vũ trụ. 

Muốn khai quật Việt Nho, thì phải dùng tinh thần triết lý An vi, đi vào kinh điển Hán Nho để gạn đục 

khơi trong theo hai tiêu điểm về nếp sống của Văn hoá Nông nghiệp và Du mục để loại trừ nhưng tư 

tưởng bá đạo của Hán Nho, khi đó ta mới có được Nguyên Nho của Khổng Tử. Nguyên Nho của 

Không Tử được thuật lại từ Tổ Nghiêu Thuấn ( Tổ thuật Nghiêu Thuấn ) , mà Nghiêu Thuấn là Tổ 

Nông nghiệp. Lại nữa đó là Văn hoá “ khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo của phương Nam “ tức là 

của đại tộc Việt.    Ngoài ra còn có nhiếu thứ Nho: Thái Nho được kết tinh từ nền  Văn hoá Hoà 
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Bình, Hoàng Nho thời Tam Hoàng, Nguyên Nho của Khổng tử, Chu Nho, Hán Nho của nhà Hán với 

vài lần Nho phục cổ.   Nho cũng nằm trong mạch sống Dân tộc Việt được Kim Định khai quật theo 

tinh thần triết lý An vi được gọi là Việt Nho. 

   
Xưa nay người ta cứ tin rằng Việt Nam không có Văn hóa, có chăng là do những thứ học được của 

Tàu, của Tây, mà Nho là Văn hoá  riêng của Tàu.   

Theo sự khai quật của Kim Định thì Việt Nho thuộc nền Văn hoá Đông Nam, Văn hoá này cũng 

chung cho Tàu, Nhật , Hàn, Việt, đa số Dân Tàu thuộc thành phần sĩ nông ở Nông thôn chiếm 70% 

thuộc nên Văn hoá naỳ, còn 30% thuộc thành phần Công thương theo Văn hoá Du mục, các nhà cầm 

quyền phần đông nhiễm thói  Du mục. 

Việt Nho có Cơ cấu là bộ số Huyền niệm 2 – 3, 5, mà nền tảng là cặp đối cực Âm Dương của Dịch lý, 

nền tảng đó đã nằm sẵn trong huyền sữ cũng như nếp sống của Dân tộc Việt. Dịch lý cũng là Thiên 

Lý.  Còn các Sơ nguyên tượng trong Tiềm thức cộng thông Nhân loại cũng là nguồn gốc của nền 

Luân thường Đạo lý của Nho. Nhờ đó mà nhận ra nếu sống đúng với Luân thường Đạo lý một cách 

sinh động thì chúng ta bắt gặp được sự cộng thông của Nhân loại. Sở dĩ Luân thường Đạo lý của 

Hán Nho bị xơ cứng là do  không nhận ra trung cung hành Thổ của Ngũ hành, hành Thổ là nguồn 

Sống và nguồn Sáng thuộc Tâm linh. 

Việt Nho không những có mặt trong Ngũ kinh, Tứ thư mà còn ở trong Văn chương truyền   khẩu, Văn 

chương truyền khẩu cũng  là kho tàng Minh triết, có chung với Kinh Điển nguồn gốc Nhân, Trí, 

Dũng hay Nhân Nghĩa. Dòng Nho Văn gia và Chất gia đều đồng quy ở gốc Thái Cực. 

II.- Tóm tắt Nội dung Việt Nho  

Theo sự hướng dẫn của Kim Định, tôi đã tạm hệ thống hóa Việt Nho như sau, Việt Nho gồm có: 

 1.- Một Vũ trụ quan Động: Tất cả đều Biến dịch theo Dịch lý nên Tiến bộ và Thài hoà. Nền 

tảng của sự biến dịch là do các cặp đối cực tương tác với nhau đạt trạng thái Quân  bình động. 

 2.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ bắt nguồn từ Tâm linh, nên có khả năng Tự Chủ, tự Lực, 

tự Cường. 

 3.- Một Lộ đồ:  Tu, Tề, Trị, Bình để đem Đạo lý vào Đời sống, để  Đồng bào  sống hoà với 

nhau. 

 4.- Các Cơ chế Xã hội được cân bằng theo Dịch lý nhờ các cặp đối cực cân xứng nên tiến bộ 

và ổn định 

 5.- Một Đạt quan Phong Lưu, nhờ biết sống hoà trong Vũ trụ, nên an nhiên tự tại như kiểu  “ 

Hóa Nhi đa hí lộng “  do tinh thần Dịch lý  :“  Hữu nhược vô, Thực nhược hư: Có dường như 

Không, Thực cũng tựa như hư “ . 

Tất cả đều thuận theo sự biến hóa của các cặp đối cưc theo Dịch lý. 

 

III.- Sự Liên hệ giữa Việt Nho và Văn hoá Hoa Kỳ 

 

Trước tiên về Con Người thì ở đâu trên thế giới cũng như không gian đều có mặt người Hoa kỳ, từ 

chỗ thuận lợi cho đến chỗ nguy hiểm nhất đều có mặt người Hoa Kỳ, đó là nhưng Trai Hùng Gái 

Đảm mà TG. Kim Định đã đặt tên là con Người Nhân chủ. 

Không có sự khốn khó nào trên thế giới mà người Hoa Kỳ không động tâm ra tay giúp đỡ. Ngay từng 

cá nhân khi xem TV thấy bất cứ nơi đâu gặp hoạn nạn, họ liền viết check gởi đến cứu giúp.  
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Về sự công bằng Xã hội thì từ Hạ tằng Cơ đến Thượng tắng kiến trúc đều được sắp xếp chu đáo để 

giúp hữu hiệu cho mọi thành phần trong xã hội  đều được hưởng chung theo nhu cầu của mình, nhất 

là thành phần tàn tật.    

 Mỗi thành thị đều được tổ chức theo cộng đồng trong đó mọi phương tiện và Cơ hội để cho hết cả 

mọi tầng lớp tiến thân rất thuận lợi, các tiện nghi cung cấp nhu cầu cho đời sống hàng ngày cũng 

đáp ứng đầy đủ cho mọi thành phần, ngay đến các thùng rác đặt  ngoài vệ đường các phố xá. Mọi cơ 

cấu xã hội đều được tổ chức và vận hành đâu vào đấy nhất là Giáo dục.  

Nói như thế không phải ở Hoa kỳ mọi thứ đều tốt đẹp hết mà sự xấu cũng có vô vàn, mọi người có 

quyền chọn lựa cho mình, khôn sống vống chết, nhưng những người sai lầm vẫn được giúp đỡ đàng 

hoàng để hoàn lương. Hoa Kỳ là một Đất nước Tự Do, nên là Xứ  Cơ hội của mọi Cơ hội, không ai 

muốn nên người mà hư! Đây là một trong những Đất nước tương đối tốt nhất cho con Người tương 

đối. 

Đây là cách đem Đạo vào Đời, vì lẽ Công bằng tương đối đã được thể hiện vào các ngõ ngách của 

Xã hội nhờ lòng Bác ái. 

 

Nếu ta nhìn vào các Cơ chế Xã hội và Sinh hoạt của Đất nước Hoa kỳ chúng ta  cũng  thấy rõ được 

tất cả đều được vận hành theo Dịch lý: 

Trong Cơ chế Tam quyền phân lập có: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp;  các cơ chế cứ cặp một như 

Lập pháp / Hành pháp; Hành pháp / Tư pháp; Tư pháp / Lập pháp. . .,  các cặp đều vận hành  theo 

lối Check and balance ( vừa hợp tác và đối tác theo tiêu chuẩn Bác ái, Công bằng được định chế nơi 

Hiến pháp, giống như kiểu Âm Dương tương thôi của Nho ) để tiến bộ trong trạng thái cân bằng.  

 

Đất nước Hoa kỳ có nhiều đảng nhưng có hai đảng lớn hoạt động tích cực trên Chính trường. 

 Đảng Dân chủ chuyên hơn về Nội trị, và đảng Cộng hoà thiên về Ngoại giao, hai bên cũng vừa hợp 

tác và đối tác với nhau để hình thành  Chiến lược và Chiến thuật Quốc gia. rất linh động. Đây là lối 

Hợp Nội Ngoại chi Đạo “ 

 

Về hoạt động toàn cầu thì Hoa kỳ có Thị trường chung để ăn nên làm ra và thiết lập an ninh để bảo 

vệ quyền lợi chung. Ngoài ra có Đạo trường chung  do Tổ chức Liên Hiệp quốc cầm cân theo tinh 

thần  Đạo lý “ Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền “ để duy trì lẽ Công bằng tương đối xã hội mà sống 

hoà với nhau. 

 

Hoa kỳ không phân biệt bạn thù, cứ giao thiệp với bất cứ nước nào để làm ăn, cũng giống chủ trương 

“ bất báo vô đạo “ của Nho có tính chất khoan nhu, cũng tương đương với Bác ái.   Hoa kỳ vẫn giao 

tiếp với mọi quốc gia trên thể giới, đem ra tiêu chuẩn công bằng chung không những để giúp họ ăn 

nên làm ra, để có điều kiện tiến tới tình trạng“ Phú quý sinh Lễ Nghĩa: Lấy Hạ tằng kiến trúc để xây 

dựng Thượng tằng theo Dịch lý hay Thiên lý ”, hầu  biết tôn trong Tự do Nhân quyền để sống hoà với 

nhau, đường lối này được Nho gia gọi là Tòng cách ( hành Kim ) nghĩa là nương theo để giúp họ 

thay đổi. 

 

Tất cả đều theo Dịch lý , đây là cuộc gặp gỡ lạ lùng giữa Đông và Tây, nhưng Đông còn ở trên 

Nguyên lý của Dịch theo tnh thần Việt, nhưng đã bị lảng quên,  còn ở Tây phương nhất là Hoa kỳ thì 

đã đem ra thực hành nơi Xã hội rất hiệu quả . 

 

Thiển nghĩ các Tiểu nhược quốc phần đông không hiểu được Chiến lược và Chiến thuật linh động 

của Hoa kỳ là vừa hợp tác vừa đối tác theo Dịch lý để vừa tiến bộ vừa đạt thế cân bằng, nên khi liên 
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hệ với Hoa kỳ có nhiều đối tác, chính mình  không đủ mạnh và có chíến thuật uyển chuyển để đối ứng 

và luồn lách hầu giữ được thế cân bằng mà tồn tại, thì sẽ bị loại trừ, kết quả này không phải Hoa Kỳ 

bội tín, mà là chính mình không  biết nương theo Dịch lý mà đối ứng, vì chẳng hiểu đường lối sinh 

hoạt linh động của Hoa Kỳ, nên mình cho là phản bội, hình như Tổng thống Tưởng Giới Thạch ( ? ) 

đã bảo: “ Làm Kẻ thù của Hoa kỳ thì dễ, mà làm Bạn với Hoa Kỳ thì khó”  !   Đường lối của Hoa Kỳ 

là bất biến theo Dịch lý ( nghĩa là luôn luôn biến đổi theo Thiên lý mà không theo phe một phe phái 

nào cả  ), nếu “ không đủ mạnh” làm Đối tác để tương tác với nhau thì một đối cực sẽ bị triệt tiêu, 

kết quả này ta gọi đối tác bị loại trừ là “ con cờ quốc tế “ bị thí. 

 

Thiển nghĩ Hoa Kỳ là nước mạnh cả Vật chất lẫn Tinh thần: Về vật chất không những , có kinh tế, 

Quốc phòng cũng như các ngành khác cũng rất mạnh, còn về Tinh thần thì có Bản Tuyên ngôn Quốc 

tế Nhân quyền làm thế ỷ dốc, do ở trên thế mạnh, nên mới dùng chính sách “ Tòng cách “  để làm 

thay đổi đối phương được.  Khi một nước nhỏ liên kết với nước mạnh thì chính mình cũng phải mạnh 

mới duy trì được thế cân bằng, nếu không có nội lực mà cứ chạy liên kết với các nước lớn tất sẽ bi xé 

ra từng mảnh. Còn Việt Nam là một nước nhỏ, mọi thứ đều yếu xiù nhất là Tinh thần, mà chỉ lấy cách 

nhún nhường quỳ lụy làm đầu thì tất bị nuốt chửng sớm. Vì vong bản nên không nhớ bài học về Chiến 

lược và Chiến thuật của thời Hậu Lê, đó là Chiến lược “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ và Chiến thuật là 

“ Dĩ Nhu thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường “ với điều kiện Dân khí phải cao!  ) 

Chúng ta có hiểu đường lối của Hoa Kỳ thì viêc liên kết với Hoa Kỳ trên tiến trình Dân chủ mới có 

lợi. Trước tiên là phải có con Người Nhân chủ và phải có một Chủ đạo Hoà thì mới đắc dụng. Nên 

nhớ Hoa kỳ không cần con người Nô lệ, vì họ đã có công “ giải Thực, xoá tan chế độ Thực dân, họ 

cần Người có Tư cách và khả năng làm đối tác mà thôi. 

Tóm lại, để xây dựng cho được Đất nước Hoà kỳ tiến bộ như ngày nay là do kết quả của một Dân 

tộc gồm vô số nhân vật có Lòng Rộng Trí Sâu kiên trì xây dựng gần 250 năm, theo kiểu nói của 

Cụ Nguyễn Trãi là “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ thay vì “ Tham tàn và Cường bạo “  như Đại Hán 

xưa nay!. 

 

Tóm tắt 

Việt Nho có: 

 Một Cơ cấu vững bền: Bộ số huyền niệm: 2-3, 5, do đó không thể bị xuyên tạc như Nguyên 

Nho của khổng Tử  

 Một Nội dung: Nhân Chủ, Thái hòa , Tâm linh 

 Một lộ đồ; Tu, Tề , Trị, Bình  để đem Đạo lý vào Đời 

 Các Cơ chế Xã hội quân bình, nhờ với các cặp đối cực đạt thế  quân bình động để tiến bộ và 

trường tồn. 

 Một Đạt quan : Phong Lưu , siêu thoát.  

 

Từ nền tảng trên, ta sẽ khám phá  ra một thế giới mênh mông, nhưng vẫn bao hàm Tinh hoa của Tứ 

thư, Ngũ kinh trong đó. Nhờ bộ cơ cấu huyền số mà Việt Nho không thể bị Xuyên tạc như Nguyên 

Nho của Khổng Tử thành Hán Nho. 

IV.- Những nét đặc trưng của Văn hoá 

1.- Nền Văn hoá bằng Biểu tượng 

Biểu tượng đầu tiên là Tiên Rồng hay Âm Dương tới Tứ tượng Bát quái, Hà đồ, Lạc thư, Cửu trù 

,Hồng phạm, trong đó  Tam tài, Ngũ hành, Lạc Thư  là rất quan trọng. Đấy là nhưng biểu tượng đều 
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có đồ hình và số độ. Đây là những Biểu tượng để vươn lên Linh tượng hay đi từ Ý thức và lặn sâu vào 

Tiềm thức, Siêu thức để tiếp cận với  Linh tượng là nguồn Tâm linh. 

Nếu không giải mã được các Biểu tượng để tiếp cận với Linh tượng thì hết còn là Việt, do đó mà 

chẳng nhận ra  được tinh hoa của Văn hoá Việt. 

 

Muốn siêu lên Linh tượng thì phải “ Vi Đạo nhật tổn “ nghĩa là theo lối của Thánh Gandhi “ Je me 

réduit à zéro: tôi tự diệt cho đến số không “ hay cách khác phải vươn lên từ Lượng cho tới Phẩm, đó 

là bước Phá Chấp thuộc Quy Tư, con Suy tư là Chấp thì lại phải có Lượng càng nhiều càng tốt, 

nhưng phải làm thế nào  cho nghịch lý Quy tư và Suy tư hay Lưỡng Phẩm được hài hòa theo luật  

Chấp Phá ( The Law of receiving and giving ) để hòa củng Tiết nhịp của Vũ trụ ( cosmic rhythm ) thì 

mới đạt, nói rộng ra là  không làm cho bất cứ môi trường nào bị ô nhiễm.  

2.- Nền Văn hoá Thân tộc 

Văn hoá của chúng ta được đặt trên nguyên lý Mẹ, Mẹ Âu Cơ là Tổ mẫu, trăm con đều được cưu 

mang ấp ủ trong Bọc Mẹ Âu Cơ. Do đó mà Văn hoá có tính chất Thân tộc, ai ai cũng là Bà Con, ai 

ai trong Dân tộc cũng đều được gọi là Bác / Chú; Cô / Cậu, Dì  / Dượng, Chị / Anh, Cháu / Con. . ., 

nói chung mọi người  là Đồng bào, chẳng có ai là kẻ thù, tuy có kẻ tốt người xấu nhưng nhờ lòng 

Bao dung, chín bỏ làm mười, mà sống hòa với nhau được. Đối với kẻ xấu không có báo thù ( bất báo 

vô đạo ) để loại trừ, mà tòng cách nghĩa là nương theo, lấy điều Nhân Nghĩa để  biến đổi họ. 

Chỉ có nền Văn hóa Du mục bạo động chuyên môn cướp bóc giết người thì những ai có Quyền, Tiền 

và Tình đều là kẻ thù.  

 

Hôm qua, anh bạn tôi ở ngoài Thái Bình dương gọi vào phán nàn sao ngày nay đất nước chúng  ta 

có nhiều “ Tam bảo đại nhân “ quá . Họ là những người thấy ai Hơn mình thì ghen tức, tìm cách lôi 

xuống, thấy ai Kém mình thì khinh khi lấy chân dẫm lên, hễ ai Bằng mình cũng chẳng bao dung, nên 

cũng đấu đá để  dồn vào chân tường, để mình độc chiếm cõi hoàn thiện!  Tam bảo đó là Trên ghét, 

Dưới khinh, ở Giữa thì cũng chẳng tha, mà vẫn đấu đá đẩy nhau vào chân tường để loại trừ, nói gọn 

là “Ố nhân “ ! 

Đây là những vị quá nhạy cảm về sự bất thiện của người khác, tinh thần liên đới Cha Chú quá cao, 

nên đã vong thân, mặc nhiên cho mình đã hoàn thiện, nên phải chiến đấu  

để tỏ cho ai ai cũng phải kém hơn mình. 

Ngược lại cũng có những vị chỉ lưu Tâm đến mình, không quan tâm đến ai khác, chỉ tìm cách sống 

tròn trịa không đụng chạm đến ai cho an thân, do đó trở nên Vô cảm và thiếu tinh thần liên đới trách 

nhiệm, nên ai có bị áp bức đau khổ cũng chẳng thấy liên quan đến mình, Dân tộc có bị nô lệ thì tìm 

cách đến sống chỗ khác, nghĩa là “ sống chết mặc bay “,  miễn “ Tiền thầy bỏ đầy túi” là ổn. Đây là 

những người “ Ái Thân “. 

Những cặp trí thức đối cực này góp công lớn vào việc phân hoá Dân tộc, tách Đồng bào ra từng xứ 

cô đơn! 

 Xét cho cùng, nguyên nhân chỉ là bỏ Gốc Nhân Nghĩa của con người và Gốc Đồng bào của Dân 

tộc!. Không yêu thương nhau, không ăn ở công bằng với nhau thì gây ra bất hòa cả Dân tộc bị rã 

đám! 

 

Nan đề của Gia đình và Xã hội là nạn bất Hoà, Bất Hòa là do bất Công trong lối sống với nhau, 

muốn trừ tệ nạn bất Công thì mọi người phải Hành xứ với nhau theo đường Nhân Nghĩa. Muốn có 

lòng Nhân thì phải biết kính trọng yêu thương và bao dung mọi người và muôn loài. Có hành xử theo 

Nghĩa hay lẽ Công bằng thì mới hòa với nhau được Có sống theo Nhân Nghĩa hài hòa thì không ai 
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bắt nạt được mình, một Dân tộc mà đạt Chí Nhân và Đại Nghĩa thì luôn có tinh thần bất khuất, 

không sợ kẻ thù “ Dĩ Cường lăng Nhược “. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh hùng hồn tinh thần Bất 

khuất của Dân tộc. 

3.- Nền văn hoá của con Người Nhân chủ, Tự do 

Nhờ tính chất Nội khởi nơi con Người, vì con Người là một Tạo hóa con, mà Tạo hóa thì “ Thiên 

hành Kiện : Trời Đất là nguồn sinh sinh hoá của Vũ trụ, biến đổi không ngừng để Tiến bộ trong thế 

Quân bình động, nên “ Quân tự tự cường bất tức: người quân  tử tự Lực tự Cường không ngừng 

nghỉ”. Con người là một Tài, một tác nhân luôn biết tự chủ, tự lực, tự động, tự cường, tự tác, tự 

hành, tự túc. . . , nên đầy Nội lực tự khởi, luôn tìm cách sống hoà với mọi đối tác, không nương cậy ỷ 

lại vào ai, ngay cả với chính Trời Đất,  mà chỉ  tuân theo luật Trời Đất mà sống hoà đồng với Vũ trụ.  

Đây là một nền Văn hoá đầy sức sống Tự do, nên giàu khả năng Sáng tạo.  Chứ không Ngoại khởi 

như chúng ta thường chạy quanh các Hiện tượng rối loạn mà  quên mất Bản chất gây tội ác.. Một 

văn hóa thiếu nền Nội khởi là văn hoá yếu hèn, chỉ mạnh theo lối “ Khảng khái tòng vương “ mải mê 

mang giáo mác đâm chém cướp bóc nhau mà thôi, họ có khả năng tận trung làm nô lệ, nhất là nô lệ 

thóii tàn ác, chứ không đủ tư cách làm Chủ, chứ không có Dũng lực tự chế để “Thung dung tựu 

Nghĩa “ mà sống theo Chính Nghĩa.     .   Nhưng khốn thay vì bị nô lệ mà Tổ tiên chúng ta và cả 

chúng ta đã bỏ rơi mất viên Ngọc quý mà ôm vào  thứ “ hủ mộc ” ! Viên ngọc quý là ngọc Long toại, 

là huyền thoại Tiên Rồng, là cặp Vợ chồng hoà thuận, còn “ hủ mộc “   là thứ Bạo lực  “ Chồng 

Chúa Vợ Tôi “, nhà  cầm  quyền “ Dĩ cường lăng nhược “để giết mà cướp ! 

4.- Nền Văn hoá thống nhất 

 Các Văn gia thì có Kinh điển, Tứ thư Ngũ Kinh, các Chất gia thì có kho tàng minh triết của Văn 

chương Bình dân như các truyền kỳ, huyền thoại, ca dao, tục ngữ. . ., đó là cả một kho tàng minh 

triết, vì không nắm được cốt tuỷ của nền Văn hoá, nên  kho tàng đó chỉ là một  kho chứa hàng cổ lộn 

xộn đã bị lớp bụi thời không bám đầy. 

Tuy trình độ nhận thức có khác nhau, nhưng hai dòng vẫn quy về Nhất Lý, đó là Lý Thài cực cũng là 

Lý “ Nhân Nghĩa” . Lý này cũng tương tự như những giá trị cao cả khác: Bác ái , Công bằng của 

Kitô giáo, Từ bi, Trí huệ của Phật  giáo. Tất cả đều có Bản Chất Hòa Bình.   Xưa nay chúng ta cứ 

thấy những tín đồ của các tôn giáo cứ nhân danh Chân lý của Tôn giáo mà gây chiến tranh, mà 

chém. giết nhau, đó là những kẻ “ Lấy Đạo tạo Đời “  cũng giống như các chế độ chính trị cứ nhân 

danh Dân chủ để thực hiện Độc tài, do Bất Nhân mà làm việc Bất công ! 

 

Nhờ nền Văn hoá hai dòng này mà suốt lịch sữ gần 5 ngàn năm, kẻ thù truyển kiếp Đại Hán tịch thu 

hết sách vở và bắt cống nhân tài mà không sao tiêu diệt được Văn hoá mà khuất phục được Dân tộc, 

dầu đã dán cho nhãn hiệu Nam Man là dân man ri mọi rợ, không có văn hoá, còn lũ giết người cướp 

của suốt dòng Lịch sử thì lại tự vổ ngực là Thiên triều Đại Hán văn minh! 

5.- Nền Văn hoá của Dân tộc Bất khuất 

Nền Văn hoá Việt cũng có kiềng ba chân hay Tam cương : Nhân, Trí , Dũng. Tổ Hùng Vương là  

Biểu tượng cho Mẹ Tiên nơi non Nhân, cùng Cha Rồng là Nước Trí. Là  kết tinh của hai biểu tượng 

Mẹ Tiên, Cha Rồng, nên con Hùng Vuơng rất Hùng dũng, do đó mà Nhân, Trí, Dũng là  tinh thần 

Dân tộc, là yếu tố đoàn kết Quốc gia tức là Gốc của Dân tộc. Mọi con dân Việt đều được cưu mang 

ấp ủ trong bọc Mẹ Âu Cơ, nên tất cả đều là Đồng bào.  Mẹ Tiên Cha Rồng chỉ là biểu tượng của Tinh 

thần Quốc gia chứ không phải là chuyện hoang đường như những người Lạc Hồn lầm tưởng.    Một 

con người có sống theo Nhân Trí thì mới có đủ Dũng lực sống tự Chủ được.Một Dân tộc có Chí Nhân 
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và Đại Nghĩa thì mới đủ khả năng giữ nước và xây dựng nước đuợc, nhất là sống cạnh một nước 

khổng lồ “ Tham tàn và Cường bạo “, luôn dở trò ‘ Dĩ Cương lăng Nhược “ mà giết để cướp và tàm 

thực.   

  

Một Dân tộc mất Gốc thì đồng bào bị phân hoá chia ly, không thể đoàn kết với nhau, con người thiếu 

tinh thần Nội khởi để tu dưỡng Nội lực thì trở nên khiếp nhược, do đó mà đánh mất  tinh thần bất 

khuất.. Nan đề của Dân tộc khởi đầu từ đây,   

6.- Nền Văn hoá thấm đượm bản chất Hoà bình 

Nền Văn hóa xa xưa của chúng ta là Nho giáo, thứ Nho này đã  thẩm nhập vào trong mạch sống của 

người Việt, cứ đi vào cách ăn mặc, ăn nói, ăn làm, phong tục tập quán, lễ hội. . . thì nhận ra, thứ Nho 

này được gọi là Viêt Nho, nền tảng của Việt Nho theo Chất gia là Tiên Rồng, theo Văn gia là Âm 

Dương , khi Vợ Chồng tương giao thì thuận Vợ thuận Chồng , khi Âm Đương tương thôi thi Âm 

Dương hoà, Trong thế giới Hiện tượng tương đối các cặp đối cực là phổ biến. khi tất cả  các cặp đối 

cực có mức độ cách biệt không quá lớn thì đạt trạng thái quân bình động nên vừa tiến bộ trong trạng 

thái hòa, nên trường tồn.   

 Lấy một ví dụ cụ thể trong đời sống Vợ chồng, vì mỗi người có bản chất riêng, lại khác nhau về phái 

tính, nên cần phải có tiêu chuẩn sống chung mới mong giữ được hoà khí.  

Nhờ khác cực nên hai ion – và ion +  cuốn hút nhau bằng nguồn Tình để kết hợp làm Một:   Vợ : ½ 

+, ( + )  Chồng  : ½ -  = 1; người Vợ có Thể là Âm, nhưng Dụng lại là Dương, (Dương trung hữu Âm 

căn ), còn Chồng thì Thể là Dương + (Âm trung hữu Dương căn ) , nhưng Dụng là Âm - ; Âm Dương 

cuốn hút nhau nên một.  Để không có bên nào lấn át bên nào, thì  phải có cách hành  xữ bằng Lý 

Công chính hầu giữ bản sắc của nhau, nhờ đó mà  có hoà khí, hoà khí là nguồn sống vui chứa chan 

phơi phới do hậu quả của nếp sống Tình Lý hài hoà.  

Tổ tiên chúng ta đã suy ra từ số độ Ngũ hành.  “ Tham ( 3 ) Thiên Lưỡng ( 2 )  Địa “ là tỷ lệ hoà: 

Tình / Lý : 3/2 . con số 3 , 2 là rất co dãn, uyển chuyển, tuỳ theo từng người, từng sự việc,từng hoàn 

cảnh mà biến đổi, chứ không là con số toán học.  

Theo Chất gia thí thứ tự tỷ lệ là Vài ( 2 ) Ba ( 3):  Lý ( 2 ) Tình ( 3 )  .    Đó là sự khác nhau giữa 

Vănh gia và Chất gia.    Bộ số này đã được chứng minh bằng khoa học qua công trình của hai nhà 

bác học Trung hoa được giải Nobel là Dương chấn Ninh và Lý Chánh Đạo. 

Muốn tu dưỡng Tình Lý thì phải Quy tâm tiếp cận với nguồn Tâm linh là nguồn Sống ( Tình bao la ) 

và nguồn Sáng ( Lý công chính ). Khi sống ở đời phải đem nguồn Sáng ( lương tâm ) thủ đắc ra soi 

thế sự đễ phát triển lý trí cho viên mạn để sống sao cho Tình Lý hoà hai. 

 Trong mỗi con người muốn cho Thân an Tâm lạc nghĩa Là con người được thăng bằng, thì 

phải sống theo tỷ lệ uyển chuyển theo Tình 3 , Lý 2 . 

 Khi hai người muốn cư xử với nhau cho thoả mãn cả hai bên, tuy  không có  đại lượng nào 

mà đo lường được, nhưng ước chừng sao cho Tình phải nhiều hơn Lý để có khả năng Bao dung mới 

mong thông cảm với nhau mà hoà được, cái khó nhất  là làm sao sống cho trọn Tình vẹn Lý , phải có 

Tâm tình  cao cả và phải có nhạy cảm ( nghệ thuật )  mới đạt được, vì Hoà là nguồn hạnh phúc của 

con người cũng góp phần vào tiết nhịp hòa của Vũ trụ.  

Nói tóm lại trong cách hành xử hàng ngày con người phải biết Kính trọng, Yêu thương, Bao dung và 

ăn ở tương đối Công bằng với nhau mới êm xuôi được. Một điều quan trọng khác là hai bên phải vui 

lòng sống hai chiều có Đi có Lại : “ Phải Người phải Ta “ với nhau mới đạt, nếu một trong hai cứ 

sống một chiều thì cứ bất hòa, cái khó nhất là ở chỗ đó, do đó mà chính quyền độc tài để buộc phải 

theo họ!. 
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Cái khó nữa là ai ai cũng phải trau dồi Tình Lý và khi hành xử với nhau phải dựa trên tiêu chuẩn 

công bằng, tuy là thứ công bằng tương đối, miễn là” một vừa hai phải “ là được. Chứ cứ theo lối 

sống Duy Lý: “ con Người cứ chẻ sợi tóc làm tư dùng làm lạt buộc, đếm từng hạt gạo để thổi cơm, 

thì sẽ dẫn tới tình trạng người ăn thịt người “ !( Lão Tử ? ) 

 

 Trong Gia đình và xã hội, cách hành xử với nhau cũng không khác, nhưng phức tạp hơn 

nhiều, vì bá nhân bá tính, mức độ Tình Lý trao đổi với nhau  cũng khác nhau, nên rất uyển chuyển 

nếu không Lưu tâm và Chia sẻ với nhau cho thích hợp thì không thể đạt tới mối Hoà.    Mối Hoà là  

thần dược cho mọi rối loạn xã hội,  vì thế mà Tổ tiên chúng ta đã tôn Âm Dương hoà lên “ Đại Đạo 

Âm Dương hoà “(đừng lầm với Hán Nho )  

 

 Trong mỗi cá nhân là Hòa giữa Tình và Lý. 

 

 Trong Gia đình và xã hội  thì cách hành xữ Tình Lý  một cách  rộng rãi và  phức tạp hơn. 

Cách hành xử này phải Tự khởi, muốn vậy phải Tu thân, chứ luật pháp chỉ là hàng rào cản bên 

ngoài, khó  mà chu toàn được. 

. . .  

 Trong Triết học thì phải hòa được giữa Triệt Thượng và Triệt Hạ để đạt Minh triết 

 Trên cấp siêu hình là  hoà giữa Vô vi và  Hữu vi  mà An vi ( Kim Định )  

 

Cảnh Vũ trụ hoà hay Tiết nhịp hòa của Vũ trụ ( cosmic rhythm ).đã được Tổ tiên Việt trình bày bằng 

những diễn đề trên mặt trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ. 

Khốn nỗi vì bị nô lệ, nhân dân chúng ta bị giam hãm triền miên trong nghèo đói, nên  để viên ngọc 

quý  Long Toại “ Thuận Vợ thuận Chồng “ của Tổ tiên xưa cứ bị chôn vùi mãi dưới đất sâu, nên Bể 

Đông chắc khó còn, mà cũng chẳng đủ Nội lực để  mà tát cạn ! 

7.- Nền Văn hoá Hợp Nội Ngoại chi đạo 

Nền tảng của Văn hoá về phía Chất gia thì có cặp đối cực Tiên Rồng, về Văn gia thì có cặp Âm 

Dương, được xuất phát từ vật tổ kép Chim Rắn thăng hoa mà thành. Trong khi đó người Tàu chỉ có 

một vật biểu là Rồng mãi tới đời Hán mới nhận vào, do “ Độc Dương bất thành “, mà lại cường 

dương nên chuộng bạo lực gây chiến tranh mà bành trướng.    Khi “ Tiên Rồng gặp nhau trên cánh 

Đồng Tương”  trở nên “ thuận Vợ thuận Chồng “để sống Hoà với nhau.  “ Âm dương tương thôi “để 

đạt thể Quân bình động nên vừa Tiến bộ vừa Hoà, nên được tôn xưng “Đại Đạo Âm Dương hoà “ .  

Đây là Lý Thái cực, Lý của Nhất lý thông, vạn lý minh “. 

 Cái Nhất lý hay nét Lưỡng nhất này xuyên suốt  nền Văn hoá hay mạch sống Việt. 

Trong nét Lưỡng nhất có một bên là Nội, bên kia là Ngoại. 

Trong Ngũ hành thì Nội là Trung cung hành Thổ, mà Ngoại là 4 hành kết thành hai cặp đối cực : 

Thuỷ / Hoả; Mộc / Kim. Đây là nguồn sinh sinh hoá hóa của Vũ tru hay Tạo  hoá lư. 

Trong Lạc thư thì có Số Lẻ và Chẵn đan kết với nhau theo 4 hướng và 4 phương, xoay theo chiều Tả 

nhậm ( Vãn ) và Hữu nhậm ( Vạn ) mà kết thành vạn vật.  

Trong Vũ trụ thì có Không - Thời gian- Liên ( Time – Space – continuum ) mà kết thành vạn vật. ( 

Einstein )  

Trong vũ trụ thì  Big bang tạo ra sức Ly tâm (Tán ) và Năng lương tối là nguồn của sức Quy tâm ( Tụ 

) giữ cho Vũ trụ cân bằng không  bị nổ tung. 

Trong Không gian thì các thiên thể nhờ sức Ly tâm và Quy Tâm cân bằng mà di chuyển theo hướng 

vô cùng vô tận. 
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Trong đời sống con Người thì Tình Lý không thể tách rời như Sóng và Hạt của ánh sáng , trong đời 

sống Nhân loại thì Tâm linh và Khoa học phải cân bằng để kết thành một ( theo Holo movement? )  

Trong Xã hội thì Bản chất và Hiện tượng không thể tách rời. 

Trong Đại số thì có cặp đối cực số Âm và số Dương, khi hai số biến đổi được liên kết với nhau tạo 

nên đồ thị biểu diễn sư biến hoá của những hiện tượng muốn tìm hiểu, khi hai  số  Âm Dương bằng 

nhau thì hết biến hoá , vì đã ở thế cân bằng bền. 

Trong Điện học thì có ion - và ion + di chuyển ngược chiều  giao thoa với nhau tạo nên dòng điện. 

Trong Từ học thì  cực Bắc và cực Nam phát sinh từ lực giao thoa tạo nên Từ phổ. 

Trong Âm học các nốt cao nốt thấp tạo nên âm hưởng, Các âm có tần số thích hợp tạo nên cộng 

hưởng ( résonance ). 

Trong Hóa học thì có Base và Acide  tạo nên phản ứng trung tính. 

Trong toán học thì có  Vi phân và Tích phân.Vi phân thuộc lãnh vực Phân tích còn Tích phân thì 

Tổng hợp cả hai đều là Toán học.  

Trong lãnh vực khoa học Tự nhiên và Nhân văn ta đều thấy cả hai mặt Nội Ngoại hay các cặp đối 

cực đều đan kết với nhau làm một. ( hologram )   

Trong Lịch sử thì Huyền sử và Lịch sử như Hình với bóng. Huyền sử là mạch sống của dân tộc, Lịch 

sử là sự thể hiện sức sống ra ngoài xã hội của một Dân tộc, cứ nhìn vào  cuộc phế hưng của lịch sử 

thì ta nhận ra Nội lực của Dân tộc ra sao, từ đó nhân ra Nguyên khí của Quốc gia nơi các nhà Trí 

thức thế nào.   Trí thức sa đoạ là vì đời sống Tình Lý mất cân bằng chỉ ôm vào Duy sử, căn do là Duy 

Lý, mà quên Tình người..  

Ngày nay đất nước ở trong cảnh nhiểu nhương mà các nhà làm Văn hoá thì chỉ mê mãi   tìm tòi Văn 

hoá ở  Văn học và  “ nghệ thuật vị nghệ thuật”  mà quên triết Nhân sinh, mà nghệ thuật cũng bao 

hàm cả  “ nghệ thuật vị Nhân sinh và  nghệ thuật vị Nghệ thuật “.   

 

Các nhà làm Chính trị thì loay hoay ở lãnh vực Hiện tượng xã hội, cứ chạy quanh sự rối loạn mà hò 

hét mà sửa, nhưng càng sửa lại càng sai hơn vì hiện tượng sau lại tinh vi hơn hiện tượng trước , mà 

không nhận ra Hiện tượng sai là do bản chất con người và Cơ chế xã hội đi trật đường rầy. Mọi sự  

Bất công xã hội là do con người Bất nhân làm ra. Vậy trước tiên là phải sửa con Người ( Nhân ), và 

sửa lại tinh thần Công dân ( Dân ) . Sửa Nhân để cho có Tình, Sửa Dân đề ăn ở với nhau  theo lẽ 

công bằng, đừng có cướp bóc giết hại nhau, thì tất nhiên con người sẽ thân an tâm lạc, gia đình trở 

thành Tổ ấm, xã hội sẽ yên vui.   

Các nhà làm chính trị, các nhà cầm quyền cũng như các cơ chế xã hội phải nhằm tới hai  

mục đích:  

 Một là Xã hội phải tạo ra phương tiện và cơ hội cho mọi người dân tự do phát triển toàn diện 

để nâng cao tư cách và khả năng đề xây nhà và dựng nước hữu hiệu. 

  Hai là phải có Cơ chế xã hội duy trì được công bằng xã hội tương đối để mọi người sống hoà 

với nhau giúp nhau ăn nên làm ra và biết quan tâm và chia sẻ với nhau tương đối công bằng thì mới 

mong có cuộc sống yên ổn. Những chế độ nào không nhận ra công bằng xã hội tương đối là do đâu, 

và nền tảng Xã hội là những gì để có Quốc kế Dân sinh thích hợp, mà làm càn thì chỉ đem lại khổ 

đau cho con người, rối loạn cho xã hội!  

 

  Là nền Văn hoá có tính chất Nội khởi, nên điều quan trọng  là mọi người phải bắt đầu tự mình 

trước, lo sao cho có Tình Thâm để ăn ở với nhau cho “ Phải Người phải Ta “ và đừng quên lối sống 

“ Dĩ Hoà vi quý “.Đây là cái Hoà của con người có Dũng lực biết tự chế để theo lẽ Phải, chứ không 

là cái hòa của kẻ khiếp nhược. Đừng có quên chính mình là con người bất toàn trước, nên nhớ đừng 

quá khắt khe với sự bất toàn của người khác. 
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8.- Nền Văn hoá Thể Đạo ( Đạo Đời  làm Một ) 

Qua Lộ đồ, Tu, Tề, Trị, Bình 

Tổ tiên xưa đã bảo “ Đạo Bất viễn nhân; Đạo không xa con người “.Đạo đây không phải là Tôn giáo 

mà là Nhân Đạo của Nho, cũng là Thiên Địa Đạo hay Thiên lý, cũng là Dịch  

lý. Tổ tiên xưa còn cho ” Đạo xa con người chỉ là vọng tưởng “, do đó mà có lộ đồ đem Đạo vào 

Đời. 

 

Trong các cơ chế xã hội thì: 

 Kinh tế thì phải điều hoà được cặp đối cực Công hữu và Tư hữu 

 Giáo dục thì phải điều hoà được  cặp đối cực  Thành Nhân và Thành Thân 

 Chính trị thì phải điều hoà được giữa Nhân dân và Chúnh quyền qua việc thi hành Nhân 

quyền và Dân quyền hợp lý. 

 Xã hội thì phải điều hoà được mức Giàu Nghèo để cho không quá cách biệt. 

. . .  

Tất cả những yếu tố đó đã có sẵn trong nền Văn hoá Thái hòa của Dân tộc, mà nền tảng   của Văn 

hoá  là các “ cặp đối cưc giao thoa” , hay “ Âm Dương hòa”  hay “ thuận Vợ thuận Chồng” , “Âm 

Dương hoà “   là nền tảng của Dich lý, mà Dịch : Nghịch số chi lý, đó là Lý Thái cực.  Nét Lưỡng 

nhất là sợi chỉ hồng xuyên suốt nền Văn hoá Việt hay là nét Nhất quán của nền Văn hoá. 

9.- Sinh hoạt Quốc gia trong Cộng đồng Nhân loại 

Ngày nay là giai đoạn toàn cầu hóa, Tây phương đã có Thị trường chung để “ phú chi “ nghĩa là  để 

giúp các nước “ ăn nên làm ra “ để có Thực trước đã, nhưng  “ có Thực để vực Đạo làm Người” . 

Đạo lý này giúp  con người biết yêu thương và hành xử tương đối công bằng với nhau để hoà với 

nhau mà mưu hạnh phuc chung. Mục đích là lấy Hạ tằng cơ sở để xây dựng Thượng tằng kiến trúc, 

nói theo kiểu xưa là, có “ phú chi “ mới có  điều kiện để “ giáo chi “ , vì con người không được giáo 

dục theo Nhân đạo thì trở  nên Vô đạo, nghĩa là con người sẽ trở nên Vô cảm, đánh mất tinh thần 

Liên đới trách nhiệm, ăn ở bất công với nhau gây khổ đau cho nhau, làm rối loạn xã hội.  

Theo lối  của Tổ tiên xưa, Giáo dục  có hai mục tiêu:  Một là Thành Nhân, nghĩa là phải giúp nhau 

trau dồi Nhân đạo để có Tư cách, biết lấy Tình người đối xử với con Người theo lẽ công bằng . Hai 

là thành Thân nghĩa là  có khả năng  “Ăn nên làm ra “.     Trong cách Xử thế ( Không phải Xuất thế 

hay Nhập thế ) con người có kết hợp được hai nếp sinh hoạt như thế thì mới sống hoà với nhau được, 

vì Hoà là nguồn của hạnh phúc. 

 

Trên bình diện Thế giới cũng không khác, khi đã có Thị trường chung ( trong lãnh vực Thành Thân ) 

thì phải có Đạo trường chung ( Thành Nhân ) . Do đó  phải có sự điều hoà giữa Đạo trường chung 

và Thị trường chung để duy trì Hòa Bình mà sống với nhau, để không đấu đá nhau , đem bao nhiêu 

xương máu của Nhân loại  một mặt đem thành quả của mồ hôi, máu và nước mắt đổ xuống biển mặt 

khác cứ hô hoán kiến tạo Hòa bình! 

Đường lối của Tây Âu nhất là Hoa kỳ ngoài Thị trường chung  còn có Đạo trường chung, đại diện 

cho Đạo trường Chung là Tổ chức Liên hiệp quốc, Họ lấy Nhân quyền, Tự do, Dân chủ làm tiêu 

chuẩn sống chung  để các nước cùng nhau làm ăn kiếm lời để phục vụ tốt cho nhân dân mình.   Hiện 

một số  nước chưa  đồng thuận với nhau về Nhân quyền , cho rằng Nhân quyền lệ thuộc vào hoàn 

cảnh từng nước. Thực ra đó là lối ngụy biện của chế độ độc tài, có mục đích  hạn chế quyền Tự do 

của Người Dân cho dễ cai trị theo mục tiêu độc trị của mình.  Cha ông chúng ta đã có sự phân biệt 

rõ ràng trong hai chữ Nhân Dân.  
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 Là Nhân thì phải có Nhân quyền, Nhân quyền là phổ biến cho cả Nhân loại, đây là điểm hội 

tụ của Nhân loại nơi Tiềm thức cộng thông, nên Nhân quyền là  phổ biến không lệ thuộc vào Thời 

gian và Không gian,  Nhân quyền phải bao hàm quyền Tự do lựa chọn cá nhân, vì có Tự do mới giúp 

phát triển toàn diện về Tư cách và khả năng của mỗi cá nhân.   

Từ đó mới cần có tự do Tôn giáo, tự do Văn hoá, Tự do ngôn luận, hội họp, di chuyển . .    

 Là Dân thì phải có Dân quyền, Dân quyền lệ thuộc vào Không gian, vào hoàn cảnh Địa 

phương. Dân quyền đòi hỏi nhà cầm quyền phải cung cấp cho công dân cơ hội và phương tiện để 

phát triển toàn diện con Người, nhà cầm quyền buộc công dân phải đóng góp công sức vào công việc 

Dựng nước và Giữ nước trong đó có hai  nhiệm vụ quan trọng, đó là trách nhiệm phải đóng thuế để 

Dựng nước và  trách nhiệm thi hành  nghĩa  vụ  quân dịch để Giữ nước.   

 

Đường lối trên Hoa Kỳ gọi là “ Trật tự mới Thế giới “, xem ra cũng  giống lối “ Tòng cách “ của 

Nho giáo, nghĩa là nương theo nhau mà làm ăn không kể bạn thù, giúp nhau ra khỏi cảnh nghèo đói 

và ngu dốt, rồi lấy đạo lý làm người để thay đổi nhau mà sống chung Hoà bình.  Một xã hội không 

biết tôn trọng công lý, nghĩa là không  bình đẳng trong cơ hội và không công bằng trong mọi phương 

diện thì không có Hoà bình.  Nhưng cần lưu ý, sống trong thế giới hiện tượng này, chỉ có chân lý 

tương đối, đừng đem tư tưởng tuyệt đối, cực đoan, khắt khe mà đối xử với nhau làm mất Tình người, 

khi hết Tình thì con Người không còn là Người nữa!  Do đó mà cha ông chúng ta cứ sống theo lối “ 

một vừa hai phải” , “ chín bỏ làm mười, “ Dĩ hoà vi qúy “.  Đó là thể hiện Tấm lòng Bao dung, xem 

ra về phương diện làm Ngưòi, dân quê chẳng quê mùa chút nào cả ! Nhưng cũng phải coi chừng, nếu 

Tình quá lại hóa ra Thiên vị cũng gây ra bất hòa nên phải xử sao cho Tình Lý cân xứng mới được. 

Một điều mà chúng ta phải đặc biệt phải quan tâm là xưa nay người ta thường xài vô vàn thứ Nhân 

danh để lừa đảo nhau,nên cần phải xem Lời nói và Việc làm của họ có đi đôi với nhau hay không mới 

tin được. 

10.- Việt Nho là một triết lý Nhân sinh 

Chúng ta có thể  hỏi tại sao Việt Nho là một nền Văn hoá lại còn là một triét lý Nhân sinh? 

Thưa: Vì nền Văn hoá đó được đặt nền tảng trên Triết, mà Triết đó lại được đặt nền trên Bản năng 

sinh tồn của con Người, Bản năng này còn được gọi là Thiên tính hay Thiên Bẩm.   Nho chỉ phát biểu 

vỏn vẹn có 3 chữ: “ Thực, Sắc, Diện: Thiên Tính dã : cái Ăn, Tính Dục và Thể diện  là Thiên Bẩm. 

Mao Trạch Động đã muốn tẩy xoá cái Thiên bẩm này nhưng đành phải bó tay ! 

Chúng ta hãy bàn về  ba chữ Thực, Sắc, Diện:  

 

1.- Thực 

Thực là cái Ăn, cái uống cùng những tiện nghi sống hàng ngày. Không ăn uống là hết chuyện bàn 

rồi, không ai muốn sống mà chống lại được, đó là Thiên tính. Nên việc ăn uống để sinh tồn và phát 

triển là nhu yếu thâm sâu cũng là Chân Lý đầu tiên của loài Người. Ăn cũng không chỉ để mà sống , 

mà Ăn là “ Có Thực mới vực được Đạo “. Vậy Đạo đây là lối sống làm Người với nhau. Ăn phải 

Ngon và Lành, cặp đối cực Ngon Lành phải hài hoà mới được “ mạnh Hồn khỏe Xác “, tỷ lệ Ngon 

Lành cũng tuỳ người tuỳ tuối mà đổi thay cho hợp. Món ăn không những  phải gia vị cho Ngon  mà 

còn phải trình bày  cỗ mâm cho Đẹp nữa thì sự tiêu hoá được tốt hơn. Do đó việc Ăn cũng giúp cho 

khiếu thẩm mỹ tăng tiến hàng ngày. Chân lý thứ hai là Mỹ. 

Khi ăn thì mọi ngưòi trong gia đình quây quần với nhau, các món ăn để chung, mọi người tự gắp lấy 

phần mình mà ăn, Cha mẹ phải hướng dẫn cho con biết lưu tâm và Chia  sẻ từng món ăn với nhau, ở 

đây việc “ Kính già Yêu trẻ “ cũng được ưu tiên. Cha ông đã căn dặn “Ăn xem nồi ngồi xem hướng 
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“để lưu ý về cách sống biết chia sẻ với nhau theo Tình người . Đó lá cách huấn luyện hướng Thiện 

hàng ngày. Thiện là Chân lý thứ ba. 

Vậy trong cái Ăn  có cái Đạo bao hàm cả ba thứ: Chân, Thiện, Mỹ “ 

 Chân lý rất đơn giản và rất gần con Người.  

 

2.- Sắc 

Sắc là sắc dục, là Tính dục, nhờ thoả mãn Tính dục mà cả Thể xác lẫn Tâm hồn Vợ chồng được kết 

hợp làm một, nhất là tiếp tục công việc sinh sinh hoá trong Vũ trụ. Muốn gia dình trở thành Tổ ấm 

nghĩa là được hạnh phúc thì phải nhờ đến hoà khí, muốn sống hoà với nhau thì Vợ Chồng phải Kính 

trọng yêu thương và ăn ở công bằng với nhau. Không sống với nhau như thế thì gia đình thành Tổ 

nóng hay Tổ lạnh, đó là Hỏa ngục trần gian.    Điều quan trọng nhất là Gia đình là Lò luyên Tình Lý 

cho con cái. Người ta ví Tình của người Mẹ như ánh Trăng, khi thì mờ ảo như ánh trăng non, khi thì 

vằng vặc như ánh trăng rằm mùa Thu, nên  “ Lòng Mẹ bao la như Biển Thài Bình dạt dào, Tình  Mẹ 

tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào . . . ( Nhạc sĩ Y Vân ) “. Còn Lý người Cha tựa  ánh mặt Trời,  

khi thì  rực rỡ như  như ánh nắng ban mai, khi thì gay gắt như ánh nắng xế chiều mùa Hè. Được sống 

trong môi trường Tính Lý như vậy suốt gần hai mươi năm, thì cái mầm Trai hùng Gái đảm sẽ đâm 

chồi và phát triển. 

Vì vậy cho nên bất cứ chủ trương nào đoàn ngũ hoá các thành phần trong gia đình cũng như cướp 

quyền giáo dục con cái ra khỏi tay Cha Mẹ là chống lại Thiên lý và con Người..  Đặc biệt việc kết đôi 

Vợ chồng để “ nồi nào úp vung nấy “ là  sứ mạng của Tạo hoá con, việc tham gia vào nguồn sinh 

sinh hoá hóa của Vũ trụ là việc vô củng quan trọng.       

 

3.- Diện  
Do” căn cơ hợp Nội Ngoại chi Đạo “, con Người có phần Nội là Thể, Ngoại là Diện, bộ mặt .  Cái 

thể, cái bản chất có nhân từ thì bộ mặt mới toát ra vẻ hiền lành dịu dàng, còn cái thể độc ác thì cái 

mặt luôn luôn đằng đằng sát khí, buộc luôn luôn phải kiên định lập trường giữ lấy sát khí.   

Theo Nho thì: “ Tính tương cận, tập tương viễn “.   Khi mới sinh ra, con trẻ còn ngây thơ trong 

trắng, nên con người rất dễ gần gủi nhau, đến khi phải sống ở những môi truờng khác nhau, có 

những tập quán khác nhau, cách sống khác nhau mà quên  mất Tiềm thức cộng thông  nơi Nhân tính,  

con Người dễ xa nhau. 

Do đó con người phải tu thân, xoá  đi màn vô mính, nhất là Tham, Sân, Si để tiếp cận với  nguồn Tâm 

linh là nguồn Sống và nguồn Sáng. Ta có thể liên hệ nguồn Sống là Lòng Nhân ái, Bác ái, Từ bi, còn 

nguồn Sáng là Lý công chính, là Công lý, là Trí huệ.  Đó là Nhân phẩm, Nhân Tính được bẩm thụ từ 

Trời. 

Nhìn vào cái Diện thì nhận ra cái Thể của con Người, thiếu cái Thể  nhân hậu thì con người mất hết 

phẩm giá,  khi con người mất Nhân tính, thì có thể sống với nhau như sài lang. 

 

Qua ba Thiên Tính trên, chúng ta thấy cả ba đều là nhu yếu thâm sâu của con Người. 

Thực là cái ăn, là nhu yếu đầu tiên, muốn có ăn  thì con người Nhân chủ phải tự tay mình dùng công 

sức của tay chân và mồ hôi mình sản xuất lấy, thành quả đó gọi là Tư hữu, không ai có thể lấy lý do 

gì mà tước đoạt, mà mình cũng chẳng ăn cướp của ai dưới bất cứ hình thức bất công nào, đó là  lối 

sống Gian thực trong nếp  sống Nông nghiệp.  

Quyền Tư hữu là  nền tảng đầu tiên của mỗi người trong chế độ Dân chủ.  
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Sắc là nhu yếu của Gia đình, là Tổ ấm, Gia đình là Lò đào luyện con người Nhân chủ hay Trai hùng 

Gái đảm, nên Gia đình là nền tảng của xã  hội. Nồi nào thì úp vung nấy, một vung úp lấy nhiều nồi 

hay ngược lại đều trái với Thiên lý 

Xã hội nào mà xâm phạm đời sống Gia đình về phương diện sinh hoạt đời sống vật chất cũng như 

Tinh thần của Gia đình, cũng như việc giáo dục con cái, đều là phá nền tảng Xã hội. 

 

 Diện là Thể Diện. Muốn có cái Diện tử tế thì  phải tu cho cái Thể tốt lành.  Vì vậy nên cần phải có 

Tự do Tôn giáo, Tự do Văn hoá và Tự do Tư tưởng,Tự do Ngôn luận. . . để con người có cơ hội và 

phương tiện trau dồi Tư cách làm người, những thứ đó gọi là Tự do để sử dụng Nhân quyền, vì Nhân 

quyền giúp mọi người phát triển toàn diện, nên trong chế độ Dân chủ Nhân quyền phải được phổ 

biến, Nhân quyền cũng phải được phổ biến cho cả Nhân loại, chính chữ Nhân đã nói lên điều ấy.   

    

 Ngày nay chúng ta chê Tổ tiên là quê mùa lạc hậu, mà bỏ quên những nền tảng Dân chủ mà Tổ 

tiên Chúng ta đã  kết tinh được từ hàng mấy chục ngàn năm.   Có Ăn tức là có quyền Tư hữu, nhờ 

đó mới có nền tảng Tự do về Vật chất, có Tự do Tinh thần nên Nhân quyền mới được tôn trọng để 

xây nên con người Nhân chủ, có là Nhân chủ mới Xây dựng được Chế độ Dân chủ chân chính, 

để mưu phúc lợi cho toàn dân..  

      Khi triệt Hạ hay “ Đạp Đất “ thì chúng ta nhận ra cái Ăn, Cái Tính Dục, cái Gia đình, cái xã 

hội là nền tảng dung dưỡng con Người, hay Hạ tằng cơ sở.  

       Khi triệt Thượng hay “ Đội Trời “ thì chúng ta nhận ra Tự do, Nhân quyền là Thượng tằng 

kiến trúc, giúp con người thăng hoa mà đạt vị thế Nhân chủ. 

       Khi  Thượng Hạ giao hoà, thì khi  “Ở  Đời “ nhờ Dũng lực mà con người Nhân chủ biết sống 

tự chế  mà hoà với nhau, cũng nhờ vậy  mà mọi Người được hạnh phúc do Thân an Tâm lạc, Gia 

đình  thành Tổ ấm và Xã hội an vui.   

Tinh thần “ Triệt “ của triết Việt Nho là ở chỗ đó. 

Xem vậy Chân lý rất đơn gian và rất gần với con Người, thế mà chúng ta  cứ loay hoay  tìm ở 

chốn Xa vời bên trời Tây giá lạnh, hay trên phương Bắc màu nước đen ngòm ( theo màu của 

hành Thuỷ trong Ngũ hành, chỉ số Văn hoá Tây Bắc: 4-1 ) , nhưng khốn thay người ta chỉ thấy 

được cái Bóng mà đâu thấy được cái Hình Dân chủ hay là chỉ thấy Hiện tượng mà chưa thấy 

được Bản chất Dân chủ! 

Từ đó chúng ta nhận ra việc làm Văn hoá thiếu triết lý Nhân sinh chỉ là công việc ngao du  trên 

Ngọn cây, trên tầng Mây Gió cho vui. 

 

Tóm lại với những đặc điểm trên, chúng ta đã có lớp người Nhân chủ mà Cha ông chúng ta gọi là 

Trai hùng Gái đảm, họ có khả năng làm chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình.  Họ lại 

có một chủ đạo Hoà sống với nhau, kèm theo một lộ đồ đem Đạo lý vào Đời, những thứ đó là nền 

tảng của Chế độ Dân chủ hiện nay. Các nhà làm chính trị phải có Chiến lược và chiến thuật Cứu 

nước và Dựng nước thích hợp mới mong đem lại phúc lợi cho toàn dân, xin đừng có làm càn, người 

dân Việt không thể chịu đựng khổ đau hơn nữa do các thứ Nhân danh gây nên!  
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Cặp Bạch Hạc tương giao. 

Chùa Một Cột : Hồ : Nòng : Âm ; Cột : Nọc : Dương 

Tiên Rồng : 2 ↹ 1 

 

TÓM TẮT  VIỆT NHO 

( Theo Tinh thần Việt Nho của T.G. Kim Định ) 

A.- Cơ cấu 

Cơ cấu của Nho giáo là bộ số Huyền niệm: 2 – 3, 5. Bộ số Cơ cấu này được thai nghén từ nển Văn 

hoá Hoà Bình qua Huyền thoại Tân nê lên thăm kho Trời Được ban cho  3 Thúng Khôn và  2 Thúng 

Quyền lực.  Cũng như việc thăng hoa cuộc sống qua việc Chim Vũ hoá thành Tiên và Rắn ( Giao 

Long Xà Long )  Hoá Long thành Rồng trong biểu tượng Văn Qùy Long cũng nhu Thao thiết ở Thái 

Bình Dương. 

Nhưng Huyền thoại Tiên Rồng cũng như Ngọc Long Toại- Cặp Vợ Chồng ) về sau là nền tảng của 

Dịch từ bộ số Huyền niệm trên. 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

( 3 )  Mộc ← Thổ ( 5 ) →  Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

Đồ hình và số độ Ngũ hành 

 
Nếu ta tách 4 ô xung quanh thì ô 5 sẽ trống không, nên ô 5 tượng trưng cho Vô, còn 4 ô xung quanh  

tượng trưng cho Hữu. 

B.- Ý nghĩa của Bộ Huyền số 

Nội dung của Nho giáo nằm trong bộ số Huyền Niệm: 



 38 

2.-  2 Là các cặp Đối cực như Tiên / Rồng, Âm / Dương… Cặp đối cực trong thế quân bình động là 

nét Lưỡng nhất cũng là nét Nhất quán của Việt Nho hay là sợi chỉ xuyên suốt nền Văn hoá Việt. Nho 

gia đã tôn cặp đối cực Lưỡng nhất này là “ Đại Đạo Âm Dương hòa “, nhờ đó mà nền Văn hoá  của 

Nho giáo được gọi là nền Văn hoá Thái hòa, nói cách khác là Tiết nhịp hòa của Vũ trụ. 

Cảnh Thái hoà này đã được triển diễn trên mặt Trống đồng Đông Sơn cũng như Ngọc Lũ. 

3.- Là Tam tài tức là Thiên, Địa, Nhân: Con Người là tinh hoa của Trời Đất, con Người không bị 

Trời kép lên, Đất dật xuống, mà là nơi giao hoà Tinh hoa của Trời Đất, nên con Người giữ được vị 

thế Tư Chủ, Tự Lực, Tự Cường, nên một mặt con người có đủ dũng lực tự kiềm chế để sống hoà với 

mọi người cùng với Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. 

5.- Là Tâm linh. Tâm Linh được tương trưng bắng trung cung hành Thổ trong đồ hình và số độ 

Ngũ hành:  Các Hành Thuỷ ( số 1 ), Hoả ( 2 ) Mộc ( 3 ) , Kim ( 4 ). Các Hành xung quanh tương 

trưng cho Thế giới Hữu tức là Thế giới hiện tượng, còn trung cung hành Thổ ( số 5 ) tưng trưng  cho 

Thế giới Vô hay Tâm linh ở giữa.  Tâm linh là nguồn mạch của ngưồn Sống và nguồn Sáng tức là 

Nhân,  Nghĩa ( Lễ, Trí, Tín ). Ta có thể gọi Nghĩa là Lý công chánh.    Nhân được ví như làn sóng 

ánh sáng được truyền theo hình Sin bao quanh dòng photon truyền theo Đường thẳng ví như Lý 

Công chính.  

C.- Nôi Dung 

Từ Cơ cấu trên, ta có thể kết luận Nho giáo có: 

1.- Một Vũ trụ quan động. Các cặp Đối cực giao thoa hay “Âm Dương hoà “ là nến tảng của 

Dịch lý, nguồn của Biến hoà để tiến bộ,  và Thái hoà nhờ giữ được vị thế Quân bình  động. 

2.- Một Nhân sinh quan Nhân Chủ.  Nhân chủ là con Người có phương thế trau dồi được tính 

chất Tự Chủ, Tự Lực, Tự Cường, nhờ dđó mà làm Chủ được Vận hệ Mình, Gia đình Minh, và Đất 

Nước Mình. 

3.- Một lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình để mưu phúc lợi cho toàn dân. 

3.- Một Đạt Quan Phong Lưu. Phong là Gió thuộc Thiên, Lưu là going Nước thuộc Địa. Khi con 

Người biết sống hoà củng Thiên Địa thì Thân an Tâm lạc và sống hoà cùng Tiết nhịp Hòa của Vũ 

trụ, nên Phong Lưu. ( Thiên sinh, Địa Dưỡng, Nhân Hoà ) 

Cần chú ý là Nho này là Nguyên Nho Vương đạo của chủng Việt khác với Hán Nho Bá đạo của Tàu. 

( Khi tách 4 ô: 1, 2, 3, 4 ra thì ô 5 trống không, nên ô 5 tượng trưng cho Vô ). 
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CHƯƠNG MỘT  

 NHỮNG DẤU CHỈ VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NHO VÀ THÁNH KINH  

A.-  Qua  Đồ Hình 

 
 

Chúa Yêsu là Ngôi Lời: Nguồn Sống và Nguồn Sáng tạo ra vạn vật: Thái cực  

 

 Hỏa 

 

Mộc ┼ Kim 

Thuỷ 

 

Hoả là Nguồn Sống và Nguồn Sáng (  Ánh Sáng: Làn Sóng hình Sin bao quanh  < Nhân ái: Bác ái > 

dòng Photon truyền theo đường thẳng  < Lý công chính: Công bằng  >) 

Ngũ hành là Tạo hóa lư 

B.- Qua Cổ nghệ 

Ngôi sao 14 cánh nơi máng cỏ và ngôi sao nơi trung tâm Trống Đồng 

        
 

Ngôi sao 14 cánh treo trện máng cỏ của Chúa Yêsu. 

Ngôi sao 14 cánh  nơi trung tâm của mặt Trống Đồng Đông Sơn 

Trong Trống Đồng ngôi sao ở trung tâm được tượng trưng cho Thiên, vòng ngoài tượng trưng cho 

Địa, 2 vòng chính giữa tương trưng cho Nhân. Liên hệ  với ngôi sao nơi máng cỏ ta nhận ta Chúa 

Yêsu từ Trời xuống thế. 

C.- Qua Số độ được Việt Nho dùng làm  Cơ cấu  
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Theo Tinh thần Việt Nho, thì Thánh giá là biểu tượng về Đấng Thiên sai Yêsu được gắn chặt vào 

Thập Tư nhai, tức là khung Ngũ hành. Chúa Yêsu và khung Ngũ hành là Một.  Trong Khung Ngũ 

hành ta có 4 hành xung quanh là Thủy, Hỏa Mộc, Kim và Trung cung là hành Thổ . Trục Tung hay 

trục Chí thuộc Tâm linh, còn trục Hoành hay trục Phân thuộc Thế giới Hiện Tượng.    

  Trục Tung gồm Thuỷ ( Thủy vạn vật chi nguyên là nhu yếu của sự sống ) là Vật chất , còn 

Hỏa là Năng lượng. Vậy Trục Tung là nguồn Sống và nguồn Sáng ( Chúa Yêsu là nguồn Sống và 

nguồn Sáng ).  

Còn trục Hoành gồm Mộc  là giới sinh vật, và Kim là Khoáng chất.    Vậy 4 hành xung quanh 

gồm Vật chất, Năng lương, Sinh vật và Khoáng chất, tức là Thế giới Hiện tượng, là thế giới Hữu. 

Còn Trung cung Hành Thổ là Thế giới Vô thuộc Tâm linh.  

Hình ảnh Chúa Yêsu bị đóng đanh trên Thập giá tức là biểu tượng Chúa Yêsu  mang theo 

nguồn Sống và nguồn Sáng từ Chúa Cha xuống thế để xây dựng Thế giới Hoà bình  qua hình ảnh  

Chim Bồ câu trắng và Ngọn lửa. đỏ Nguồn Sống là Lòng Bác ái và nguồn Sáng là lẽ sống Công 

bằng, khi sống hài hòa giữa Bác ái và Công bằng thì  tạo nên Hòa bình.       

Ngũ hành là biểu tượng cho nền Văn hoá Thái hòa với Cơ cấu 2-3, 5:   2 thuôc Hoả, 3 thuôc Mộc.  2-

3, 5 là Bộ số Cơ c ấu của nền Văn hoá Đông Nam của Việt tộc.    2 là Dịch lý, 3 là Nhân chủ, 2+3= 5 

là Tâm linh. 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

( 3 )  Mộc ← Thổ ( 5 ) →  Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

 

Đồ hình và số độ Ngũ hành 

 
( Khi tách 4 ô: 1, 2, 3, 4 ra thì ô 5 trống không, nên ô 5 tượng trưng cho Vô tức là nguồn Tâm linh: 

Nguồn Sống và nguồn Sáng ) 

D.- Qua Khoa Công trình của Khoa Tân Nhân Văn 

 

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

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

dải Văn hóa này và tất cả chúng đều xảy ra tại Viễn Đông: Sự tạo thành từ Nước, sự phân chia Đất 

Trời, tạo ra con Người từ đất đỏ và sự tạo thành E Và từ sườn của người đó, sự sa ngã, Cain và Abel 

và tất nhiên cả Hồng thủy nữa . . . “  

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

Hoàng Thị Hà.. Nhà xuất bản Lao Động, trang 722 ).  
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E.- Qua Dụ ngôn trong  Cựu và Tân Ước 

Một cách rất dè dặt, qua sự liên hệ này, ta có thể ta có thể tìm thấy: 

 1.- Hình ảnh của Chúa Yêsu nơi Thái cực viên đồ: Phần đen là nguồn Sống hay Lòng Bác ái 

phần Trắng là nguồn Sáng tức là lẽ Công bằng.( Cựu Ước )  

 
 Còn Chúa Cha  là Vô cực như trong câu: “ Thái cực nhi Vô Cực “. 

 2.-   Cơ cấu của nền Văn hoá Đại chủng Viêt trong Dụ ngôn của Chúa Yêsu ( Tân Ước )  : 

Chúa Yêsu làm phép cho 5.000 người ăn với: 

5 ( ổ bánh ) và  2   ( con cá ); ( 5- 2 = 3  ) 

( Mathew: 14 -19   ;  Mark:  6 – 41;    Luca : 9 – 16 ; Jean: 6 – 9 .) 

Đó cũng là bộ số:   2  -  3 , 5 

 

Các bộ số ( 2 – 3 ) nơi Cổ vật 

 

 
 

Cái Tước, cái Giả, cái Đỉnh đều có 2 tai và 3 chân tượng trưng cho bộ số 2 – 3. 

Cái Phủ Việt  có 2 Giao long và 3 người mang lông chim. 

 

             
 

Việt Trĩ  
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CHƯƠNG HAI 

TÔN GIÁO ĐỒNG NGUYÊN 

MINH TRẾT DẪN NHẬP 

( Thái Bình Minh Triết: Kim Định ) 

 

“ Tất cả Thái Bình dương với Nam Trung Quốc có chung một Văn hoá ( xem Lommel tr, 80 ). “ Tộc 

Thương chịu ảnh hưởng phương Nam trọn vẹn” ( xem Need I tr. 87 ).  Những câu trên giúp chúng tôi 

khám phá ra hai điều: 

1.- Người Tàu không là dòng tộc khác mà chính lá anh em họ hàng với người Việt Nam, cả 

hai cùng thuộc một dòng tộc và cùng Văn hoá phát xuất tự Thái Bình dương. 

2.- Cuối cùng chúng tôi nghĩ là đã khám phá ra Minh triết của nền Văn hoá chung đó:  

Nó mênh mông bát ngát, mà Việt Nho là một ngành, tuy là ngành đã phát triển đến trình độ Văn 

minh, lại nằm trong miền đông dân nhất hoàn câu, nên được biết đến nhiều hơn, nhưng không phải 

độc nhất hoàn cầu, vì ngoài ra còn  cả vùng Thái Bình dương mà trung tâm có thể là Đa- Nê như 

được trình bày trong quyển: “ The primitive as philosopher “ của Ông Radin, nơi đã có đủ 

những cặp phạm trù Âm Dương với bộ số đặc trưng 2 – 3.  

Trên miền duyên hải Mỹ Châu thì phải kể tới Maya, Astec, nơi có thần Chim Rắn, tiền thân của 

Tiên Rồng Việt Nam, và được biểu lộ khắp nơi bằng tục mang lông Chim khi múa, ưa dùng số 

5, thờ cúng Ông Bà, và trên hết là kính tôn Mẹ cực điểm. 

Sau cùng có thể kể đến Sumer, nguồn gốc của Văn Minh Lưỡng Hà mà Ông W, Durant cho là có 

thể liên hệ xa xăm với Mongol, vì vắt áo tay Tả ( xem Civilisation I tr.117 ).    Chúng tôi cho là có 

thể vì ngoài lẽ vắt áo tay Tả, còn có thể tìm thêm nhiều lý chứng khác, nhưng trên hết là một chuỗi 

các Đại Mẫu mà nổi hơn hết là Nữ thần Demeter, dạy Nông nghiệp. Mà văn minh Lưỡng Hà 

truyền sang Địa Trung Hải. 

Như vậy lả Văn hoá Thái Bình đã có lúc bao trùm khắp hoàn vũ.  Nên tìm về nguồn gốc Văn 

hóa Thái Bình cũng như tìm về nguồn gốc Văn hóa loài người vậy.    Nên Văn hoá tiên khởi của 

con người đó đã xuất hiện cùng với người “ Khôn Ngoan “ ( homo sapien ) cách đây cả 4 năm vạn 

năm là ít. Và có thề đó là đối tượng của câu truyện Huyền thoại Atlantis mà Plato nói đến. Thiết nghĩ 

gác sang bên phần vật thể của câu truyện, mà chỉ xét có nền Minh triết của Thái Bình đã đủ cho câu 

truyện có ý nghĩa.” 
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TAM GIÁO 

A.- Nghĩa hai chữ Đạo và Giáo 

Hai chữ Đạo và Giáo thường được dùng lẫn lộn và cùng với thời gian chở theo nhiều yếu tố phức 

tạp. Trong phạm vi văn nghệ hoặc tiếng nói thông thường thì dùng tạm như thế có lẽ không sao, 

nhưng bước vào lãnh vực triết lý thì sự minh biện trở nên cần thiết. Sách Trung Dung mở đầu bằng 

một câu phương ngôn nền tảng như sau:  

 

“Thiên mệnh chi vị tính 

Xuất tính chi vị Đạo 

Tu đạo chi vị Giáo” 

  

“Tính chính là Thiên mệnh. Tuân theo Tính gọi là Đạo. Sửa cho ngay cái Đạo gọi là Giáo hoặc 

là tu luyện vun tưới cái Đạo gọi là Giáo.”  
Đọc câu sách trên ta thấy ngay đối tượng của chữ Đạo ở đây không phải là Quỷ Thần hay 

Thượng Đế, nhưng chính là Tính con người. Hiện thực cái Tính Bản nhiên đó chính là cứu 

cánh của đời Người. Do đó Tính còn được dùng làm tiêu chuẩn để phân định mọi giá trị cao thấp. 

Đấy là một sự phân biệt cốt cán cần nêu ra ngay tự đầu. Và để tránh một sự thiếu sót nghiêm trọng 

cũng cần thêm ngay rằng: cái đối tượng của Đạo ở đây không hề có khép kín, hay là vô thần như một 

số tác giả đã nhận lầm, mà trái lại đó là một đối tượng mở lên và hướng Thượng, thông với Tuyệt 

đối thể bằng lời tuyên bố công nhiên: “Thiên mệnh chi vị Tính”. “Tính con người không là chi 

khác hơn là mệnh lệnh của Trời!” Muốn hiểu được Tính con người cần hiểu Thiên Mệnh. Có thể 

nói đây là một dịch bản (version) của nguyên lý tổng quát: “vạn vật bản hồ Thiên” (kinh lễ), cái 

Gốc của vạn vật xuất phát từ Trời. Cái Gốc ấy khi áp dụng vào con Người thì gọi là Tính: 

“Thiên mệnh chi vị Tính”. Muốn nắm được ý nghĩa uyên nguyên của chữ Thiên mệnh ở đây, thì 

cần phải tránh hiểu theo nghĩa Ngoại, có thể dịch là Mandat du ciel, mệnh lệnh của Trời, tức là 

theo nghĩa Ngoại. Theo nghĩa Nội thì không được hiểu thiên mệnh như một mệnh lệnh nào ở ngoài 

truyền đạt tới con người, chụp lên đầu cổ nó như câu Mạnh Tử đã chú thích: “Tính mệnh thiên 

tiên phi do ngoại thược ngã dã,”. “Tính mệnh là Thiên tiên là phú bẩm, bẩm sinh tự nội (inné) 

không phải là do ngoại đúc ra và đổ chụp vào ta đâu”. Vậy phải hiểu theo nghĩa Nội Thiên 

tiên, tức là tia sáng đã phú bẩm nơi thẩm cung tâm hồn con người mà ta cũng gọi là Minh Đức 

tinh tuyền linh diệu sáng láng bao la, hơn thế nữa là chính cái Tính bản nhiên con người, 

nhưng đồng thời cũng là Thiên lý, một thứ thiên lý Nội khởi: “thiên lý tại nhân tâm”. Ta quen 

nói vắn là tâm linh. Tâm chỉ tâm tính, còn linh chỉ phần linh diệu sáng láng ăn thông với Thiên 

cách huyền diệu nên Lão Tử gọi là “huyền đồng”. Sự giải tỏa sáng láng đó nhiều hay ít sẽ tuỳ 

theo với tu luyện và mức độ tinh ròng. Khi sáng đến mức độ như xem thấy Tính, thì lúc ấy gọi là 

Đạo “xuất tính chi vị Đạo”. Nghĩa là giữa Mình và Tính không còn có gì xen ngang. Cả hai ở 

liền nhau trực tiếp, là một, không có mảy may gì tư lợi, tư dục vẩn đục xen vào để hạn chế cái Tính 

Bản nhiên hoặc làm cho nó đi sai Tiết diệu uyên nguyên của Thiên Mệnh nên nó trở thành phổ biến 

linh diệu vô cùng, và chính khi nghĩ đến cái Đạo ở mức độ này mà Khổng Tử nói “Sáng được nghe 

Đạo chiều chết được rồi” (L.N. IV, 8). Chữ văn vừa có nghĩa là nghe vừa có nghĩa là tin thuận vâng 

theo. Le mot écouter prend ici le double sens d’éntendre et d’obéir. Vì chữ Đạo nói ở đây phải viết 

hoa, cực tinh ròng, siêu vượt mọi trần cấu, không có gì ví được. Đó là mức độ cao nhất cần ghi 

nhớ để vừa cố tiến tới vừa để phân biệt với các mức độ thấp hơn, mà người ta cũng kêu ẩu là Đạo, 

nhưng đó là những thứ Đạo đã ly dị với nghĩa Uyên nguyên chỉ còn lại cái nhãn hiệu bên ngoài. 
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Những thứ Đạo đó có nghe nói đến từng năm nhưng lúc phải chết, ai không biết tiếc sống thì kể là 

khờ. Vậy cần phải phân biệt tiếp theo.  

 

Liền sau Đạo thì đến một thứ thấp hơn, sách không dám gọi tên là Đạo nữa mà chỉ gọi là Giáo: 

“Tu Đạo chi vị Giáo”.Tức là một cái Đạo đã không còn được tinh ròng, trung thực  nữa, đã có 

nhiều sự pha tạp hạn chế lại rồi, nên cần phải “tu”, tức là sửa chữa lại, làm sao cho nó hợp với 

Đạo nguyên tuyền ở đợt trên cùng. Vì thế nó chỉ ở đợt nhì vì đã đèo theo một ít yếu tố ngoại 

tại.  

Bên dưới còn một đợt nữa, tức là sửa lại theo cái đạo, cái Luân lý của một xã hội nhất định nào 

đó mà người ta gọi là khoa “Đạo đức”.  

 

Không còn là cố gắng theo Đạo cùng nghĩa với Tính phổ biến nữa, mà chỉ còn là theo cái Đạo tư 

riêng, một thứ Tôn giáo nhân vi (artificielle) không ăn nhằm chi với Tính nữa mà chỉ đầy nhóc 

những thiên kiến làm cho người theo càng sùng bái bao nhiêu càng trở nên cuồng tín hẹp hòi bấy 

nhiêu, vì chỉ còn biết xem và đánh giá mọi việc qua cái lăng kính thiên lệch đó mà thôi.  

 

Tuy thế cũng còn hơn một thứ Giáo nữa ở đợt thứ tư quen gọi là Giáo dục. Gọi thế cho sôm trò 

chứ kỳ thực là lạm dục, vì chữ Giáo bao hàm hai yếu tố: một là tu sửa, hai là cho hợp với Đạo. 

 

 Ở đợt ba chữ đạo còn bao hàm ý hướng tu sửa tuy để hợp với Đạo tư riêng nhưng ít ra còn 

yếu tố tu sửa; nhưng ở đây thì cả đến ý tưởng tu sửa cũng bay luôn. Và Giáo dục lúc đó đốc ra 

một thứ tri thức suông tình hầu hết xoay quanh sự vật (choisisme) ít có quan thiết chi tới Nhân 

sinh, tới những mối giao tiếp giữa người với người, và nhà giáo dục lúc đó chỉ còn là nhà 

chuyên môn có nhiệm vụ chuyển đạt cho thính giả một mớ tri thức bất kỳ nào đấy. Vì thế mà 

phải cho nó xuống hạng bét, vì nó giết chết văn hóa chân thực như Einstein đã phàn nàn 

“l’encyclopédie superficielle est la mort de la culture”.  

 

Trở lên là đại để bốn đợt của hai chữ Đạo và Giáo, hai đợt trên viết hoa là Đạo, Giáo; hai đợt 

dưới viết thường là đạo, giáo.  

 

Để tóm lại, ta có thể nói bậc trên cùng là Đạo lấy Tính Bản nhiên tinh ròng làm đối tượng. Đó là ý 

nghĩa uyên nguyên của chữ Đạo, Đạo học. Nó ngang hàng với chữ Minh Triết, là một sự biết thấu 

triệt thông suốt, không bị u tối hạn hẹp lại, nên luôn luôn kéo theo sự hiện thực. Tri với Hành hợp 

nhau gọi là Thành.  

 

Bậc thứ hai là Giáo đã có nhiều môi giới xen ngang, nó ở cùng bình diện với Triết lý, một sự hiểu 

biết hữu hạn nên phải lần mò bằng khảo cứu, lý luận, biện chứng, và cũng có làm được ít nhiều.  

 

Bậc thứ ba cũng gọi là đạo nhưng thực ra nó thấp hơn cả Giáo, vì đã dùng rất ít lý trí mà chỉ còn 

là nghe theo như đàn cừu, đó là bậc Luân lý hình thức, bậc “Tôn giáo” hẹp hòi, bậc đạo đức gồm 

những luật tắc, những quy thức ước định của một xã hội ở một thời đại nào đó: hết sức tư riêng, 

tương đối.  

 

Và cuối cùng là bậc “giáo” đồng nghĩa với Tri thức bất kỳ nào. Và thường gọi là giáo dục. Mặc dù 

không dục không nuôi dưỡng tinh thần mà còn bóp chết bằng chất đống tri thức. Đó là đại để bốn 

bậc. Sự phân biệt này cần phải lưu tâm ghi nhớ để giúp ta quy định đường lối học hỏi, tức là tìm ra 
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nền Triết lý Giáo dục. Vì thế ta cần đào sâu thêm ít bước nữa bằng đưa ra một số phân biệt đầu tiên 

là:   

B.- Đạo giáo với Tôn giáo 

Với sự phân biệt nền móng trên ta có thể thấy sự khác biệt giữa Đạo Giáo Đông Phương với Tôn 

giáo. Vì Đạo ở đây lấy tồn tâm dưỡng tính làm đối tượng (chữ Religion gốc bởi religo là buộc, tức là 

liên kết với Thượng Đế). Như vậy đã khá rõ. Tuy nhiên để tránh mọi lầm lộn có thể xảy ra, nên chú 

trọng bốn đặc điểm của tôn giáo như sau:  

Trước nhất Tôn giáo đòi phải tin, nên bao giờ cũng có những tín điều (dogmes) dựa 

trên một sách được gọi là Thánh, vì chứa đựng những điều được tin do Thượng Đế mặc khải: Coran, 

Veda…  

Thứ hai những việc phải làm, tuy những việc đó hầu hết là nội dung chung cho cả nền 

luân lý nhân loại, nhưng được đóng khuôn theo những Luật tắc, những tin tưởng nhất định của mỗi 

tôn giáo. Mày phải yêu giai cấp Ksatria vì nó sinh ra bởi bụng của Brahma thí dụ.  

Thứ ba là những nghi tiết Lễ nhạc có tính cách tế tự và huyền bí và cũng theo 

những quy tắc đã được thiết lập do quyền bính thí dụ theo thời hạn nào, ngày sóc, ngày vọng phải tế 

phải cúng v.v…  

Thứ bốn là có hàng Tư tế.   

   

C.- Tam giáo không phải là Tôn giáo 

 

Căn cứ vào bốn điểm trên để cứu xét thì Tam giáo không phải là Tôn giáo, vì: 

1) Không có tín điều hay là mặc khải. Tam giáo nhận có Trời nhưng là Trời không nói 

“Thiên hà ngôn tai “ : Trời có nói đâu. Vì thế đề cao Trí (Trí đặt trước nhất, sau Nhân và Dũng 

v.v…). Phải tự mình dùng trí thông minh mà tìm ra chân lý nằm ngay trong Nội tâm của mình : Đạo 

tại nhĩ, nhi cầu chư viễn? (Mạnh Tử). Đạo ở trong mày, sao mày đi tìm ở đâu? Nói thế vì người ta 

hay tìm ở xa bởi đạo mập mờ thấp thoáng “Đạo chi vi vật hoảng hề hốt hề” (ĐĐK. 21). “Vô thanh 

vô xú” : không tiếng không hơi (Trung Dung, 35), nên không có tín điều quy định. 

 Và Tam giáo không có kinh thánh mà chỉ có Kinh điển, nghĩa là không có những lời trên buộc 

phải tin mà chỉ có những lời của các bậc hiền triết truyền lại gởi thẳng đến lý trí, hơn là cho tình 

cảm. Với mục đích chuyển lại hậu thế một ít kinh nghiệm hướng dẫn ở bước đầu. Còn chính chân lý 

thì cua không cho cáy được, nhưng cáy phải đào lấy.  

2) Về điểm thứ hai tuy có những việc rất giống nhau với cả mọi Tôn giáo trong nhân loại 

(đừng sát nhân, chớ ăn trộm v.v…) nhưng xét đến lý do thì Tôn giáo thường dựa trên những lý lẽ 

riêng biệt, như phải yêu người vì họ cũng là một phần của Allah, trái lại Nho giáo nói phải yêu 

Người vì họ là Người.  

3) Nghi lễ tế tự với những phép màu là đặc điểm riêng các Tôn giáo với ý nghĩa bắt buộc đã 

được quy định do quyền bính. Tam giáo bản cốt không có nhiệm tích nào, tuy về sau Lão  Thích 

cũng có nhưng chỉ với ý nghĩa tượng trưng không có tính cách bó buộc. Ai theo tuỳ ý.  

4) Hàng tư tế tuyệt nhiên vắng bóng trong Nho giáo, rõ rệt nhất là trong Khổng Giáo 

không hề có dấu vết của Tăng lữ. Còn Đạo sĩ, Sư ni trong Phật giáo chỉ là những người đi tu hành 

cho bản thân mình, chứ không có quyền hành chi trên ai, hay nếu có thì cũng chỉ là do uy tín cá nhân 

chứ không phải do quyền bính đã trở thành thể chế và vì thế hết sức phụ thuộc.  
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Lược qua bốn điểm trên, ta thấy người xưa dùng chữ Đạo, chữ Giáo mà dịch chữ religion là mở 

đầu cho nhiều lầm lẫn, người học triết cần lưu tâm xem xét nội dung của mỗi chữ theo đồng văn. 

Sau đây là vài câu điển hình do sự lẫn lộn đó và cần được minh biện.  

Vấn đề đầu tiên chưa gặp thấy và có lẽ chưa được đặt ra công nhiên nhưng cũng nên bàn sơ qua để 

tránh những sự ngộ nhận, đó là:  

D.- Tôn giáo trên Triết lý hay Triết lý trên Tôn giáo 

Với Tây Phương nói chung (ít ra tới thế kỷ 17,18) thì Tôn giáo ở trên Triết học. Triết học chỉ là 

con sen cho Thần học (Philosophia ancilla Theologiae) và xuất hiện lâu sau Thần học với tính cách 

tuỳ thuộc có hay chăng không quan trọng, như trường hợp Kitô giáo thì đến thế kỷ thứ 5 triết Platon 

được S.Augustin đưa vào Đạo, còn triết học Aristote mãi đến thế kỷ 13 mới được S.Thomas thích 

ứng với Kitô giáo. Và cho tới ngày nay người ta vẫn còn đặt vấn đề có hay chăng một nền Triết lý 

theo Kitô giáo? E.Gilson chủ trương có. Bréhier bảo không (xem Existe t-il une philosophie 

chrétienne? Nédoncelle). Vấn đề tế nhị ở chỗ đã tin thì phải có uy thế (autorité) nhưng uy thế đối với 

Triết lý thì không là nền móng mà chỉ là trang trí, củng cố thôi. S.Thomas cho là rất yếu… Vì thế 

mà có vấn đề.  

 

Trái lại với Đông Phương thì không thành vấn đề, vì không có Tôn giáo nên khỏi đặt trước hay 

sau. Nhưng muốn xét kỹ thì những thứ người ta gọi là “Tôn giáo” như Lão giáo, Phật giáo v.v… 

chỉ là sự biến thể của Minh Triết. “Tôn giáo” ở đây hầu hết chỉ là một phương tiện để cụ thể hóa 

Minh Triết trừu tượng, một lối hạ Triết lý cho vừa tầm hiểu biết của đại chúng. Nói Nhân Nghĩa là 

nói trừu tượng, nhưng diễn đạt Nhân Nghĩa bằng Lễ, bằng Nhạc, bằng những Cử chỉ cụ thể trong các 

mối Tương giao của loài người thì lúc đó thường dân thất học cũng hiểu được phần nào.  

Vì thế bên Đông Phương, Tôn giáo hoặc lòng sùng bái luôn luôn vâng phục Minh Triết, chứ 

không bao giờ bắt Minh triết làm con sen hoặc chống đối. Chính vì vậy mà gọi là Văn hiến chi 

bang!  

Vậy những lễ nhạc, những nghi tiết, những hình ảnh như Tây Phương cực lạc thế giới, cũng như Táo 

quân lập bô với Hoàng Thiên Thượng Đế v.v… Đối với trí thức chỉ là ẩn dụ thường thường là do các 

môn đệ về sau đặt ra để minh họa giáo lý cao siêu của thầy, nhưng rồi thường dân tin theo chữ đen: 

tịnh độ không còn là tâm trong sạch nữa, mà là một nơi nào đó trong không gian v.v… Từ đấy 

những ẩn dụ đó trở thành “tôn giáo”. Còn chính Bản cốt Tam giáo chỉ là một nền Minh triết.  

E.- Đạo nào cũng tốt 

Đây là câu thứ hai thường xuất tự cửa miệng người Đông Phương. Câu này cũng phải hiểu theo 

nghĩa thứ nhất của chữ Đạo ngang hàng với Tính phổ biến tức là Minh triết, như phần nào quen 

hiểu bên Đông Phương. Ngược lại, nếu hiểu chữ Đạo theo nghĩa Tôn giáo thì câu trên thường bị 

công kích. Vì đứng riêng trong phạm vi Tôn giáo thì mỗi Tôn giáo đều cho Đạo mình là duy nhất 

đáp ứng được những tiêu chuẩn của một Chân Đạo, dĩ nhiên không tôn giáo nào chịu nhìn 

nhận rằng những tiêu chuẩn kia đã được rút ra từ Đạo của mình nên làm sao hợp cho Tôn 

giáo khác. Bởi thế con Đạo không thể chấp nhận một Tôn giáo khác, và câu nói “đạo nào cũng tốt” 

là một câu nói tỏ tường sai. Làm sao lại cho là tốt được cả hai khi một bên nói có bên kia nói không? 

Cho nên chỉ có một Tôn giáo trúng. Nghĩa là chỉ có một tôn giáo nhất định có thể hợp với tiêu chuẩn 

nhất định. Điều đó thật là rõ ràng.  

Vậy câu nói “Đạo nào cũng tốt” nên hạn chế vào các đạo giáo Đông Phương mà thôi, không 

nên áp dụng vào Tôn giáo Tây Phương vì phạm trù khác hẳn. Và ngay với Đông Phương câu 

trên cũng còn hàm hồ, và bình dân. Nên cũng cần phải xác định thêm cả chỗ quy định rằng đó 
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chỉ là Tam giáo mà thôi. Sở dĩ nói ba đạo đó tốt vì cả ba đều là Minh triết xây trên con Người 

lấy Minh tâm làm đường đi, lấy Thành tính làm chỗ đến. Tính mệnh đó là nền móng, là “Đồng 

quy”, đó là tuyệt đối. Ngoài ra là “Thù đồ” (những nẻo về khác nhau) vì cả ba đều nhận vũ trụ 

quan động với những nguyên lý do Âm Dương. Đã động đích đã biến dịch thì tất cả là tương 

đối, đã Âm Dương thì tất cả là bù trừ hơn là chống đối. Là Đại đồng mà Tiểu dị. Đồng ở gốc 

siêu hình. Dị ở phương pháp giải quyết. Khổng Lão cho đời nay là cay đắng hay ngọt bùi, Phật 

có cho đời là bào ảnh là bát khổ đi nữa thì cả ba đều đồng ý mà cho đời là Biến dịch. Đã biến 

dịch thì có cái chi là bền vững trường cửu đâu, vậy tội gì nhọc công mà bênh vực lập trường 

này hay lập trường nọ: ngọt bùi, đắng mặn hay sao sao rồi cũng biến thiên đi hết.  

 

Khác với phạm trù cố định của Triết học Tây Phương xây trên vũ trụ quan Tĩnh (xem bài Triết 

Đông động Triết Tây tĩnh trong Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây) theo nguyên tắc “mâu 

thuẫn” và “triệt tam” A là A. Và A không thể là B. Trái với Triết Đông vì là biến dịch nên A có thể 

là B. Trong khi chờ đợi thì trong A đã có căn B rồi: “Âm trung hữu Dương, Dương trung hữu Âm”. 

Nhưng nẻo nào thì cũng là biến dịch, cũng trong vòng vận chuyển, cho nên tất cả là tương đối chỉ trừ 

có một Tính diệu huyền. Do đó mọi biểu tượng, mọi áp dụng chỉ là phương tiện tuỳ với thái độ trước 

đời sống, tuỳ với căn cơ và sở thích mà khác nhau. Con đường hợp cho người này vị tất đã hợp cho 

người kia, nên để tuỳ sở thích. Khổng Tử răn môn đệ: “công hồ dị đoan tư hại dã dĩ ” L.N. II 16); 

công kích những mối khởi đầu khác là điều có hại (có người dịch công là chuyên học không đúng, 

xem nghĩa chữ công ở L.N. XII 20). Vì các mối đó mâu thuẫn nhau đâu mà công, tất cả chỉ là bù trừ 

là bổ túc. Bởi vậy ta có thể coi Tam giáo là ba mối đầu lớn nhất:  

 

Lão Tử bàn về con Người sống trong Thiên nhiên cố hòa mình với vũ trụ bao la nên có một 

nền siêu hình về Nhân sinh đồ sộ man mác. Tuy vậy cái Triết lý đó còn ở trong cõi sống.   

 

Thích Ca sẽ nối tiếp nền siêu hình đó và kéo dài sang bên kia cõi sống để dẫn đến Tuyệt 

đối thể gọi là Như Lai bằng những phương tiện rất tỉ mỉ dựa trên Tâm lý con người. Đứng ở những 

đỉnh cao chót vót đó mà nhìn đời thì dễ đem lòng coi nhẹ cuộc sống, coi đời như những đám mây 

huyền ảo.  

 

Đang khi toan xuất thế vọng cảnh thì may mắn bên cạnh có Khổng Tử thực tế đặt nặng chú 

trọng đến con Người sống trong xã hội bị ràng buộc trong những mỗi Nhân luân phức tạp, 

phồn đa bó buộc phải có một nền triết lý dấn bước, sắn tay.  

 

Đứng bên một Lão hay xao lãng xã hội, quá đề cao cá nhân có thể dẫn đến nguy cơ vô 

chính quyền (anarchie, xem Zenker 177) và một Phật quá chú trọng đến giải thoát có thể trở 

nên bi quan khắc khổ với hiện tại, thì Khổng đem lại óc yêu đời, dấn thân vào việc cải tiến 

nhân sinh, đem ra một nền giáo dục “dấn thân” tích cực. Đó là ba chỗ khởi đầu của Tam giáo 

mà ta có thể coi như ba cổ thụ mọc ở ba nơi khác nhau.  

 

Cây Khổng mọc lên ở “cõi người ta” ăn rễ sâu vào lòng đất “an thổ đôn hồ nhân cố 

năng ái”.  

Cây Lão mọc trên núi cao chót vót, tiêu dao với tiên cảnh bồng lai.  

Cây Phật mọc trong rừng rậm cố thoát ra cõi âm u để vươn mình lên với cõi vô lượng 

quang, vô lượng thọ.  

 



 48 

Tuy mọc ở ba nơi khác nhau, với những mối khởi đoan dị biệt, nhưng khi vươn lên đến chóp 

đỉnh thì gặp nhau hòa hợp làm thành một cái Tàn bao la rủ bóng mát che cho các dân tộc Viễn 

Đông, cho mọi khuynh hướng mọi sở thích.  

Muốn cụ thể thực tiễn cũng có, mà muốn siêu hình huyền niệm cũng có. Nhờ chỗ bù trừ bổ túc 

đó mà Tam giáo trở nên một nền văn hóa Nhân bản toàn diện và sâu thẳm gây nên cảnh thư 

thái êm đềm. Người Viễn Đông tràn ngập lòng tri mộ mới nói ra câu “ Đạo nào cũng tốt “ .  

 

Vì vậy đứng trong phạm vi triết lý Đông Phương thì câu ấy là một câu đáng duy trì và mở rộng. Vì 

Đạo ở đây chỉ có nghĩa là Đường đã đặt ra để vươn tới chỗ Tính mệnh đồng nhiên. Bởi chưng khả 

năng căn cơ khác nhau không ai có quyền độc đoán về những chuyện Tâm linh man mác. Ai dám 

làm thế là bắt chước người vẽ quỷ có đuôi rồi buộc người khác phải tin và kết tội những người 

không tin (Vua nước Vệ hỏi một họa sĩ: Vẽ gì khó? Chó hay quỷ? Thưa vẽ chó khó vì ai cũng thấy, 

vẽ liều không được, còn quỷ chẳng ai thấy đâu nên tha hồ hoa bút).  

Thái độ Độc đoán vì thế thiếu căn bản và thường gây ra bầu khí Bất tương dung. Trái lại nếu 

thấu triệt chân lý của câu “Đạo nào cũng tốt” thì sẽ duy trì được đức Tương Dung. Đức này là 

một trái quý của khóm cổ thụ kia, nên ta cần dừng lại một lúc để ngắm nhìn.  

G.- Đức Tương Dung 

Là một nét đặc sắc của Tam giáo và ta có thể gọi Viễn Đông là quê hương của đức Tương 

Dung cũng như vườn ươm các cố gắng tổng hợp tôn giáo. Đang khi nhiều nơi xảy ra chiến tranh 

Tôn giáo, chẳng hạn trường hợp Ấn Độ: dân cùng một nước nhưng vì theo hai Tôn giáo khác nhau 

mà gây ra cảnh nồi da Pakistan- Ấn Độ nấu thịt dân tộc Thiên Trúc. Cùng một dòng máu mà vì vấn 

đề Tôn giáo vác búa, gậy, dao xuống phố để gieo rắc máu và nước mắt đặng giảng yêu thương 

chăng?    

 

Có lẽ xưa kia nước Nga là một địa điểm thuận tiện nhất để quan sát nét đặc sắc của Đông Phương. 

Vì mạn Đông của Nga chịu ảnh hưởng của Phật và một ít Nho, Lão. Các Nga hoàng nhận thức 

được điểm đó nên thường khuyến khích các Giáo phái ở mạn Tây tản cư qua rặng núi Caucase và 

Oural để tránh sự bất hại của nhóm Chính thống thường gây ra bên miền Tây (Herbert 136, 

Introd. À l’Asie).  

Một khi bước chân vào miền Đông, họ sẽ thở hút bầu khí Tương dung cởi mở, “bên Cha cũng 

kính, bên Mẹ cũng vái”. Cùng trong một gia đình có khi bà theo Lão, mẹ theo Phật, cha theo 

Khổng và vẫn niềm nở đón nhận những ngày cúng vái siêu độ.  

Hơn thế nữa một người theo hai ba tôn giáo là chuyện thường. Bên Nhật năm 1950 người ta tính 

ra trong số 80 triệu dân thì 63 triệu người theo Thần giáo, trong số này có 40 triệu người cũng theo 

Khổng giáo. Điều đó có thể thật cho Đại Hàn, Việt Nam, Trung Hoa. Nhân đó số người theo ba đạo 

khi cộng lại có thể gấp đôi dân số là chuyện có thực không phải là điều tính lầm như một số quan sát 

viên ngộ nhận.  

Trong đời sống chúng ta có thể gặp biết bao những trường hợp như thế. Chẳng hạn Dương 

Hùng lúc hấp hối người ta gặp thấy tay trái cầm sách Đạo Đức Kinh và Luận Ngữ, tay phải 

cầm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Người ta tìm thấy một tượng vua Phục Hy vào lối năm 497-569 

đầu đội mũ Lão, chân đi ủng Khổng, vai khoác cà sa Phật.  

Giáo sư Herbert nhận xét rất đúng bên Viễn Đông một ông quan có thể theo Khổng lúc làm 

việc ở công đường, theo Lão lúc nhàn tản ngao du sơn thuỷ, rồi theo Phật trong lục tọa thiền. 

Ta có thể nói chung rằng trong những thời kỳ văn hóa lên cao, thì hiện tượng Tam giáo hòa 

hợp cũng trở nên khăng khít và một học giả theo cả ba đạo là chuyện rất thường, như bên 
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Trung Hoa đời Tống hay bên Việt Nam đời Lý, Trần. Một chùa thờ cả ba đạo kiểu Tam Tông 

miếu là chuyện không có gì lạ cả. Đó chỉ là óc Tương dung còn được duy trì và hình như ngày 

nay đang phát triển trở lại. Ông Wing-Tsit-Chan có kể ra đến mười phái mới lập bên Viễn 

Đông có khuynh hướng đó. Năm phái thì tôn thờ Tam giáo Đông Phương, ba phái có thêm cả 

Judeu, Islam, Kitô. Một vài nhóm còn thêm những danh nhân như A.Comte, và ông có đan cử 

ra một ví dụ bên Nhật có miếu thờ bát thánh: tức là bên cạnh tam thánh còn có Jesus, Socrate, 

Mahomet, Kobo-Daishi và Nhật Liên (Religion Trends in Modern China p.157,178).  

 

Và thường có những chuyện Tây Âu cho là không thể hiểu chẳng hạn: bên Lào nhiều thừa sai 

Kitô giáo muốn truyền bá đạo có thể đến chùa xin Sư ni ở đó lên hiệu trống hay chuông gọi 

dân tới nghe thuyết về Kitô giáo. Hoặc bên Nhật Bản, lễ an táng các sư của Thần đạo thường 

được các Sư ni bên Phật cử hành.  

Nhờ óc Tương dung đó mà khu vực ảnh hưởng của Tam giáo mở ra rất rộng lớn. Từ Tibet đến 

Tích lan, từ sông Gange đến Nhật Bản cũng như số người hấp thụ rất đông, vượt xa các nhóm 

Tôn giáo khác và hiện nay Nho Thích được kể là hai đạo lớn trong số 5 tôn giáo của nhân loại 

(xem Les cinq grandes religions du monde của Glassenapp. Payot).  

Cho nên trong dĩ vãng Tam giáo Đông Phương là một sự kiện văn hóa mênh mông đồ sộ, có 

một thành tích thống nhất nhân loại rất đáng kính nể và cứ sự có lẽ đó là một thực hiện đầu 

tiên của lý tưởng chung sống êm đềm. Ai nấy vẫn giữ được sắc thái riêng của mình và gần đây 

cả ba vẫn còn gây ảnh hưởng vào nền văn hóa mới.  

 

Khổng giáo đã ghi dấu và chế độ thi cử tuyển lựa nhân tài, cũng như trong việc thiết lập nền 

Triết học duy lý Tây phương thế kỷ 18 (xem Cửa Khổng hai chương cuối).  

 

Lão: quyển Đạo Đức kinh đã gây một tiếng vang sâu đậm trên tri thức nhân loại. Zenker đã 

có thể viết “Lão Tử a fait sur l’esprit européen dès le premier moment une impression profonde et 

durable à cause de son caratère intemporel et de son rigorisme éthique. Nous voyons en lui un guide 

vers la renaissance morale qui doit précéder tout renouvement social: il est la vox clamantis in 

deserto (tiếng kêu trong rừng). Lão Tử n’a pas vécu seulement pour la Chine et pour son époque, il 

est un des maitres les plus pur et les plus profonds de l’humanité” (Histoire de la Philosophie 

Chinoise p.108) 

  

Phật: nếu xét như một nền nhân bản có thể thu hút được nhiều cảm tình, có nhiều liên hệ với 

khoa Tâm lý các miền sâu (xem bài A.Barreau trong Présence du Bouddisme).  

 

Dĩ vãng cũng như cận đại đã có thành tích như vậy, nên ta có quyền đặt tin tưởng vào tương 

lai Tam giáo xét như là một nền triết lý Nhân sinh, cũng như là một nền Nhân bản vừa tinh 

tuyền vừa toàn diện, tức là những điều kiện đáp ứng được nguyện vọng của nhân loại hai thế 

kỷ sau cùng đang biểu lộ ở văn hóa Liên hiệp quốc, trong viễn tượng đặt nền Văn hóa trên 

Nhân bản để tìm cho nhân loại một nền tảng thống nhất. Vì thế ta hiểu tại sao trong cả ba lần 

hội nghị quốc tế triết lý, Tam giáo Đông Phương đã chiếm đuợc địa vị danh dự (xem quyển 

Essays in East West Philosophie par Charles A. Moore).  

H.- Hướng học tập 

Tìm cho nhân loại một nền móng tinh thần thống nhất. 
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Đấy là một mục phiêu cao thượng quý hóa xiết bao, rất đáng làm hứng khởi mọi tâm hồn 

quảng đại bao la, rất thích hợp với ý hướng triết lý Nho giáo nhằm “an bang tế thế” (trị quốc 

bình thiên hạ). Tuy nhiên học về Tam giáo cũng có ba bảy đường, y như trong thực tế Tam giáo 

không phải chỉ có tạo nên được bầu khí tương dung tốt đẹp như vừa kể trên, mà trái lại cũng đã gây 

ra những vụ xích mích, bách hại, đả kích nhau. Bức họa vẽ Phật pháp trên tòa sen. Lão tay cầm 

sách Đạo Đức Kinh tay luyện linh đơn trong lò bát quái, đang khi đó Khổng lòm còm dưới đất như 

trẻ con, là một bằng chứng. Bên Lão Trang thì tràn đầy những bài đả kích Nhân Nghĩa của Khổng 

Nho. Bên Nho cũng không chịu kém như ta có thể thấy chẳng hạn trong bài thơ “Phật thị thuyết 

pháp, Lão thị đàm kinh, Khổng Tử kiến chi, tiếu nhi truỵ địa” : họ Phật giảng pháp, họ Lão bàn 

kinh, Khổng Tử xem thấy, cười lăn ra đất”. Đó là những nét đen làm hoen ố bức tranh Tương dung 

mới nhắc tới ở trên.  

Nguyên nhân tại đâu? Xét ra thì tại những học giả, những con Đạo đã gây nên những bóng đen đáng 

tiếc kia, đã không hiểu đúng hay ít ra không giữ đúng được cái ý nghĩa uyên nguyên của chữ Đạo, 

chữ Giáo như chúng ta tìm thấy ở đầu chương.  

Nho thì đâm ra tầm chương khoa cử. Thích thì đi về Tôn giáo, còn Lão chuyên về Huyền đạo. 

Nhân đó đâm ra khích bác nhau. Rõ ràng là đồng minh trong Triết lý mà cạnh tranh trong 

Tôn giáo. Vì vậy cần thiết phải nhắc lại để quy định cái hướng học hỏi của chúng ta. Trên ta thấy có 

bốn nấc của nghĩa chữ Đạo chữ Giáo, thì trong việc học hỏi ta cũng có thể chia ra bốn nấc tương 

đương.  

 

1) Đợt cuối cùng phải kể đến là đám Danh học, Hình học mà người tiêu biểu là Huệ Thi với 

câu phê phán của Tuân Tử: “ Huệ tử tế u từ nhi bất tri thực”. Huệ tử vướng mắc ở lời nói nên 

không nhìn ra thực tại. Phải xếp vào hạng này các thứ học từ chương, huấn hỗ, những người chuyên 

về văn nghệ duy mỹ dễ bị cái tội tế ư từ này, Tây Phương kêu là Duy từ ngữ (terministers). Đấy là 

cái học của “loài ve, kêu suốt mùa hè, đến lúc gió lạnh thổi, nguồn cơn thật bối rối”, bởi vì xem vào 

sở học thì toàn hư từ rỗng tuếch. Với họ cần nhắc lại khẩu hiệu “ từ đạt nhi dĩ hĩ ” (res et non verba: 

cốt sự mới quan trọng chứ không phải là hư từ).  

 

2) Đợt trên một chút có thể xếp hạng học Duy tư, Duy niệm (conceptualistes) mà Khổng cho 

là “ tư nhi bất học tắc đãi ”. Suy tư suông mà không thực học (ý nghĩa chữ học của Khổng) thì 

nguy lắm. Đấy là cái học mọt sách, chỉ chú ý học mà không chịu xem cái học đó có hướng đến cái gì 

ơn ích chăng, thật không ăn nhằm chi với Đạo Nhân sinh của thánh hiền, mỗi lời nói ra là để cứu dân 

khỏi cảnh lầm than cơ khổ.  

 

3) Đợt cao hơn chút nữa là bám lấy một Tôn giáo tư riêng, rồi lấy danh từ lý sự mà tranh 

hơn tranh kém, đạo này cao đạo kia thấp. Khổng Tử trách Tử Cống phí thì giờ so sánh ông này 

thấp ông kia cao (Tử Cống phương nhơn… XIV. 31). Những con Đạo này càng đông thì bầu khí bất 

Tương dung càng trở nên ngột ngạt nặng nề, chỉ cần xem chính bản thân của họ: cuồng tín, hẹp hòi 

mà hết muốn xét tới cái Đạo của họ giữ. Vì với hạng đó thì đạo nào cũng chẳng làm họ trở nên đại 

độ bao dung được ( phi đạo hoằng nhơn ).  

Lục Cửu Uyên than:  

“Đạo Lớn bị người làm nó ra Nhỏ 

Đạo Công tự người làm nó ra Tư 

Đạo Rộng tự người làm nó ra Hẹp” 

 

Đạo Đại nhơn tự Tiểu chi 
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Đạo Công nhơn tự Tư chi 

Đạo Quảng nhơn tự Hiệp chi 

  

Mấy thứ đạo câu chấp nhỏ nhen đó mà người tri thức để cho ngoai ra ở đâu thì có ngày chiến tranh 

Tôn giáo bùng nổ ở đấy.  

Chúng ta nên trung thành với Truyền Thống mà coi óc bất Tương dung như dấu chứng những 

người đó không đủ khả năng cảm nghiệm được tinh thần của Đạo. (L’intolérance est considéré 

comme une inaptitude à l’expérience religieuse. Herbert, 92).  

Lão Tử nói “Tri Thường Dung”. Người biết được đạo Thường Hằng thì có bụng Bao dung. 

Bởi cái Đạo đó đã đạt tới cái độ Viên Mãn mênh mông, không còn bị lệ thuộc vào những cái 

nhỏ nhen câu chấp.  
Chúng ta phải cố gắng đừng để vướng mắc vào một trong những lối học ở trên dù là từ hay tư hay 

giáo, vì tất cả sẽ làm cho hết còn thấy thực chất của Đạo “tế ư Từ, tế ư Tư, tế ư Giáo nhi bất tri 

Thực”. Học kiểu Văn nghệ sĩ, Văn học (từ) Tôn giáo (Phật giáo, Lão giáo) đều không phải Triết lý 

nên dễ mắc ứ đọng.  

Muốn tránh những bế tắc đó, muốn có thể “hoằng đạo” : làm cho cái đạo ta theo trở nên rộng lớn, 

thái công, bao la thì cần chúng ta phải đem hết chú ý nhằm vào đối tượng của Minh Triết là Tính và 

Mệnh.  

Gắng sức nhấn mạnh vào Tính lý Đại đồng và tính chất bổ sung trong phương tiện.  

Xin trích câu nói của Tôn Hoàng Đế (1163-89) rằng:  

“ Dùng Phật giáo mà trị Tâm; dùng Đạo giáo mà trị Thân, dùng Nho giáo mà trị Thế.”  

Điều này tuy đã bàn ở trên, nhưng vì khuynh hướng đi trật đường hãy còn rất mạnh, nên xin nhắc lại 

đối tượng đó, đối tượng của Đạo của cái Đức thiết yếu để đắc Đạo bằng một đoạn văn khác của sách 

Trung Dung.  

Đức đó là Thành là Trung, Đạo đó là Tâm là Tính.    

Vì thế mới nói “Doãn chấp kỳ trung: 允 執 其 中 ”. Phải tín Thuận phải Trung với cái Tâm của 

mình trước nhất. Chu Hy giải thích chữ Trung là “ tận kỷ chi vị trung : 盡 巳 之 爲 中  ”. Trung là 

sống cho tận cùng cái Kỷ, hiểu là Đại ngã Tâm linh nơi mình. Creel dịch rất sát là “ to be true to the 

principles of our natures”, sống trung thực với những nguyên tố cấu tạo nên Bản tính chúng ta. 

Chữ Trung ở đây lót bằng chữ Tâm nó đứng trên chữ Tình mà dưới chữ Tính. Với Tính ta phải dùng 

một động từ khác là thành. “Duy thiên hạ chí thành, vi năng tận kỳ tính: 唯 天 下 之 至 誠 爲 能 

盡 其 性 ” (T.D. 22), chỉ có bậc chí thành mới hiện thực hết được cái Tính. Chữ Tận đây dịch là biết 

chưa đủ, phải có một động từ nào nói lên sự biết toàn vẹn đến nỗi Chủ tri và Thụ tri trở nên một. 

Chữ Tận “ 盡 “ giống như chữ suất trong câu “ suất tính chi vị Đạo: 率 性 之 爲 道 ”. Muốn nhấn 

mạnh cái trình độ Trung đến cực điểm, để không còn chỗ nào so le trống hở, đến nỗi cả hai biến 

thành một đó, chúng ta nên viết hai chữ “ Trung Thành : 中 誠 “ bằng chữ hoa, để phân biệt với 

những chữ thành chữ trung khác. Các chữ đó dầu khi có đối tượng chân chính đi nữa cũng mới chỉ là 

“phó sản” của chữ Thành chữ Trung trên, bởi vì chính nó mới chỉ là sự trung tín với lời nói nọ, với 

việc  làm kia, thành thực đối với Đạo này, người nọ tuy bấy nhiêu có thể là chân chính, nhưng đấy 

cũng mới là những đối tượng tư riêng, chỉ có giá trị khi hướng theo đối tượng của hai chữ Thành, 

Trung viết lớn, vì ở đây nó nhằm vào tính phổ biến, nên người đã “ Chí Thành: 至 誠 “ thì cũng trở 

nên một với phổ biến không còn bị lệ thuộc vào cái chi tư riêng nữa nhưng trở nên bao la man mác 

đến nỗi sách Trung Dung cực tả bằng câu “ Chí Thành như Thần :至 誠 如 神 “ (T.D. 22). Bậc 

Chí Thành thì giống như Thần nghĩa là mênh mông u áo có đấy mà cũng có đây: khắp hết y như Trời 

nên gọi là Thiên Đạo “Thành giả Thiên chi Đạo dã : 誠 者 天 之 道 也 ” (T.D 20). Bậc Chí Thành 
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là Thiên Đạo khác hẳn với những cái thành tư riêng đã nói trên vì ở đó chưa có sự hòa đồng. Giữa 

Đạo với Người thành còn một khoảng cách, chưa đạt độ Tận kỳ Tính; muốn nối lại phải thêm chữ 

Chi để chỉ thuộc về “ Thành chi giả, Nhơn chi Đạo dã : 誠 之 者 人 之 道 也 ” (T.D. 20), người đã 

có lòng thành (chưa hẳn là Thành) thì mới là Nhơn đạo. Chữ chi ở đây trỏ vào một cái thân ngoại vật 

“ hay nói theo danh từ triết Tây là đối tượng : objet, chỉ một vật gì đã vất ra đấy “jectum” ở đàng 

trước mặt ob (objet), nghĩa là giữa mình và vật có một quãng cách, sách Nho gọi đó là “ Khúc: 曲  

“, nghĩa là đã bị xa lìa cong vạy nên gạt xuống bậc nhì và dùng một động từ có tính cách rất “ hiện 

sinh : 現 生” là “Hữu : 有 ” mà chỉ thị y như G.Marcel trong Être et Avoir (avoir là có cái gì còn 

Être là trở nên cái gì). Vì thế Avoir kém hẳn Être. Avoir est décrit comme déchéance de l’Être, 

comme une non coincidence avec l’Être. Tramf. 4, p.124), thì đây Trung Dung cũng cho Hữu vào 

bậc thứ nhì sau Thành “ kỳ thứ trí Khúc, Khúc năng Hữu Thành: 其 次 致 曲, 曲 能 有 誠 ”,  sau 

hạng Thành thì đến hạng Khúc, hạng Khúc có thể chiếm lấy (avoir) được Thành (T.D. 23). Chiếm 

lấy là tỏ ra mình chưa là (Être) cái ấy, mới phải tìm cho có. Học giả Couvreur đã dịch câu trên rất sát 

bằng tiếng La Tinh: quod non est rectum potest accipere integram bonitatem “une nature 

défectueuse peut devenir parfaite”. Câu tiếng Pháp không sát bằng câu La Tinh vì chữ accipere có 

nghĩa chiếp lấy, nên  mạnh mẽ hơn chữ devenir, tuy vậy còn giữ đủ ý và cũng giúp cho ta hiểu câu “ 

tu Đạo chi vị Giáo: 須 道 爲 之 教   ” ở đầu chương. Tác giả sách Trung Dung lại quảng diễn thêm 

“tự Thành minh vị chi Tính. Tự minh thành vị chi giáo : 自 誠 明 爲 之 性,自 明 誠 爲 之 教 ” 

(T.D 21). Tự nhiên mà Thành thì gọi là Đạo, hợp với câu “ S22uất Tính chi vị Đạo: 率 性 之 爲 道 

”, nhưng lúc Tính đã bị che khuất đi phải soi sáng phải minh giải mới hiểu ra để mà thi Hành thì gọi 

là Giáo ( tự minh Thành vị chi Giáo), cùng nghĩa với câu “ tu Đạo chi vị Giáo” ở trên. Một ý mà 

nói nhiều kiểu giúp ta thưởng thức được làn tư tưởng tuy nhất quán nhưng rất phong phú và sâu 

thẳm, cả hai câu đều nói lên Thành giả: 誠 者 :Être, Thành chi giả: 誠 之 者: Avoir. Avoir không 

bằng Être. Thành chi giả không bằng Thành giả. Vậy cần phải xóa bỏ chữ chi đi, dĩ nhiên không 

phải trong câu văn, nhưng trong bản thân của mình. Điều đó sẽ có nghĩa là phải xóa bỏ mọi quãng 

xen kẽ, nghĩa là tẩy trừ những cái tư riêng môi giới, những cái đó có rất nhiều, đội lốt muôn vàn tên 

nhưng quy ra hai mối là Tham dục hay Tư lợi Tư dục. Cần phải bỏ những cái Tư đó mới tới chỗ 

Đồng nhiên của nhân loại, mới mong kiến Tính ( 見 性 )  và suất Tính (  率 性 ).  “Chữ kiến 

Tính cũng là Suất Tính “ . “ Trong ống nhòm đổ tiếng Hư vô” (Nguyễn Công Trứ)  

Chữ kiến Tính của nhà Phật, chữ Xuất Tính của nhà Nho. Tuy tên gọi có khác nhau, nhưng xét đến 

chỗ rốt ráo cùng cực (trong ống nhòm) tức là xem vào chỗ tập trung then chốt thì cũng cùng một tên 

đều phải đi qua một con đường Hư vô. Hư vô ở đây có nghĩa là làm cho mất đi, biến đi những cái gì 

tư riêng hạn hẹp. Phật sẽ đưa ra thuyết Thái hư với những phương châm diệt dục để diệt tận gốc rễ 

những tư dục làm cho hiện diện “Như Lai ” tinh ròng như chưa bị tì ố, đó là cái tính Bản nhiên linh 

diệu. Còn Khổng lăn lộn vào đời mà cũng hiện thực được bốn bước vô (IX. 4) “Tử tuyệt tứ: vô ý, vô 

tất, vô cố, vô ngã”, nghĩa là cố trút những cái tư riêng có thể cản ngăn hay bẻ quặt sự Thành Trung 

của mình vào nẻo ngang trái, để đưa đi Trung Thành với những cái đâu đâu mà không phải Trung 

với Tâm và Thành với Đại Ngã tức là Tính. mà Tính ( 性 )với Mệnh ( 命) với Thần ( 神) là một… 

tất cả đều trỏ vào một thực thể u thâm nhưng lại cực kỳ quang minh linh diệu và ở ngay trong thâm 

tâm của ta.Tất cả chương trình cùng mọi phương tiện học hỏi đều phải thiết tha nhằm vào việc làm 

sáng tỏa ra cái đức Minh đó. Đấy mới thật là cửa của Đạo học mà Kinh Dịch nói là: “ Thành Tính 

tồn tồn, Đạo nghĩa chi môn: 誠   性  存  存  道 義 之 門 “ 
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  MẤY Ý NIỆM VỀ VĂN HOÁ ĐÔNG PHƯƠNG CẦN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH 

A. Trình độ văn hóa khác với bản chất văn hóa 

Nói đến duy trì những giá trị Truyền thống, phát huy văn hóa Âu Châu… ta thường gặp thấy 

những mối e ngại ngấm ngầm, chẳng hạn văn hóa Á Châu có tính cách tĩnh chỉ, thiếu tiến bộ, 

nay khôi phục lại có khỏi làm ngăn trở việc tiến gấp rút của nước nhà chăng ?.  

Và dưới con mắt nhiều người, những ai đang cố gắng tài bồi cho nền quốc học, chấn hưng văn 

hóa Đông Phương, đã không gặp được sự nâng đỡ, lại thường bị coi là lạc hậu. Đó là một tình 

trạng có hại cho tiền đồ văn học, nhưng ít người nhận ra bởi những sự kiện lớn lao chua xót đập vào 

mắt, tức là tình trạng các dân tộc Á Châu vì chậm tiến nên bị đè bẹp trước sức mạnh của các 

nước hùng cường Tây Phương. Điều đó chỉ có ai loạn óc mới dám nghĩ đến chuyện chối cãi. 

Phương chi sách vở đều đồng thanh một giọng như vậy cả. Ông Tennyson viết “năm mươi năm 

của Âu Châu còn có giá trị hơn cả một chu kỳ của Cathays”. Mieux vaut cinquante ans d’Europe 

que tout un cycle de Cathay (thời Trung cổ người Tây Phương gọi nước Tàu là Cathay).   

 

Những câu nói kiểu đó có một phần sự thật, nhưng quá đơn sơ, không đủ bao hàm một tình trạng 

phức tạp hơn nhiều. Nietzsche có lần đã viết “không gì nói dối bằng sự thành công”. Quả thật 

văn minh cơ khí là một thành công cực kỳ vĩ đại, nhưng chính vì thế nó cũng đã là một lời nói 

dối khổng lồ, làm cho ta quên đi rất nhiều chân lý; nó là một môn bài che đậy biết bao lời ngộ 

nhận mà không mấy học giả tránh khỏi khi phê phán về văn hóa Á Châu; nó khiến nhiều 

người sống yên hàn với một mớ ý niệm đã lỗi thời mà không nghĩ đến kiểm điểm lại, còn lên 

mặt ngạo đời. Ở đây chúng tôi thử làm chuyện đó bằng đưa ra một số sự kiện ít được nhắc tới và vì 

thế loan tin trước là sẽ không đẹp đẽ cho lắm, chúng tôi thấy bất đắc dĩ phải làm thế để mong phần 

nào lập lại thế quân bình cho sự phê phán xưa nay thường oan uổng quá nhiều cho nền văn hóa Á 

Châu. (La pensée chinoise. Granet. tr 27 có nhắc tới sự bất công này. Nhiều tác giả cũng nói đến: 

Creel, Needham, Zenker, Forke…)  

Sự oan uổng đó không cần minh oan chút nào nếu đấy chỉ là vấn đề thể diện.  

Nhưng nhân loại hiện đang trải qua cơn khủng hoảng tinh thần, mà xem ra văn hóa Á Châu có 

thể giúp vào việc tìm ra ngõ thoát. Do đó sự lên tiếng trở nên cần thiết.  

Lầm lẫn căn nguyên. Căn nguyên đầu tiên của sự bất công đó là tại người ta đã quy công cho 

văn hóa Âu Châu tất cả những sự hào nhoáng của giàu sang “Giàu có sinh Lễ nghĩa”, những 

Lễ Nghĩa đó người ta gán cho văn hóa, nhưng thực ra chính Giàu sang tô điểm cho Văn hóa.  

Điểm này ít được nhận ra bởi nó tinh vi; đàng khác vì Giàu sang và Văn hóa liên hệ nhau rất 

mật thiết, “chính Giàu sang làm nảy sinh Văn hóa”. Đó là luận án của giáo sư Clough đại học 

đường California nhan đề “Grandeur et décadence des civilisations”. Payot. Điều nhận xét này 

giúp ta có một ý niệm đúng đắn về tính chất của mỗi nền văn hóa, nên cần được lưu ý. Đây là một 

thí dụ rất thông thường:  

Hai người Việt Nam một thuộc thượng lưu trí thức, một ở bậc nông thôn thất học. Ta thấy ngay 

một đàng lịch thiệp, ăn nói lý sự, khéo léo, cử chỉ có thể hào hoa phong nhã… một đàng quê kệch, 

nói năng vụng về thô thiển, cử chỉ co rúi rụt rè… Trong trường hợp này không phải nói ai cũng đồng 

ý, đó chỉ là chuyện khác trình độ học thức gây ra do giàu nghèo, chứ không phải do tính chất văn 

hóa, bởi cả hai người cùng ở trong một nền văn hóa Việt Nam. Câu chuyện đơn sơ là thế, nhưng nó 

sẽ hết đơn sơ khi người giàu kia là Tây còn người nghèo nọ là Đông. Lúc ấy sự phán đoán sẽ 
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không chỉ còn là trình độ học thức mà nó sẽ lấn sang phạm vi tính chất Văn hóa Đông Tây 

không nhiều thì ít, nhất là phạm vi ảnh hưởng Giàu sang và Văn hóa rất mật thiết. “Miệng 

nhà sang có gang có thép: Tây giàu bộn nên miệng có cả vàng!” Vì giàu mà số người được học 

bên Âu Mỹ giàu gấp trăm lần bên ta, văn hóa thêm biết bao cơ hội tiến bước. Việt Nam năm nay 

(1960) được lối 12000 sinh viên tức trong số 1000 dân thì có 1 sinh viên. Đang khi năm 1948 bên 

Mỹ đã có 160 sinh viên (theo tài liệu Civilisation de 1960 của Fourastié). Nay chắc còn đông hơn 

nữa. Nói số tròn: chênh lệch nhau từ 1 đến 200. Về phương diện khác cũng thế, chẳng hạn bên Mỹ 

có 1200 dàn nhạc đang khi bên ta 1 dàn cũng còn dở sống dở chết. Sự khác biệt đó sẽ gây lầm 

tưởng về tính chất văn hóa Đông Tây không sao kể xiết. Một thí dụ: người ngoại quốc ở Sài Gòn 

thường phàn nàn không thể tìm được cái gì để tiêu khiển khả dĩ ứng đáp được trình độ của họ, đang 

khi đó ta có những bản nhạc sáng tác rất công phu vẫn nằm chình ình kia, không sao tìm ra được 

năm ba triệu để đưa ra trước công chúng. Nếu tìm ra được số tiền đó, những du khách đến Việt Nam 

lúc trở lui sẽ có thể mua thêm ít đĩa hát, để khi trở lại quê nhà thư thả bỏ ra nghe lại những nhạc điệu 

xa xôi, bấy giờ họ dễ dàng thưởng thức những nét nhạc tinh vi của Việt Nam. Các bộ môn khác cũng 

thế: quan niệm của họ về văn hóa đối với nước ta sẽ khác hẳn với tâm trạng hiện nay qua những lời 

phàn nàn nhắc trên…  

“Cái khó bó cái Nhạc, nó bó Hội họa, nó bó Triết học, nó bó Văn nghệ…” và cái Nghèo không 

cho nảy nở biết bao mầm mống Nhân tài. Với người ngoại quốc ta đành nuốt tủi không sao nói lên 

được, nhưng với người cùng hội cùng thuyền, cũng nên phân tích như thế, biết đâu lại không động 

tới những người có thể thành Mạnh Thường Quân…                       Dầu sao cũng là để khỏi thất vọng  

về tính chất văn hóa của ta: tại Nghèo hơn là tại tính chất Văn hóa kém. 

 

B.- Tại sao không tiến bộ ? 

Nếu hỏi: không kém sao lại không tiến bộ để giàu sang được như người thì lỗi ấy tại văn hóa chứ còn 

tại đâu? 

Thưa rằng chưa hẳn như thế, cứ xem như nước Nhật cũng cùng ở trong một đại gia đình văn hóa với 

Tàu và ta, vậy mà trong ba mươi năm đuổi kịp đà tiến bộ của các nước Âu Châu đi trước hơn một 

trăm năm. Vậy không phải do văn hóa cho bằng do nhà cầm quyền không thức tỉnh kịp thời. Một 

nền văn hóa tốt đẹp đến đâu, nếu guồng máy quốc gia bị giao phó vào tay một người vô tài mà 

lại độc tài, thì đủ làm hư cả vận mệnh một nước một châu, đến khi thức tỉnh thì đã bị trói lại 

để làm đà tiến cho người. Những cái đó ta gọi là sự may rủi của nước; nói theo kiểu xưa là số 

mệnh. Chế độ nào cũng có thể xảy ra, Tây cũng như Đông; việc nước văn minh hơn bị thua nước 

kém văn hóa là chuyện xảy ra thường xuyên trong lịch sử. Mông Cổ không văn minh thắng Tàu, 

Roma ít văn minh thắng Hy Lạp là tổ văn minh… và nếu xem cổ sử thì hầu như đó là một luật: 

Sumérie bị Babylon, Babylon bị Assyrie, Assyrie bị Crète, Crète bị Hy Lạp. Nước thắng là 

man rợ dùng võ lực. Đến khi nước đó trở nên văn minh lại bị đợt man rợ sau… cứ thể để văn 

minh thêm sinh khí tiến dần. Cho nên ta thua Tây cũng là chuyện không có gì lạ lắm (Civ. III. 

329) (1)  

(1) Viết tắt, chỉ bộ Histoire de la Civilisation của Will Durant và được ghi rõ số La Mã theo thứ tự 

bản dịch nhà Payot.  

Còn chuyện đói khổ, thì đó là cái nạn chung cho loài người, may ra rồi đây nhờ khoa học sẽ 

thanh toán nổi chăng; chí như trở về trước thì chẳng nền văn minh nào thoát cả. Đây hãy nói riêng 

về Âu Châu mà ta thấy phong phú dư dật như nay, trước kia cũng đói khổ như các nơi: giữa 

khoảng 970 đến 1100 có 60 trận đói đã sát hại người bên Pháp… Không một người nông dân nào 

bên Anh có thể quên được những trận đói trong các năm 1086 và 1125. Giám mục thành Trèves thế 
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kỷ 12 lấy làm kinh hoàn trước cảnh tưởng nông thôn là đói giết ngựa để ăn thịt (Civ. IX. 272). Ông 

Fourastié cho biết Âu Châu cũng mới thoát nạn đói từ thế kỷ 19. Tác giả kể chuyện những người 

trong họ ông hằng ngày đi làm ngoài đồng bao giờ cũng chỉ được một lạng rưỡi bánh khô và một củ 

hành luộc. Chính bố ông là người đầu tiên trong họ được ăn no ngoài những ngày cưới xin đình đám. 

Tác giả tính đổ đồng thì mức sống năm 1900-1931 cao hơn 10 lần mức sống những năm 1800-1831. 

(Civilisation de 1960 de Fourastié p.12).  

Về cách ăn thì thường ăn bốc ( ? ) , cứ hai người ăn cùng một đĩa, uống cùng một ly. Đồ ăn chưa có 

cách ướp lạnh nên thường có hơi, do đó người ta ưa dùng đồ gia vị để át mùi. (Civ. XII tr.356).  

Đã nghèo đó thì khó thoát được nạn bẩn thỉu. Chỗ ở người nông nô thời trung cổ thật là hôi hám 

và chật chội; nhà thường bằng tranh có một gian, họa lắm mới được hai gian, đồ ăn thức đựng làm 

bếp để cả trong nhà; dưới đất có một cái ổ bằng lông với rơm rạ, tất cả nhà nằm chung lộn trong đó, 

kể cả khách… (Civ. XII tr.270). Bên Pháp và Anh người ta ngủ trần truồng trong mọi giai cấp” 

(Civ. XII p.339). Những đêm đông giá lạnh người ta thường đem các giống vật (bò ngựa) vào nhà để 

thêm hơi ấm (id tr.274), gần nhà là một đống phân, tất cả vật cũng như người trong trại đều đóng 

góp vào đó. (Civ. XI tr.271). Bẩn đến nỗi có nhiều câu chuyện kể rằng quỷ Satan phải đuổi người 

nông nô ra khỏi hỏa ngục, bởi chính quỷ cũng không chịu thấu mùi (Civ. XII tr.276). Trong thế kỷ 

14 ở Paris, người ta thường đổ bình đêm tuột xuống phố qua cửa sổ, chỉ báo hiệu bằng một câu vắn 

“ý tứ nước” (gare! L’eau). Nhà cầu là một món xa xỉ. Người ta thường tự tiện ngay ra ở sân trên 

chân thang hay ngoài ban công, ở điện Louvre cũng thế. Sau trận dịch tễ năm 1531 có chỉ thị buộc 

mỗi nhà ở Paris phải có nhà cầu nhưng chỉ thị cũng không được áp dụng luôn.  

“Bởi túng ăn và bẩn thỉu là duyên cớ cho những trận dịch tả nhiều hơn mọi kỳ trong lịch sử”. 

Dịch vàng xảy ra năm 550 và 664 giết hại đến 2/3 dân số Islande. Bên Anh cũng bị những trận như 

vậy ở thế kỷ 6, 7. Pháp Đức bị dịch đốt ruột gọi là mal des ardents những năm 994, 1043, 1130. Còn 

nhiều bệnh khác như bệnh tóc (plica polimica) người ta hay quy căn cho đủ thứ, nhưng hầu chắc là 

tại dân ở chen chúc trong những thành tường xây bít kín, điều kiện vệ sinh sạch sẽ hết sức thậm tệ 

(lamentable), số trẻ con chết không có thống kê nhưng chắc phải đến 50% (Civ. XII tr.549).  

Xem như thế không nên quá nặng lời trách các tiên hiền của ta là không lo cho dân no đủ. Nếu 

so sánh kỹ ra thấy tiên hiền Đông Phương còn thực tế gấp mấy lần các triết gia Hy Lạp chẳng 

hạn. Ngay từ bài cảo luận đầu tiên về triết học Đông Phương, tức thiên Hồng Phạm trong kinh 

Thư đã lộ rõ dấu lo lắng đến vấn đề dân sinh. Trong 8 điểm nhà cầm quyền phải chú trọng thì 

“nhất viết thực (ăn) nhị viết hóa (Couvreur dịch là les commodités de la vie)… bát viết sư (quân 

dịch, để cuối cùng). Mối lo âu này sẽ thấy xuất hiện nơi Khổng Tử “Thứ, Phú, Giáo” phú đi trước 

giáo và cách rành rẽ nơi Mạnh Tử… Nhưng lúc ấy mức tiến hóa nhân loại chưa đi tới giai đoạn khoa 

học kỹ thuật, nên loài người chưa đủ sức chống nạn đói. Tôi nói tiên hiền thực tế hơn triết gia Hy 

Lạp, vì bên đó có chế độ Nô lệ nên coi khinh miệt việc chân tay. Ngoài khoa hình học thành 

công, còn thì toàn là triết học kiểu văn nghệ bên ngoài đời sống. Mãi tới thời Archimède mới 

khám phá chút ít, nhưng cũng là học suy lý. Máy trục và bắn đá ông làm ra, nhưng không có 

ghi lại, ông cũng như tất cả trí thức thời đó vẫn coi việc tìm lợi ích thiết thực và cơ khí là đê 

tiện bẩn thỉu (ignoble et sordide). (Civ. VI p.229)  

C.-Tại sao các nền Văn hoá khác không có Khoa học ? 

Căn cứ thứ ba người ta cho rằng chỉ Âu Châu mới có khoa học, còn các nền văn hóa khác không có? 

Nếu có một vài sáng chế thì cũng chỉ là thường nghiệm (empirique) chứ không có khoa học như văn 

hóa Âu Châu. Câu nói này rất dễ được chấp nhận. Khoa học hiện có đó rồi, nó là sự nghiệp vĩ đại 

của Châu Âu, nên sự giải nghĩa có sai thù để tăng cường uy tín và vinh hiển cho Âu Châu, thì 

ai cũng vui lòng chấp nhận, khỏi cần tranh luận. Có nhiều hoạt động khác hứng thú ơn ích 
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hơn là việc cãi cọ nhỏ nhen nọ. Nhưng ta không thể chấp nhận thái độ nhường nhịn và tặng 

khen một khi giải nghĩa đó “phong thánh” luôn cho những yếu tố tai hại của văn hóa Tây Âu 

như cổ động đa dục, tuyên dương óc độc chiếm, khuyến khích buông lung… bởi chính đó là 

những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng ngày nay. Vì thế mà chúng tôi thấy cần đặt lại 

vấn đề và không ngần ngại phản đối những tư tưởng gia mà chúng tôi ưa chuộng về phương diện 

khác. Chẳng hạn triết gia Jaspers trong quyển Sens et l’Origine de l’histoire (tr 82) có đưa ra 9 lý do 

để phóng đoán tại sao khoa học lại phát triển bên Âu, đại để như sau:  

1) Vị trí địa dư tạo nhiều sự tiếp xúc giữa các văn hóa khác nhau.  

2) Tự do chính trị  

3) Lý trí vô biên  

4) Ý thức về tự do nội khởi.  

5) Người Âu lấy thế giới khách quan làm dữ kiện đầu tiên.  

6) Nhưng không dồn quan niệm về vũ trụ vào một công thức có tính cách giáo điều cứng 

nhắc (!)  

7) Óc độc hữu, nhân đó có sự căng thẳng.  

8) Luôn luôn đi tới cùng cực, đi tới mẹo trừ.   

9) Bởi vậy có những nhân vật độc đáo. Và họ không thể muốn con người toàn diện.  

 

Trong 9 lý do trên chỉ có lý 1 và 3 là có thể chấp nhận phần nào; lý 2, 4 sai thực tế phiền tạp… 

ngoại giả là không chắc mà còn có thể gây hại như: lấy một sự bất lực (đi tới con người toàn diện) để 

như khuyến khích những sự đi quá trớn. Tất cả những điều này tôi nêu lên mà không quảng diễn ở 

đây vì dài quá sẽ làm nơi khác (xem Nhân Bản). Chúng tôi chỉ ghi nhận một điều là ở dưới trang 

96, tác giả có viết “vào quãng năm 700 nếu một du khách từ hành tinh khác đáp xuống trái đất 

thì có lẽ họ sẽ cho Tràng An- kinh đô Tàu lúc đó- là trung tâm tinh thần của thế giới chúng ta, 

Constantinople là sự sống sót của một dĩ vãng đáng để ý; còn phần bắc Âu Châu là miền 

mường rợ. Quãng năm 1400 đời sống cả ba nơi Âu Châu, Ấn Độ, Trung Hoa tới mức độ như 

nhau. Nhưng sự đóng góp của thế kỷ 15, tức việc khám phá ra thế giới mà Âu Châu sắp in con dấu 

của nó lên trên, đặt ra… một sự cắt đứt (rupture). Sự tuyệt giao, sự cắt đứt này là một câu đố mới. Vì 

cho tới đó đã không có sự tiến triển rõ rệt và đều đặn… Và cho tới thế kỷ 19 thì xảy đến sự cắt đứt 

hẳn với dĩ vãng thuộc lịch sử và một tương lai hãy còn chưa thể thấu suốt được. Một lần nữa ta lại 

hỏi yếu tố không thể gọi tên ra đó là gì? (trg 97).  

Nói không thể gọi tên, vì thật là phiền tạp và bí nhiệm nên những sự thử gọi tên chỉ là đoản phóng 

hết sức đạc chừng. Bí nhiệm vì có những điều khó biết tại sao khoa học được phát sinh bên Cận 

Đông (Hy Lạp chỉ tiếp tục một đoạn thường lệ) và được Cận Đông dẫn tới chỗ nảy nở lại bị Mông 

Cổ đến tàn phá. Tại sao Âu Châu tự nhiên lại thoát ách Mông Cổ (tự nhiên vì Âu Châu không có 

làm gì và khó có thể chống đối nổi Mông Cổ). Những câu đó khó lòng ai giải đáp, nên ta cho là 

khuyết nghi, hoặc thuộc Thiên mệnh. Và như vậy bao sự giải nghĩa chỉ nên coi là những ý kiến bấp 

bênh còn đang đi tìm một lời đáp, chưa nên coi là sự thật. Thực ra nếu khoa học đã phát nguyên 

bên Ấn Độ hay nhất là bên Ả Rập thì sự giảng nghĩa nguyên do còn có lý gấp ba lần là ít. Đây 

là những lý do:  

1) Yếu tố khoa học của Hy Lạp được vun tưới và nảy nở bên Ả Rập hơn bên Âu Châu. 

 2) Những phát minh nhiều nơi được tiếp nhận trước hơn, thí dụ hệ thống toán số của 

Ấn Độ, phép in, giấy, thuốc súng, kim chỉ nam của Tàu. 

 3) Và nhất là bầu khí tự do phóng khoáng hơn bên Âu Châu nhiều lắm. Cho nên vào 

những thế kỷ VII- XII, văn minh Ả Rập đã tiến xa hơn Âu Châu rất nhiều và chính nhờ những dịp 

tiếp xúc trong các lần thập giá binh hay dịp khác mà Âu Châu du nhập được của Ả Rập nhiều kỹ 
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thuật chẳng hạn khoa thiên văn (Civ. XII, 589), phép tinh luyện kính “Venise”, phép làm kính để 

thấy vật xa coi gần và cả kính đeo (ông Will Durant nói có lẽ nguồn gốc do người Tàu “ai tai”, Civ. 

XII. 539), nghề làm kim khí, máy kéo nước chạy bằng gió (Civ. X. 418), các thứ đồ ăn, đồ uống, 

thuốc, khí giới, quan niệm mỹ thuật, kỹ thuật, buôn bán, phương pháp vượt bể và nhiều khi cả danh 

từ một trật như orange, sucre, sirop, élixir, azur, bazar, tarif, douane, magasin, barque, câbe, algèbre, 

zéro, chiffre, alambic, zénith, almanach… người ta tính ra lối 1000 chữ do tiếng Ả Rập và hơn 100 

sách Ả Rập dịch ra La Tinh (Civ. X. 434). Các thứ vải: gấm, lụa và luôn cả nghề nuôi tằm kỹ nghệ 

lọc đường, phép lát đá đường do vua Fréderic II thâu nhập. (Civ. XII. 55). Các nhà khoa học 

Musulman hầu hết lúc đó đã nhận ra là trái đất có hình tròn. Ngay năm 1081 Sandi đã làm bầu trái 

đất bằng đồng và những công trình nghiên cứu của Ishak-al Bitruyi đã mở đường cho Copernic (Civ. 

X 419) sau này… Cho nên nếu Musulman không bị tàn sát và phá huỷ đến tận nền móng về văn 

hóa, kinh tế, nhân sự, thì rất có thể khoa học đã xuất hiện trên mặt đất trước ít thế kỷ bên đất 

Á-Phi.  

Nhưng trời hình như có ý dành danh dự này cho một giống ngừơi mới xuất hiện sau bên Âu Châu. 

Con đường thiên mệnh trong việc chạy đuốc văn minh coi như được quy định rõ rệt. Mông Cổ đã 

tàn sát Musulman một cách ghê sợ: thành Mery bị tiêu diệt với 1.300.000 dân. Thành Ravy với 

3.000 chùa (mosquée) bị bình địa. Bagdad với những thư viện mênh mông và bao kho tàng tích luỹ 

cũng tiêu sách với 800.000 dân. Không khi nào thấy trong lịch sử một nền văn minh bị tàn sát tận 

gốc như vậy. Cầu cống đê điều bị phá vỡ hoặc đúc lại… Chính vì đó chứ không phải tại khí hậu thay 

đổi đã cướp mất quyền chỉ huy thế giới của Tây Á từ 5 thế kỷ (700-1200) mà từng trăm thành rực rỡ 

của những xứ Perse, Syrie, Mésopotamie, Caucase, Tranxosiame bị đẩy vào thảm trạng đói khổ cùng 

cực  và ứ đọng trong thời mới (Civ X. 433). Cũng may đuốc khoa học đã kịp trao sang Âu Châu 

và sống hoi hóp trong ba bốn thế kỷ cho đến thời Phục Hưng. Trong khi chờ đợi “suốt qua thời 

Trung Cổ bên Âu Châu khoa học và triết học được triển khai trong bầu không khí thần thoại, truyền 

thuyết, phép lạ, điềm báo, ma quỷ, sự lạ, pháp môn, chiêm tinh, bói toán, đồng cốt (Civ XII. 524).  

Và không phải mỗi phát minh được đón nhận dễ dàng tức khắc. Chẳng hạn hệ thống số Arabe… rất 

nhiều người công nhận là “phương pháp thần diệu của 9 con số Ấn Độ” (Méthode merveilleuse des 

neuf chiffres Indiens) thế mà năm 1929 người ta còn vận động để có luật cấm dùng, mãi tới thế kỷ 

16 mới thay hẳn được số Roma (Civ XII. 532). Khi mấy thương thuyền bắt đầu dùng kim chỉ nam bị 

nhiều người nghi ngờ là họ làm phù phép, và không thiếu người từ chối bước chân lên những tàu bắt 

đầu trang bị bằng Kim chỉ Nam… (Civ XII. 540)  

  Còn biết bao nhiêu thành kiến làm cho bầu không khí bên Âu Châu khó thở; mãi cho tới đầu 

thế kỷ này mà Einstein còn phải phàn nàn: “ phân tán một Nguyên tử còn dễ hơn phân tán 

một Thành kiến” thì đủ biết tại sao khoa học Hy Lạp bị nằm chết khô bên Âu…  

E.- Căn nguyên thứ bốn 

   Người ta quên đi hay không biết rằng việc phát minh khoa học là một sự kiện hết sức mới và 

đầy những chuyện bất ngờ… Việc tìm thì kể là khởi lên từ thế kỷ 16, 17; nhưng tìm kiếm một cách 

thật có phương pháp thì cũng mới từ ít chục năm nay. Người ta thường lấy niên hiệu xuất bản sách 

“Bàn về những sự chuyển vận của các thiên thể” của Copernic tức là 1643 làm ngưỡng cửa cho thời 

mới. Lấy Newton (1642-1727) làm mốc giới thời đại khoa học và Einstein là mốc những bước tiến 

vượt bực, tức là chung quanh hoàn cầu đại chiến thứ nhất. Bởi từ quãng đầu thế kỷ này mới có 

những sự tìm tòi thật khoa học còn trước kia hầu hết vẫn là mò mẫm kiểu rút kinh nghiệm 

(empirique); xem như một việc phát minh điện lực, linh hồn cho mọi cơ khí, thì đủ rõ. Mãi cho đến 

năm 1870 hầu hết người ta còn cho việc tìm tòi điện chỉ là trò chơi trong phòng thí nghiệm (amusette 

de laboratoire) chưa ai tin được điện sẽ có được những công hiệu vĩ đại như nay. Sự tình cờ sơ xuất 
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đã là dịp cho nhiều khám phá quan trọng. Nhiều người còn nhớ con ếch của ông Galvani rung 

chân khi vô tình ông chạm vào ban công sau một ngày mệt mỏi thí nghiệm vô ích. Từ trường được 

khám phá do cái kim bỏ văng vãi trên bàn thí nghiệm của ông Oertedt. Sức chuyển động máy 

sinh điện được ông Fontaine nhận thấy do một cử chỉ lầm lẫn của người thợ. Tác giả phải nói 

(felix culpa: heureuse faute p.92) ông Edison là người phát minh ra bóng điện năm 1897 và bao 

nhiêu phát minh khác, một phát minh lớn nhất tới nay, lại là một người bán báo, vốn liếng tri thức 

chỉ là một kỳ tam cá nguyệt ở trường và hai năm trong phòng thí nghiệm cá nhân “đặt dưới hầm 

rượu của gia đình”.  

  Máy phát điện, một bước tiến rất quan trọng, được phát minh do ông Gramme một bác thợ lăng 

nhăng “bricoleur ou ouvrier en escalier” (Pierre Dexaux, Histoire de l’électricité, trg 65,74 và 92). 

Bởi vậy ông J.Folliet không ngần ngại hạ chữ tình cờ mà xảy ra hiện tượng cơ khí làm xáo trộn 

hết mọi cơ cấu văn minh.  

  Tính chất bất ngờ này ít được chú trọng đến, nhưng thực sự thì trước đây hai ba trăm năm không ai 

ngờ là khoa học sẽ làm đảo lộn bộ mặt trái đất như nay. Nếu quả thật có ngờ và văn minh Tây 

Phương luôn luôn tiến thì tại sao văn hóa Hy Lạp, La Mã, Âu Châu đã xuất hiện trên 20 thế kỷ mà 

tình trạng Âu Châu đâu vẫn nằm đó và cho đến thời Phục Hưng Tàu vẫn trội hơn Âu Châu cả về 

đàng kỹ thuật. Điểm này được các học giả như Zenker, Needham… đều công nhận (xem La pensée 

Chinoise, Granet, p.584). Sự tiến triển của Âu Châu còn rất mới mẻ, đầu thế kỷ này người Pháp dưới 

tỉnh còn rủ nhau lên Paris coi xe không ngựa kéo, không người đun cũng chạy đuợc. Năm 1896 toàn 

Mỹ quốc mới có 4 cái xe hơi. Đầu năm 1908 ông Ford mới cho ra xe kiểu T. Vậy là trước thế kỷ 17 

Âu Á cũng tĩnh chỉ như nhau, và nay khác nhau thì không phải Đông Tây cho bằng nói mới cũ. 

Tân thời đối với trung cổ. Còn trước đó Á Âu như nhau. Keyserling viết “giữa thời cổ Hy Lạp và 

những thời rực rỡ của văn hóa Á Châu, giữa nước Pháp thế kỷ 16 và nước Tàu thời Tống thí dụ, xét 

về dữ kiện thời sự thì chỉ có một sự khác biệt về hiện tượng chứ không về bản chất (une différence 

de phénomène et non pas d’essence) tức không phải bản chất văn hóa Âu Tây luôn luôn tiến bộ, 

còn bản chất Á Châu là ù lì. Cả bên Âu nữa, lý tưởng tĩnh chỉ đã thống trị mãi cho tới thời mới kể 

cả Hy Lạp cổ đại cũng như trong Ý Đại Lợi thời Phục Hưng, vì trong những xứ này, đời sống có náo 

động tới đâu đi nữa, bao giờ cũng hướng theo những giá trị mà thời gian không thay đổi gì hết. Ngày 

nay khi chúng ta, người Âu Châu thời mới, xem Á Châu như bản tính đối chọi nhau, thật ra không 

phải Đông khác biệt Tây cho bằng thời mới khác với thời trung cổ và thời cổ đại… Nói khác đi, 

chúng ta đối chọi lý tưởng của hoàn bị với lý tưởng tiến bộ” (xưa tìm hoàn bị nay cần tiến bộ) 

(Journal tr.317).   

  Trong quyển Science and Civilisation, ông Needham có viết: “Bất kỳ ai nếu chịu đọc tới hết quyển 

sách này, chắc sẽ bị sửng sốt trước số kỹ thuật rất nhiều và khác nhau mà Âu Châu mượn của 

Tàu, song thường họ không biết đến nơi phát nguyên trong 14 thế kỷ đầu”. Ông Francis Bacon 

(1626) có viết: “Rất nên quan sát về sức mạnh và năng lực cùng những hậu quả của các điều 

phát minh. Rõ rệt nhất không đâu bằng ba món đồ mà tiền nhân ta chưa biết đến, và cũng mới xuất 

hiện, tuy nguồn gốc nó vẫn còn ẩn khuất nhưng rất hiển hiện, đó là máy In, thuốc Súng, và kim chỉ 

Nam. Bởi vì ba phát minh đó đã biến đổi cả mặt đất và tình trạng sự thể trên khắp trái đất: cái 

thứ nhất trong Văn chương, cái thứ hai trong Binh pháp, cái thứ ba trong nghề Hàng hải. 

Những phát minh đó đã kéo theo vô số sự thay đổi đến nỗi không một Đế quốc nào, hay một 

Tôn giáo nào, một Ngôi sao nào đã gây được một ảnh hưởng và quyền năng lớn hơn vào trong 

nhân sự.” (t I, tr 19)  

G.- Không phải thời nào Âu Châu cũng dẫn đầu về Văn hóa. 
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  Ông Dampier có viết: “Chính trong những thời kỳ đen tối nhất bên Âu Châu, sự học hỏi của 

các miền Á Châu lại bắt đầu tiến triển rực rỡ và lan tràn sang Ả Rập. Môn phái của xứ sở Perse 

và Ả Rập ban đầu đã dựa trên các bản dịch sách Hy Lạp, nhưng về sau họ đã thêm vào nhiều đóng 

góp đặc sắc trong khoa học tự nhiên.” Thời ấy những sách hình học của Euclide, thiên văn của 

Ptolémée cũng được dịch sang Ả Rập. (Histoire de la Science p.85)  

  Triết gia nổi tiếng người Hồi giáo là Avicenne (980-1037) kiêm y sĩ có viết quyển Canon tức bản 

tóm tắt y khoa là một trong những công trình văn hóa Ả Rập, sau này trở nên sách chuyên khoa về 

y học trong các đại học Âu Châu, mãi tới năm 1650 cũng còn dùng trong các trường Louvain và 

Montpellier. Thời ấy tiếng Ả Rập đã được công nhận là ngôn ngữ cổ điển về khoa học và hễ cái gì 

viết bằng tiếng Ả Rập cũng có uy tín như lúc người ta dành cho tiếng Hy Lạp. (Dampier tr.112. 

Histoire de la Science. Payot).  

   Cao đẳng Âu Châu thời đó chia làm hai khóa: Tam và Tứ. Khóa Tam sơ đẳng gồm có ba môn học là 

Ngữ luật, khoa Lợi khẩu (rhétorique) và Danh lý (dialectique) tức là đề tài chuyên về danh từ và 

cú pháp. Khoa Tứ cao hơn gồm có: Nhạc, Toán, Hình học, Thiên văn, tức bốn khoa mà người ta 

tin là chuyên chủ về sự vật. Nhạc gồm lý thuyết bàn huyền niệm về các số, Hình học chỉ là một 

chuỗi những câu của Euclide không có chứng minh, còn Toán và thiên văn được trọng dụng bởi là 

phương thế quy định ngày lễ Phục sinh. Tất cả bấy nhiêu khoa được coi là chuẩn bị sinh viên đi lên 

thần học. Sự phân phối chương trình như trên được duy trì suốt thời Trung cổ. (Dampier tr.116).  

   Những giống dân nói tiếng Ả Rập và những người Do Thái cư trú bên đó thời ấy mới chú 

trọng thực sự tới khoa học và chính nhờ sự tiếp xúc với các miền Hồi giáo mà Âu Châu Trung 

cổ mới bỏ được những tập quán tư tưởng cũ để đi dần sang lối suy luận lý trí. (tr. 121, 

Dampier)   

 

   Xem chương trình học vấn của Âu Châu Trung cổ ta thấy liền đâu có tiến luôn luôn, đâu có khoa 

học cơ khí, chẳng qua ăn tự lại của Hy Lạp một phần mà chẳng biết tài bồi thêm. Về phần đóng góp 

của Hy Lạp không chối là quan trọng nhưng đâu có phải duy nhất như người ta thường viết. Người 

ta đã quên hay không biết đến phần đóng góp quan trọng của Ả Rập, Toán học của Ấn, Thiên 

văn của Babylon. Hy Lạp thành công duy có ở Hình học. Và chính nhờ sự tiếp xúc với các dân 

khác Hy Lạp mới tiến trong khoa học, sự kiện này xuất hiện bên Alexandrie (Egypte) vào lúc mãn 

chầu thời oanh liệt tức thế kỷ thứ 3 lúc văn học nghệ thuật Hy Lạp đang xuống dốc. Bởi không nhận 

định điều đó nên trước đây người ta không giải nghĩa được hiện tượng ngoại lệ trên (tức là tại sao 

khoa học không tiến trong hoàng kim thời đại của Hy Lạp. Civ.VI, 231).  

  Bởi chưa biết đến những đóng góp của các nền Văn minh khác, như nay mấy sử gia lớn đã bắt đầu 

tìm ra, nên người ta quá tâng bốc Hy Lạp lên, nhưng xét kỹ lại thấy việc đóng góp của Hy Lạp cũng 

là thường lệ. Trong quyển Technique, ông Ellul đã chứng minh Hy Lạp đóng góp được có một cái 

đinh ốc. Ông còn nói tại sao có Khoa học là vấn đề mầu nhiệm. (tr.41) Y học của Hypocrate còn 

kém hơn khi tiếp nhận của Egypte. Thiên văn bị cấm. Hội họa chưa sâu sắc bằng tranh Tàu, Tượng 

chưa chín chắn bằng tượng của Egypte. Toán học chưa biết đến đại số…  

   Cả về đàng văn minh tế nhị như phép cai trị cũng còn thua Perse. Xem một việc Alexandre đại đế bị 

chinh phục là một sự trả thù của Đông Phương. Aristote dạy ông rằng ngoại bang là rợ mọi, nay ông 

nhận thấy người Perse tế nhị hơn người Hy Lạp, nên ông đổi thái độ: nhận lối cai trị cư xử như Perse 

trước sự thất vọng của các người tuỳ tòng. Nhưng sau, cả những người trí thức cũng chịu ảnh 

hưởng Perse, đến cả triết học sau này cũng bị Đông Phương chinh phục. Triết Stoicien là một 

bằng chứng, và tất cả sẽ đầu hàng các tôn giáo Đông Phương. (xem Civ. VI tr. 117 và161).  

   Về phía nước Tàu giáo sư Creel đại học đường Chicago có viết như sau:  
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  “Nhiều người biết ít về nước Tàu và cả những người biết nhiều cũng thường có khuynh hướng tin 

rằng nước Tàu bất di bất dịch, không có tiến bộ chút nào từ đời nhà Hán. Đó là một cảm tưởng hoàn 

toàn không đúng, nhưng lại rất phổ biến thông vì hai lý do. Trước hết vào thời kỳ từ thế kỷ VI trước 

Tây lịch đến thế kỷ II sau Tây lịch được người ngoại quốc khảo cứu hơn tất cả lịch sử nước Tàu. 

Thật ra đó là một thời đại quan trọng được chứng kiến nền văn hóa Trung Quốc thành hình, nên 

chính người Tàu cũng khảo cứu và hiện còn đương khảo cứu tường tận, điều đó giúp người ta dễ 

hiểu thời ấy hơn. 

   Lý do thứ hai khiến người ngoại quốc chối sự tiến bộ của Trung Hoa trong hai ngàn năm nay là 

tại họ đã lãng bỏ một ít nhân tố không làm vinh dự mấy cho người Âu. Thí dụ họ thích quên đi 

rằng nước Tàu đã trở nên trưởng thành vào quãng thế kỷ thứ II trước Tây lịch và không bao giờ trở 

lại thời ấu trĩ nữa (chính ông Creel gạch dưới). Nó đã không bao giờ phải trùng tu lại văn hóa tự nền 

móng như Âu Châu đã phải làm. Cơ sở chính trị và văn hóa của nó đã hiến cho nó  khả năng đồng 

hóa được các dân man ri tràn vào Trung Quốc, và vẫn giữ được bản sắc như trước. Nó đã không bị 

những đảo lộn và sự man rợ của một thời Mérovée như Âu Châu chẳng hạn.  

 “Người ta có thể nói nước Tàu cũng có thời rợ mọi của nó ở đầu nhà Chu và có thời phong kiến 

vào quãng trung Chu hơn một ngàn năm trước khi những hiện tượng này xuất hiện bên Âu. 

Lại còn trình độ văn hóa và trình độ các Nhà nho trong giới thượng lưu cao hơn rất nhiều 

sánh với trình độ của phái quý tộc Âu Châu Trung cổ và cả lâu sau. Và khi nước Tàu đã trải qua 

những giai đoạn này thì không trở lại bao giờ nữa. Tuy nó có biết những thời loạn lạc phân tranh, 

nhưng nếu người ta nhớ lại rằng nước Tàu cũng lớn rộng bằng Châu Âu thì phải công nhận là nó 

được bình an và thống nhất hơn nhiều.” (Naissance de la Chine 354).  

  Tác giả đã quả quyết thế vì đời Trung cổ Âu Châu không thiếu loạn lạc. Người ta tính ra bên Nga từ 

năm 1054 đến năm 1224 nghĩa là chưa đầy hai thế kỷ có tất cả 83 trận nội chiến, 46 lần bị ngoại 

xâm, 16 lần nước Nga đi đánh các nước lân cận, 293 ông hoàng tranh ngôi trong 64 tiểu bang. (Will 

Durant, Histoire de la Civ. L’âge de la Foi, t.III p.100) “Vua chúa lúc nào cũng có quyền xông vào 

đất lân cận để ăn hàng…” Trong thế kỷ 12 hầu như chẳng sáng nào lại không có đánh nhau trong cái 

miền là nước Pháp ngày nay, Berthold de Ratisbonne phàn nàn vì “rất ít vua chúa sống hết tuổi trời, 

hay được chết cái chết tự nhiên”.  

   “Sau một trận trong các trận giặc ấy, nhiều nông gia phải kéo cày lấy, nhiều người hết lúa gạo, chết 

đói… Giáo hội đã hết sức can thiệp để giảm ngày đánh nhau bằng thể chế thần hưu (treuga Dei: 

trêve-dieu…). Người ta hay đánh nhau đến nỗi sau đặt ra lệ bắt tay khi gặp nhau để tỏ lòng yêu 

hòa bình, và để chứng rằng họ không có chuẩn bị rút gươmg ra đấu.” (W. Durant, L’âge de la Foi, 

t.II, p.200).  

H. Không phải lúc nào Âu Châu cũng cường thịnh giàu sang 

Lối thế kỷ 11-13, Âu Châu đã dẫn Thập tự binh sang đánh Ả Rập, lần đông nhất cũng chỉ tới 5 vạn 

quân mà một trong những lý do thất bại là tại không tổ chức nổi việc Tiếp tế (Civ XII. 40). Trong 

khi đó quân Mông Cổ từng 30 đến 50 vạn đi lại trên đường hiểm trở và xa gấp ba bốn lần. Điều đó 

cho ta thấy rõ cuộc thăng trầm giữa các nền văn minh. Giáo sư Barkhausen viết: “Lịch sử hoàn cầu 

có thể coi như một cuộc tranh hùng giữa hai giống da Vàng và da Trắng. Từ đầu cho tới hết 

thời Trung cổ thì người da Vàng nắm quyền bá chủ. Lịch sử Âu Châu lúc đó chỉ đáng coi là một 

biến cố nhỏ dưới lục tỉnh so với biến cố quan trọng và sự hoạt động mãnh liệt ở Châu Á. Thánh Cát 

Tư Hãn lập đế quốc tóm thâu 4/5 nhân loại người ta biết được lúc đó, truyền dõi được hai thế kỷ 

(cai trị Nga 240 năm) vượt xa những Alexandre, César, Napoléon. Nguyên một tướng Soubalai 

rong ngựa bốn lần từ Budapest đến Cao Ly, thắng được 65 trận lớn, chinh phục được 52 nước 

trên hoàn cầu và chỉ vì tình cờ ngẫu nhiên mà Âu Châu thoát ách đô hộ.   
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“Nhưng bước sang thời mới, nhờ sự tiến triển trong kỹ thuật vượt biển và súng đạn mà Âu 

Châu chiếm được hầu hết đất đai trên hoàn cầu, dành phần thắng quyết định về cho mình” 

(Empire jaune de Gengis Khan, Payot 1942, p.31 và 206).  

Về đường cai trị ta có thể đọc những bức thư đầy thán phục bỡ ngỡ của các thừa sai khi tới Á 

Đông. Họ ca tụng hết lời lối cai trị bên Viễn Đông, họ tả những cảnh huy hoàng, đọc lên tưởng 

rất nhiều điểm giống với quan điểm Trung Quốc là vì họ đã theo lối tổ chức của Tàu. 

(Naissance de la Chine, Creel p.338)  

I.- Đóng góp của các Châu khác vào sự phồn thịnh của Âu Châu 

Trong cái hùng cường phồn thịnh của Âu Châu, phần đóng góp các châu khác không phải là nhỏ. 

Xem như trên, trước kia Âu Á ngang nhau, lên xuống tuỳ vận nước, vậy cái gì đã làm chuyển cán 

cân đảo lộn tình trạng cũ, thiết nghĩ đó là Thuốc Súng và Địa Bàn.  

Trên đường Cathay để tìm đồ gia vị (Canada có phố mang tên là Cathay để nhắc tích đó), 

Christophe Colomb đã tình cờ tìm ra thế giới “mới”, nhờ súng đạn mạnh người da trắng đã tiêu 

diệt hầu hết bản thổ và chiếm đất đai rồi sau đó họ cũng dùng cùng một chính sách ấy đối với 

dân bản xứ Úc Châu, tiêu diệt quá nửa dân số Phi Châu, chiếm Ấn Độ, xâm lăng Tàu… Dân 

Pháp chiếm được thuộc địa rộng hơn mẫu quốc 20 lần, Hòa Lan 60 lần, Bỉ 80 lần, Anh 140 lần. 

Nước Nga xâm lăng Á Châu ăn về đông bắc cho tới cửa bể Vladivostov. Tóm lại 85% số tài 

nguyên trên thế giới lọt vào tay non một phần ba nhân loại da trắng, còn 15% chia cho 2/3 kia. 

Nói cụ thể khi người Mỹ có 1.880đ, thì Lào có 60đ, Việt Nam có 65đ. (Regard sur histoire de 

demain. Tibor Mende p.14, du Seuil 1954).  

 

Nhờ tài nguyên bát ngát, họ có cơ phát triển kinh tế mạnh mẽ vô cùng, không còn một lực lượng 

nào cản trở được bước tiến mỗi ngày mỗi mau thêm. Nhân đó mà họ tin tưởng vào sự “tiến tới vô 

cùng” và đặt vào tương lai một lòng tin vô bờ bến. Ta có thể lấy dân số làm một bằng chứng. Trong 

khoảng 150 năm tự vua Louis XII (1643) cho tới trận chiến Trafalgar (1805), người Âu từ non 100 

triệu ban đầu chỉ thêm có 60 triệu. Thế mà trong 100 năm từ lần thí nghiệm đầu tiên chiếc thuyền 

chạy bằng hơi nước trên sông Rhin do ông Fulton cho tới lần bay đầu tiên của hai anh em Wright 

trong năm 1903, dân Âu đã tăng lên gấp ba lần, nghĩa là hơn 400 triệu. (Regard p.15)  

Đồng thời số sản xuất gia tăng. Ta có thể lấy sự sản xuất làm ống hàn thử biểu. Từ năm 1785-1935 

nghĩa là trong vòng 150 năm số sắt thêm gần 400 lần. (L’av. Promethée p.14). Nhờ giàu sang mức 

sống dân chúng được nâng cao lên tới mức độ chưa từng có trong lịch sử nhân loại: năm 1800 mỗi 

người Pháp một năm được từ 2 đến 3 kí thịt, thì từ năm 1944 mỗi ngưỡi đã được 37 kí. Nhân đấy họ 

có phương tiện dồi dào để phát huy năng lực văn hóa đến chỗ cùng cực và mở rộng ra cho toàn dân 

được hưởng bằng đặt ra chế độ học đường bó buộc. Khoa học tiến triển từ đó, nhờ đó…   

 

Đang lúc các nền văn minh khác suy đồi, hầu như bại vong thì văn hóa Thái Tây đi lên rực rỡ huy 

hoàng trong ánh sáng khoa học với những phát minh tân kỳ. Những người đi họp hội chợ Paris 1910 

chúc mừng nhau: Phúc cho những nước có thuộc địa (Avènement de Promethée, J.Folliet 

p.190). Tác giả quên thêm: vô phúc cho các thuộc địa, ở đây nhiều nền Văn hóa rực rỡ xưa kia 

đi vào tàn rụi, bị coi là Mường rợ cần được đuốc Văn minh đến soi cho biết ý nghĩa Công bình, 

Huynh đệ, Tự do. Nghe du dương như một bài ca mê ly, nhưng lại đệm bằng những tiếng súng 

cướp đoạt nổ vang lừng, đến lúc tỉnh ra thì Tài sản tan tành, mất cả Tự do mà “Văn minh 

Đông Á Trời cũng thu sạch”.  
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K.- Trình độ Văn minh trung thực: lòng Nhân đạo 

Mới rồi một tờ nhật báo nọ đề cập vấn đề Văn hóa và Văn minh, ký giả lúng túng với câu định nghĩa 

rồi đem ra những thí dụ chứng rằng văn hóa Đông Phương kém như bên Tàu có tục “nịch tử” (dìm 

chết thai nhi), việc đàn ông đánh vợ, giết vợ mà luật pháp không can thiệp. Đành rằng đó là một vết 

nhơ, nhưng trong các văn hóa khác thiếu gì, mà còn tệ hơn nữa. Bên Tàu mới là chuyện làm liều còn 

nhẹ hơn là khi pháp luật đặt thành thể chế như Hy Lạp. Bên Sparte (tức xứ Hy Lạp) trọng luật 

ưu sinh nên những đứa con ra đời yếu hay xấu phải đưa lên núi Taygète giẩy xuống cho chết 
(Civ. IV. 114). Nói đâu ngày xưa, ngày nay người ta hay đánh truỵ thai; đánh truỵ thai có khác gì với 

nịch tử. Riêng một nước Pháp người ta cho là mỗi năm có tới 600.000 vụ phá thai, người khác 

nghĩ có thể tới con số 1 triệu.  

Tục giết hài nhi bên Hy Lạp hay La Mã có cả. Bên Hy Lạp các triết gia còn cổ động là khác. 

Người ta giết hài nhi rất thường nhất là trẻ nữ; có một văn kiện cho biết trong số 118 con trai chỉ có 

28 con gái (Civ VI, p.145). Bên Roma cũng thế. Sau này dẫu bị lên án như một tội ác, việc giết hài 

nhi vẫn cùng với đói ngheo thêm trầm trọng (Civ. IX. 274). Còn chuyện đánh vợ pháp luật không 

can thiệp đâu có bằng pháp luật cho phép giết vợ kia kìa: “luật dân Saxon thí dụ kết án người vợ 

bất trung phải cắt ít ra cái mũi và hai tai, và cho người đàn ông được quyền giết vợ ngoại tình” 

(Civ VII, p.320). Luật Roma cũng cho người cha giết con (patria postestas) và chồng giết vợ 

(manus) (Civ VIII, p.284) và không phải không có người dùng quyền đó, chỉ kể một người được bao 

sử gia ca tụng tức là Hoàng Đế Constanstin vô cớ (người ta không đoán lý do được) đã giết con là 

Crispus, giết vợ là bà Fausta (Civ IX tr.271). Giết vợ giết con bên Viễn Đông không bao giờ 

thấy luật pháp cho phép, nên Dawson (trong quyển The basic teaching of Confucius p.156) cho 

rằng khó tìm đâu được lòng hiếu thảo quân bình như vậy. Một số tác giả hay dùng những thành ngữ 

sévérité orientale khi nói đến luật hình và phong tục. Thật ra nếu xét kỹ đã vị tất bên nào hơn bên 

nào. Từ nhục hình, mặc: thích chữ, nghị: cắt mũi, phị: cắt chân, cung: hoạn (không có móc 

mắt). Và ngay trong kinh Thư đã nói đến việc vua Thuấn đổi sang những hình phạt nhẹ hơn là: đày, 

mang gông, đánh đòn, tịch thu tài sản và chuộc bằng tiền (Cordier, histoire p.85). Và trừ có mặc, còn 

ba hình dưới từ đời Tuỳ đã bãi. Bên Âu ta thấy mãi cho đến thế kỷ 18 “cắt xẻo là chuyện thường”: 

cắt chân, tay, mũi, tai, móc mắt. Vua Guillaume le conquérant để ngăn tội ác truyền không được 

giết hay treo cổ phạm nhân, nhưng móc mắt, cắt chân, cắt tay, cắt hạ bộ và cho sống để đền tội ác. Ở 

tòa án Sanite Geneviève bảy người đàn bà bị chôn sống vì tội ăn trộm. Tội lộng ngôn chửi thề thì 

phải dùi lưỡi bằng thanh sắt nung đỏ. (Civ XI o.287). Một hình luật Đức nói “nếu người nào bóc vỏ 

cây liễu giữ đê điều thì người ta phải mổ bụng nó, lôi ruột ra lấy mà quấn chung quanh cây đã bị 

hại”. Năm 1454 còn khoản hình luật ở thành Westphalie: một người xê dịch mốc đất trái phép bị 

chôn sống để thò lên cái đầu, rồi đất được cấy bằng bò và người chưa hề cày bao giờ. (Civ. XI 

p.254).  

Người ta thường dùng lối xử gọi là thần xử (ordalie). Hai bên đánh nhau ai được là thắng cuộc. Đây 

là một thí dụ: “Kỵ mã Guy bị kỵ mã Herman tố cáo tội sát nhân, Guy chối Herman thách tài phán 

quyết đấu. Hai bên đánh nhau từng giờ. Trước trên ngựa, sau dưới đất, sau cùng vất cả gươm để vật 

nhau tới lúc Herman móc được cả hai hòn của đối phương, sau đó Guy thở hắt ra: en arrache les 

testicules, sur quoi Guy expira.” (Civ. XI, p.285)  

Lúc trước đọc Keyserling khen bên Tàu ít tội sát nhân hơn bên Đức, tôi rất dè dặt với lối so sánh 

của tác giả, sợ rằng tác giả quá lời khen chăng. Đến sau tôi thấy tài liệu về việc này quá nhiều, 

những công hàm bên Anh thế kỷ 13 chỉ một số tội sát nhân ngày nay ta phải cho là quá xấu xa, 

thường thường gấp đôi số chết về tai nạn, mà phạm nhân ít khi bị bắt (Civ. XII, p.327). “Ngày chủ 

nhật lại nhiều tội dâm đãng, phóng túng, giết người, trộm cướp hơn cả trong tuần.” (Coulton de 

Medieval Village p.254). Việc sát nhân xảy ra cả trong giới sinh viên. “Năm 1269 ông thị trưởng 
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Paris lên án những sinh viên ngày đêm đánh bị thương hay giết cách khủng khiếp nhiều người, bắt 

cóc đàn bà, người nữ đồng trinh, phá cửa đột nhập nhà người ta, và thường xuyên phạm những tội ăn 

trộm và tội ác mới” (Civ. XII p.454). Nói chung tính tình người Âu lúc đó còn rất hung hãn đến 

nỗi người Ả Rập rất bỡ ngỡ về sự dữ tợn của Thập tự binh. (Civ II, p.295)  

Chớ tưởng đó là chuyện thời xưa, hãy nhớ lại “giờ thứ hai mươi lăm” hay “les hommes contre 

l’humain” của G.Marcel. J.Folliet viết “năm 1943 bên Pháp máu người rẻ hơn giá rượu vang”. 

Một tác giả nào đó viết “chỉ cần gãi vào da người văn minh là tìm ngay thấy con thú thuộc thời đệ tứ 

kỳ” và biết bao man rợ khốc liệt đang diễn ra cùng khắp trên hoàn cầu, bên Algérie mà tác giả quyển 

Contre la torture (ed. du Sueil 1957) Pierre Henri Simon nhắc tới trong sách đó trang 68-70. Tác giả 

kể lại cảm tưởng rụng rời khi phản đối những dã man quân viễn chinh thi hành bên Đông Dương 

với một vị lãnh đạo tinh thần, được nghe lời đáp bình thản “bắt người đàn bà, lấy đanh đóng 

qua tay cho tới lúc thú… anh tính không làm thế sao được?” Đây mới là kể trong sách, chưa 

bằng những điều tai nghe mắt thấy trong 8 năm chiếm đóng Đông Dương. Đấy là một số nhỏ 

dữ kiện trong cái đống hồ sơ cao ngất, đưa ra một ít để hòng điều chỉnh quan niệm sai lạc về 

lịch sử.  

L.- Quan niệm Lịch sử sai lạc 

 

Theo thói quen xưa dân nào cũng cho mình là Văn minh còn ngoài ra là Rợ mọi (Toynbee gọi tính 

lấy mình làm trung tâm này là self-centredness native). Văn minh Âu cũng không thoát khỏi cái 

bệnh chung đó, và họ cho các dân khác là Rợ mọi. Đối với những văn minh khác như La Hy hay 

gần ta hơn là Trung Hoa đã có những thực tế phũ phàng mở mắt cho ta thấy đó chỉ là quan niệm ếch 

ngồi đáy giếng. Nhưng với văn minh Âu Châu nhờ có khoa học tiến bộ mạnh mẽ nên sự tưởng lầm 

kia ngày thêm bền vững. Quan niệm lấy Âu Châu làm trung tâm lấy Hy Lạp làm rốn thế giới 

(bên Hy Lạp có cửa núi phun khói, người Hy Lạp gọi là rốn trái đất Omphalos và lập đền thờ Thổ 

thần ở đấy) hiểu theo một nghĩa hết sức hẹp hòi: khai trừ các dân ngoài Châu Âu. Khi chia trái đất 

họ lấy Âu Châu làm khởi điểm và về lịch sử thì Lịch sử Âu Châu làm Lịch sử Nhân loại, ngoại 

giả các nên Văn minh khác như Egypte thì cho là mào đầu, còn Trung Hoa và Ấn Độ, 

Musulman thuộc về các thổ dân (ethnographie).  

Cái cứ điểm sai lầm đó rồi đây bị những sử gia và triết gia như Tibor Mende, Toynbee, Jaspers 

lôi ra ánh sáng, nhưng cho tới thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20 nó được coi như một chân lý không 

thể chối cãi. Âu Châu tự gán cho mình sự mệnh đem đuốc văn mình truyền bá cho hoàn cầu. 

Tuy với một thiểu số có óc con buôn ranh mãnh, câu đó chỉ là khẩu hiệu đẹp đẽ bên ngoài che 

đậy một lòng tham vô tận, nhưng với đa số, đó là một tin tưởng thành thật. Ta thấy nó phản 

chiếu cả vào những sách trang nghiêm nhất như luân lý, triết học, đạo đức của tôn giáo…  

Có những tác giả nhân danh sứ mệnh truyền bá văn minh đem ra nhiều lý lẽ để biện hộ những 

hành vi xâm lăng và bóc lột. Kèm theo với những sự say sưa chiếm đoạt là lòng tin thờ khoa 

học; cứ mỗi ngày lại mỗi sản xuất ra những phát minh kỳ lạ chiếm được lòng tin tưởng của 

mọi người, khoa học trở nên một bà chúa ghen tương độc hữu không một giá trị nào được đếm 

xỉa đến, nhất là những giá trị tinh thần của văn minh Á Châu. Âu Châu càng lên cao bao nhiêu 

thì các châu khác càng xuống bấy nhiêu, khiến cho quan niệm lịch sử sai lầm trong thời cổ sơ 

được tiếp tục duy trì kèm theo với những thái độ khinh miệt các nền văn hóa ngoài Âu Châu. 

Trong khi các châu khác cố theo học văn minh cơ khí của Âu Châu nhiễm phải tâm trạng đó 

đâm ra kỳ thị chủng tộc mình và coi rẻ văn minh tiên tổ mà họ không biết tới, chỉ theo thế tục 

mà phù thịnh khinh suy… Đó chỉ là thường tình, nhưng ẩn chứa biết bao bất công. Chẳng hạn 

khi khoa học khởi xuất hiện, thì yếu tố đầu tiên có ảnh hưởng lớn nhất là thuốc súng lại không 
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phải do Châu Âu. Ai cũng biết là do Trung Hoa khám phá ra, những người Âu Tây nhờ biết 

dùng chất đó làm súng đạn, nên có phương tiện cực mạnh đi tàn sát bóc lột các dân để trở nên 

giàu thịnh, mà giàu thịnh là yếu tố quyết liệt nhất cho văn hóa và khoa học tiến mạnh. Những 

sáng tác, nhạc, văn nghệ, hội họa của Âu Châu phát triển từ đó nghĩa là từ lúc có giàu sang do 

thuốc súng và thuộc địa.    

Nhân đó chưa nên kết luận ngay rằng, trong các lĩnh vực khác thuộc văn hóa như minh triết, 

luân lý… Âu Châu cũng đã tiến theo kịp đà khoa học. Vì thế đừng vội tin tiên thiên rằng cái gì 

Tây cũng tất nhiên vượt hơn. Phải chia ra từng bộ môn mà so sánh, và cần so sánh xuyên qua 

lịch sử, đừng hạn cuộc vào một vài thế kỷ sau. Nhân loại từ lúc có lịch sử tới nay cũng đã tới 40 

hay 50 thế kỷ. Khoa học mới chưa có đầy 3 thế kỷ. Khi xét đoán một nền văn minh đừng lấy 

một đoạn nhỏ làm bản vị để đánh giá tất cả phải xem dọc dài, căn cứ vào vài thế kỷ sau mà 

nói. Tàu im lìm thì “không gì sai lầm hơn bằng”. Không một miền nào bị đảo lộn trong chính 

phủ đến như thế. Trong phạm vi chính trị nó đã thử đủ mọi thể chế từ xã hội chủ nghĩa cho 

đến chuyên chế độc tài. Nó đã biết hết mọi triết thuyết, “thể lệ và phong tục đã biến đổi sâu 

xa”. Đó là lời của một học giả rất thông thạo về sử Trung Hoa đã viết bốn quyển lớn kết luận 

như trên. (Histoire Générale de la Chine t.1, 40, Henri Cordier).  

Tuy nhiên đó mới là phạm vi chính trị. Nếu xét đến các phạm vi khác ta cũng thấy sự tiến triển 

đổi thay. Văn chương chẳng hạn thì phú thịnh ở đời Hán. Thơ thịnh đời Đường. Từ thịnh đời 

Tống, Truyện thịnh đời Nguyên. Họa cũng tự nhân hình biến sang sơn thủy dẫn đến Thảo 

trùng và Tĩnh vật với trăm ngàn môn phái. Triết cũng phải viết cả từng quyển lớn mới kể ra 

hết các thời đại.  Thậm chí cả đến khoa học kỹ thuật cũng tiến mạnh.  

Trong quyển La technique ou l’enjeu du siècle (Armand, 1954), ông Jacques Ellul không ngần ngại 

quả quyết “kỹ thuật bản gốc xuất từ Đông Phương”: “la technique est essentiellement orientale” 

(tr.25), và ông đả kích cho là dị đoan liều những câu nói “Đông Phương thụ động, theo định 

mệnh, khinh đời sống và hành động, còn Âu Châu hoạt động, chinh phục thiên nhiên…” (tr. 

30). Phần lớn quyển sách đều đưa ra những sự kiện trái ngược hẳn lại niềm tin tưởng thông thường 

đó. Ông Joseph Needham đang trước tác bộ “khoa học và văn minh bên Trung Hoa” (Science and 

civilisation in China, Cambridge University Press), hiện đã ra được ba quyển lớn. Tác giả chứng 

minh tỉ mỉ sự tiến triển và nổi vượt của Á Châu về khoa học cơ khí trước thời Phục Hưng. 

“Con sông có khúc con người có lúc”, đừng thấy giậu đổ bìm leo mà giẫm thêm. Nên lánh nhai 

lại mấy tư tưởng lấy trong các sách cũ rích đã được bộ thuộc địa ban phép lành. Người Tây 

Phương trung thực không muốn thế nhưng ước mong cho người Á Đông nhận thức lại giá trị 

Truyền Thống để cùng với họ xây nền văn hóa mới. Muốn được vậy việc trứơc tiên nhất phải làm 

là đưa mắt nhìn khắp bốn phương trời, và khi so sánh phải so thời phát triển của nền văn minh này 

với thời phát triển của nền văn minh kia. Suy với thời suy, lý tưởng với lý tưởng, đừng đánh tráo 

trộn như một số lớn tác giả mà giáo sự Herbert đã nhận xét: “đem những nguyên lý thường lấy 

trong Phúc âm thư hay trong những tác giả lớn về luân lý so với đời sống thực tại của các 

nhóm người trong văn minh khác, đem thượng lưu của Âu Châu sánh với đại chúng hay với 

cặn bã các dân khác… cần phải so sánh lý tưởng với lý tưởng, thượng lưu với thượng lưu, cặn 

bã với cặn bã…” (Spiritualité Hindoue p.12, J.Herbert). Nếu không chịu giữ cái luật thông thường 

đó thì quả thật các văn minh khác không đáng chú ý chút nào.  

Người mình thường hay đọc lịch sử Âu Châu được viết trong tinh thần thế kỷ 19 đầu 20, nghĩa 

là hai thế kỷ Âu Châu quá hách dịch, thành ra biết bao sự kiện lớn lao khác bị xếp vào góc tối, 

ngày nay đã có một số thức giả đang cố sửa lại quan niệm chênh lệch này. Spengler đã lên án 

lối quan niệm hẹp hòi đó, ông viết: “cổ đại, trung đại, thời mới. Đó là lược đồ nghèo túng không 

thể tưởng tượng nổi (schéma d’une indigence incroyable).  
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Đó là một sự vô nghĩa nó đã làm cớ không cho ta nhận thức đúng đắn được những mối tương 

quan giữa các nền Văn hóa cao đẳng của Nhân loại… Những người hậu lai sau này không thể tin 

được một lược đồ giản lược vào những nét thẳng tắp với những tỷ lệ vô lý (proportions insensées) 

càng ngày càng không thể đứng vững với những khám phá mới. (Déclin de l’Occident, t.1, tr29). Cái 

lược đồ đó gò bó bản chất và hạn chế sân khấu lịch sử lại theo phong thổ Âu Châu được dùng làm 

trung điểm bất động… chung quanh đó phải xoay quanh từng bao ngàn năm lịch sử lớn lao và những 

nền văn hóa vĩ đại đặt ra xa trong một địa vị hết sức khinh thường. Chính vì thế mà ta mắc phải 

chứng ảo tưởng (illusion d’optique) trở thành tập quán làm ta tin rằng ở xa bên Tàu, bên 

Egypt lịch sử bao ngàn năm cô đọng vào có vài giai đoạn, trái lại trong miền ta, từ Luther và 

nhất là từ Napoléon những chu kỳ thập niên được thổi phồng mãi lên như những bóng ma (id, 

tr.29). Nếu với Tây Âu tác giả phải hạ những chữ điên rồ (proportions insensées) thì với người Á 

Châu không giũ bỏ những ý niệm đó phải gán chữ gì đây?  

Những tư tưởng gia lớn đang cố gắng tìm đặt lại trung tâm lịch sử như K.Jaspers đề 

nghị lấy thời Trục làm mốc.  

Toynbee trong quyển sử mới xuất bản “Le monde et l’occident” (Desclée) đã nói rõ tại 

sao lại không đề là “l’occident et le monde”, như có lẽ ông đã làm trước đây, là muốn độc giả lưu ý 

đến hai ý tưởng. Trước nhất vì Âu Châu ngay ở lúc cực điểm hùng cường cũng không phải là lịch sử 

duy nhất trên sân khấu thế giới. Vậy mà từ năm trăm năm nay, thế giới và Tây Phương chạm trán 

nhau thì chính thế giới chứ không phải Tây Phương đã biết được một kinh nghiệm có ý nghĩa nhất. 

Bởi không phải Tây Phương đã chịu thế giới tấn công mà chính thế giới bị Tây Phương tấn công dữ 

tợn, bởi đó trong sách này thế giới đã được nhận chỗ ngồi đầu tiên” (tr.72).  

Ông Will Durant đã mở đầu bộ sử văn minh của ông bằng một quyển lớn về Á 

Châu, có nói rõ lý do như sau: “bắt đầu từ Á Châu, vì đó là sân khấu của những nền văn minh 

kỳ cựu nhất người ta biết được, mà cũng vì chính những văn minh ấy làm nền móng cho văn 

minh La-Hy mà ông Henry tưởng lầm là nguồn duy nhất cho tinh thần thời mới. Chúng ta sẽ 

phải bỡ ngỡ khi biết những điều chúng ta học được với người Egypt, với Đông Phương trong 

việc phát minh sáng chế, cũng như trong phạm vi khoa học, văn chương, triết lý tôn giáo. Bước 

vào thế kỷ 20, việc lớn hơn hết sẽ là sự va chạm giữa hai nền văn hóa Đông Tây mà còn cố duy 

trì cái nhìn hẹp hòi của những sử gia cổ điển khởi đầu từ Hy Lạp, còn Đông Phương dành ra 

được vài dòng thì đấy không những là sự sai lầm có tính cách hàn lâm, nhưng còn là một quan 

điểm thiên lệch mà hậu quả về việc thông cảm có thể sẽ rất tai hại” (Civ I. 11). (Chúng tôi hay 

trưng tác giả này vì cái nhìn quân bình đó, không kể những điểm khác của tác giả như không bao giờ 

để cho mớ tài liệu kềnh cơi của “nhà thông thái bác học” lấn át cái nhìn của nhà triết lý và nhân văn. 

Vì thế đọc ông, đọc giả có cảm tưởng nhẹ nhàng như đọc chuyện.)  

Nhà kinh tế học trứ danh Tibor Mende trong một tác phẩm xuất bản năm 1954 nhan đề 

là “Nhìn về lịch sử ngày mai” có thêm phụ đề “Những trọng điểm mới của thế giới” đã mở đầu bằng 

những dòng sau đây: “Họ vẽ bản đồ ra trong óc họ. Nhưng nếu họ không chịu theo dõi những 

biến chuyển nữa là tức khắc họ hết thuộc thời đại. Thói quen, tuyên truyền là sự lười lĩnh của 

trí khôn đều góp phần nào vào việc duy trì ảo tưởng rằng những bản đồ này cứ còn mãi thế 

truyền đời. Những ảo tưởng lỗi thời cứ nằm lỳ mãi lại trong trí não nhiều người đã “gây nên 

thảm họa trong lịch sử”.  

 

Chính vì sợ một thảm họa cho nền quốc học nước nhà nên buộc lòng chúng tôi phải thí mạng 

viết bài này để làm tròn trách nhiệm nặng nề. Hé cho trí thức ngày nay của nước ta một phần 

nhỏ sự thật hầu đẩy lui sự cố tình bảo vệ những quan điểm lịch sử lấy ba thế kỷ cơ khí Âu 

Châu làm trụ với cái thiên kiến cho rằng Âu Châu bản tính là tiến mạnh, văn hóa Á Châu bản 
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tính ù lì. Một thành kiến làm tê liệt óc thẩm định các giá trị thuộc văn hóa lẽ ra phải được vận 

hành trong tâm trạng Thư thái Tự do và Khoa học, vắng lặng mọi Thiên kiến. Chưa phá nổi 

được cái núi Thành kiến do 80 năm nô lệ gây ra thì chưa thể nói đến chuyện phục hồi và phát 

triển nền quốc học Việt Nam được.” 

( Triêt lý Giáo dục. Kim Định ) 

 

 
 

VẠN GIÁO NHẤT LÝ  

Trên thế giới ngày nay có vô số tôn giáo, tuy là vạn giáo, ta thường nghĩ là mỗi tôn giáo có những 

Đạo lý, những giáo điều cũng như sinh hoạt khác nhau, vì ở những không gian và thời gian khác 

nhau, nhưng nếu ta chịu khó tìm về cơ cấu thì tất cả đều cùng chung một Lý.  Chúng tôi dựa theo 

những phát kiến của  Stephen Oppenheimer và quan niệm của Việt Nho là thứ Nho có cơ cấu từ nền 

văn hoá Hoà bình để tìm hiểu mối nhất quán của Vấn đề. 

Chúng tôi thấy Nhất lý đây Lý Thái cực, tức là Lý của “ Nhất lý thông vạn lý minh “ : Khi nắm vững  

được chân lý Mẹ này thì mọi lý lẻ tẻ sẽ được soi sáng. Lý Thái cực  là  “Đại đạo Âm Dương hòa “ 

của Nho giáo.  Đối với Việt Nam thì là “ Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương,  hay thuận Vợ 

thuận Chồng tát Bể Đông cũng cạn  “. 

Thái cực viên đồ   ( 2 ⇔  1 )                                      

                                     Tiên (Âm ) Rồng ( Dương ) ( 2 ⇔  1 ) 

 

 

Nguồn gốc của Nhất Lý này xuất phát từ Huyền thoại ở Thái Bình Dương của nền Văn hoá Hòa 

Bình. Khi hiền triết Tanê lên thăm kho Trời được ban cho 3 thúng khôn và 2 thùng quyền lực. Ta có 

thể hiểu 3 thúng khôn là nguồn Tình và 2 thúng quyền  lực thuộc về Lý, hay cũng có thể gọi là Nhân, 

Trí.  2, 3 là cơ cấu của nền Văn hoá Đông Nam. Cây phủ Việt là Di chỉ quan trọng, tức là Bộ số 2 – 3  

(  2 – 3 : 2 Giao long ở trên, 3 người mang lông chim hay 3 con Nai chà hay Lộc  ở dưới ). 

 

.  

Cây Phủ Việt  ( Bộ số 2 – 3 : ) 
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Hai con số 2 và 3 không phải là những con số đo đếm toán học,  mà là bộ huyền số 2 – 3  của nền 

Văn hoá Đông Nam, Tổ tiên chúng ta gọi là “ Vài Ba “.   Bộ huyền số này rất quan trọng, vì đây là 

cơ cấu của nền Văn hoá Đông Nam. Ta đã biết Đức Khổng Tử đã thuật lại nền Văn hoá “ Khoan nhu 

“ của phương Nam, tức là Nho giáo nguyên thủy, Vì Ngài chưa tìm ra cơ cấu, nên sau đó Nho giáo 

được gọi là Khổng giáo bị xuyên tạc, bị thất truyền mà biến thành Hán Nho bá đạo. 

Cũng như ngôi nhà có floor plan bằng họa đồ thì nền Văn hoá cũng có cơ cấu là bộ huyền số làm 

nền tảng. Khi ngôi nhà đã có floor plan ( cái nền ) thì ngôi nhà không  thể thay đổi mà chỉ xây cao 

hay thấp hơn mà thôi. Khi nền Văn hoá đã có bộ huyền số thì không thể xuyên tạc được, miễn là mình 

có thể gán cho bộ huyền số đó những ý nghĩa thích hợp. Những con số mang tính chất cộng thông 

của nhân loại, khi nhìn vào các con số thì con người ở đâu cũng hiểu như nhau, ngoài ra con số lại 

rất trừu tượng, phạm vi của nó rất bao la, từ khi tìm ra số đại số ( interger number: + & - ) cũng như 

hệ thống nhị phân ( nền của Dịch lý ) thì ngưòi ta đẩy Toán học và Vật lý lên những bước rất xa. 

A.- Số 2 

Số hai ( 2 ) là cặp đối cực  Âm Dương, Âm Dương tổng quát hoá các cặp đối cực trong Vũ trụ, các 

cặp đối cực nào có độ cách biệt nhau thích hợp ( Theo Dịch Lý là Tham Thiên Lưỡng Địa tức là tỷ lệ 

3/2: Trời 3, Đất 2  ) thì níu kéo nhau và xô đẩy nhau ( Ly và quy tâm ) mà đạt thế quân bình động, khi 

đạt thế quân bình động,thì vạn vật tuy luôn tiến hoá nhưng vẫn trường tồn. Đây là nền tảng của Dịch 

lý, Dịch lý là nguồn sinh sinh hoá của vũ trụ.    Khi cặp đối cực đạt thế quân bình động thì ta có nét 

lưỡng nhất, mà nét lưỡng nhất là nền tảng của văn hoá Thái hòa hay sợi chỉ xuyên suốt nền văn hoá 

Việt.    Chủng  Việt có vật biểu kép là Tiên Rồng, Tiên Rồng là nền tảng của Việt Dịch, Việt Dịch 

cũng là nền Văn hoá siêu việt. Còn các nước khác trên thế giới chỉ có một vật biểu, mà là vật biểu 

Dương, theo Dịch Lý thì “ độc Dương bất thành “, vì không thể biến hoá.   Đây là cách phân biệt 

nền văn hoá lưỡng hợp hai chiều theo Dịch lý, mang tính chất Thái hòa của nền văn hoá Nông 

nghiệp.  Con các nền văn hoá Du mục khác thì Duy Lý một chiều, nền tảng của cá nhân chủ nghĩa, 

nên dễ bị mất cân bằng mà đi tới cảnh chia ly phân hóa. 

2 là cặp đối cực, nhưng khi đã đạt thế quân bình động thì  tuy 2 mà vẫn là 1: ( 2 ⇔  1 )  : Thái cực 

nhi Vô cực  

B.- Số 3 

Số ba ( 3 ): 1 Trời 2 Đất, 3 Người, con Người là nơi hội tụ hay là tinh hoa của Trời Đất. Theo Nho 

thì:” Nhân giả kỳ Thiên địa chi đức, Âm Dương chi giao, Qủy Thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí: Con 

Người là đức của Trời Đất, nơi Âm Dương giao hòa, chốn hội tụ của Qủy Thần, cũng là tú khí của 

Ngũ hành.     Đây là phương cách con người tìm cách định vị trí của mình trong Trời Đất để mà hành 

xử mọi sự cho êm xuôi tốt lành, nếu không biết sắp xếp vị trí mình trong vũ trụ cho ổn, thì không  khỏi 

bị xô lệch qua bên này bên kia, gây ra trắc trở hỗn loạn, gây ra nhiều nan đề cho cuộc sống, nan đề 

đây là hỗn loạn bất hòa.  Do vậy mà Kitô giáo có Sáng thế ký theo mạc khải, Nho giáo thì có Sắp thế 

ký, tự mình xếp đặt vị trí cho mình. Bàn Cổ, Phù Đổng, Hùng vương là con người to lớn có công “ Sắp 

thế ký “.  

Con người muốn sống hoà với nhau thì phải đối xử công bằng với nhau:”  phải Người phải Ta “, 

muốn sống theo lẽ đó thì phải biết qúy trọng và yêu thương nhau. Có lẽ vì vậy mà Phật giáo nhìn mọi 

con người đều là Phật sẽ thành, Kitô giáo thì thấy trong mỗi con Người có đền thờ Chúa ngự, còn Nho 

giáo thì con Người là tinh hoa của Trời Đất. Nhờ sống theo quan niệm này mà con người Phật giáo 

phải tu dưỡng lòng Từ  bi, người Kitô giáo  lòng Bác ái, con Người Nho giáo thì Lòng Nhân ái, tuy 

danh xưng có khác nhau, nhưng bản chất vẫn là lòng qúy trọng và yêu thương mọi người. 
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Con người là tinh hoa của Trời Đất, tuy là 3 nhưng vẫn hội tụ làm 1 nơi con người, nên: 3 ⇔ 1. 

C.-Con số huyền niệm 3, nơi Dồng quy và Thù đồ  của các Tôn giáo 

Số Độ: 3 là con số huyền niệm ( biểu tượng ) .  3 là con số lẻ đầu tiên được gán cho là số Trời: 

Thiên; 2, số chẵn là số Đất: Địa.  1 là con số được diễn tả khi chưa bị phân cực. 3 là con số hoàn hảo, 

diễn tả cái toàn thể, sự hoàn mỹ. 

Đồ hình: Cũng vậy Đồ hình hình Tháp đáy Tam giác cũng diễn tả ý ấy: tuy 3 góc 3 cạnh,3 tam giác 

nhưng vẫn quy kết được vào 1 Đỉnh: 3 ⇔ 1 

 

 
 

D.- Số 3 trong các tôn giáo 

Nho giáo thì có Tam tài: “ Thiên, Địa, Nhân “: Thiên hoàng, Địa hoàng, Nhân hoàng. Các 

nhân vật văn hoá Việt tộc : Tam Hoàng: Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông ( 2 Ông 1 Bà, nhưng bà làm 

chủ,quả vi quân, chúng vi dân  ): Văn hoá theo nguyên lý Mẹ.  Cũng vậy Ông Táo hay ba đầu Rau ( 

Ông núc ) cũng 2 ông 1 bà.  

Đạo lý của Nho là triết lý làm Người, một triết lý hành động với Tam Tài là Thiên, Địa, Nhân, có 

Tam bản là Tinh, Khí, Thần, với Tam Cương là Nhân, Trí, Dũng, cùng Tam Đích là Chân, Thiện, 

Mỹ. 

Phân tử nước trong thiên nhiên:Một phân tử gồm 1 nguyên tử Oxygen và Hai nguyên tử hydrogen, 

Oxygen mang Điện Âm O - - và Hydrogen mang điện Dương: 2H+.        

H2 + ½ O2 = H2O 

Phân tử nước cũng có một Oxygen mang điện Âm và hai Hydrogen mang điện Dương, Âm Dương có 

điện tích bằng nhau. Nước là nguồn Sống  của vạn vật ( Thủy: Vạn vật chi nguyên ). Nước cũng có 3 

trạng thái: Rắn, Lỏng  và Hơi. 

Phật giáo thì có bộ 3: Phật, Pháp, Tăng với Bi , Trí, Dũng. 

 

Lão giáo biến thành: Đạo, Kinh điển, Cộng đồng ( Tao, Livres, Communauté ) 

 

Bộ ba của Kitô giáo:    Thiên Chúa 3 ngôi: Cha, Con và Thánh Thần với Bác ái, Công bằng 

và Tha thứ. Bộ ba là 1 Chúa 3 ngôi :Ngôi Cha,ngôi Con và ngôi Thánh thần.   Chúa Cha là Bác Ái, 

Chúa Con là Công bằng, Chúa Cha và Chúa con Yêu nhau thì sinh ra ngôi Thánh Thần, Chúa Thánh 

Thần  được diễn tả bằng hai hình ảnh Chim Bồ câu tượng trưng cho Hòa bình tức lẽ Công bằng, và 

Ngọn lửa tượng trưng cho lòng Bác ái.   
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Còn Ấn Độ có bộ ba ( Hindu trinity ) gọi là Trimurti gồm ba thần là Brahma, Vishnou và 

Shiva.  Brahma là đấng sáng tạo ( creator ), Vishnu là thần xây dựng ( preserver:Bảo toàn) Shiva là 

thần phá hoại ( Destroyer ).     

Với cái nhìn của Nho giáo, ta thấy Brahma tương đương với Thái cực, còn Vishnu và Shiva tương 

đương với Lưỡng nghi. 

Kế đến là bộ ba Tam thế Tribhuvana cũng chỉ có Địa ( Bhu: terre ), Khí ( Bhuvas : 

Atmosphere ) và Thiên ( Swar: Ciel ).   Swar tương đương với Thái cực, còn Bhu và Bhuvas là Lưỡng 

nghi. 

Các tôn giáo như  Islam and Judaism thì Chúa là đấng Sáng tạo, Người Cha, và Đấng ban 

phát luật pháp  (  the creator, father, and lawgiver ) 

 

Tôn giáo cổ của Iran cũng có bộ 3: Tư tưởng tốt, Lời nói tốt, Hành động tốt ( Bonne pensée, 

Bonne Parole, Bonne Action ). 

Ở Iran trong Cosmogonie Về thế kỳ thứ VII – XIX cũng có con số 3, trước khi Thượng đế tạo ra vũ 

trụ đã có 3 Thiên thần: Gabiriel, Michael và Raphael, sau đó lại thêm Thiên thần chết và Thiên thần 

nữ nữa.( Trước 3 sau 5 ) 

( Xin xem thêm những đoạn trích bên dưới: ( 1 ). 

E.- Đồng quy và thù đồ 

Ta thấy các tôn giáo đều đồng quy vào con số huyền niệm 3. Đây là tiềm thức cộng thông của nhân 

loại.    Nhưng lại có thù đồ: 

*Có một số tôn giáo thì 3 = 1,  Còn số khác thì: 3 = 3. 

   *Do sự khác nhau về Thần thoại ( do Thần Nam hay Nữ thuộc nếp sống Du mục hay Nông nghiệp ), 

mà có khuynh hướng khác nhau về Âm Dương: một bên thì Âm Duơng hoà, một bên thì Duy Dương. 

G.- Cơ cấu nền Văn hóa Đông Nam 

Ta nên nhớ  cơ cấu của nền Văn hoá  Đông Nam: ( 2 – 3, 5 ) 

2 ⇔ 1: Đại Đạo Âm Dương hòa: Dịch Lý: lý của Tiến hoá, Thái hoà. 

3 ⇔ 1: Tam tài: Con người phải là Tinh hoa của Trời Đất. 

2 + 3 = 5⇔1: Tâm linh.( Thái cực nhi Vô cực ). Khi mọi đa tạp đều phải quy về  1 mối.(  Đa   →  

Nhất ) 

H.- Mục tiêu  tu trì của vài Tôn giáo 

Tuy phương pháp tu trì có khác nhau, với những danh từ khác nhau, nhưng xem ra bản chất của các 

Tôn giáo không có khác. 

Tam cương của Phật giáo: Bi, Trí, Dũng, ( Hỷ xả ) 

Tam cương của Kitô giáo: Bác ái Công bẳng, Tha Thứ 

Tam cương của Nho giáo: Nhân, Trí, Dũng  ( Tương dung ) 
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Con đường tu trì của các tôn giáo là đem hiện thực các giá trị cao qúy đó vào cuộc sống từng cá 

nhân và xã hội. Vấn đề có đem những giá trị đó được vào cuộc sống hay không, chứ chỉ rao giảng  

hay thuyết pháp không thì chưa đủ. 

Ta thấy: 

*Từ Bi, Bác ái và Nhân ái uy danh xưng có khác nhau, nhưng đều là lòng thương người vô 

điều kiện và yêu mọi loài. 

*Trí, Công bằng và Công chính tuy danh xưng có khác nhưng không thoát ra khỏi lẽ công 

bằng. 

*Hỷ xả ( tha thứ với cõi lòng vui ), Tha thứ ( tha thứ đến 77 lần bảy ), Tương dung ( chấp 

nhận  bất cứ ai - cả tốt lẫn xấu -  ) là những tính chất cẩn thiết để chữa cái bất toàn của con người mà 

sống Hòa với nhau, nhờ đức Dũng. 

Ta thấy vì lý do “ Tập tương viễn” và tiểu Tâm tiểu Trí ( khi đánh mất đời sống Tâm linh ) mà các 

tôn giáo xa cách mau mà thôi, nếu các Tôn giáo cứ mê ngủ trong Hình thức “ Cúng bái “ với hình 

thức hoành tráng thì nhân loại sẽ vô cùng lâm nguy, vì đã đánh mất tinh tuý của loài Người. Vấn đề 

là con người có “ vi nhân “ bằng cách thường xuyên cho đến suốt đời bằng cách thể hiện nếp sống  

công bằng trong mọi lãnh vực, nhờ lòng Nhân ái, cứ nhìn vào tình trạng  xã hội bất công mà đánh 

giá cuộc sống  của nhân loại. 

Có điều rất quan trọng là phải biết kết hợp tất cả Ba thứ làm một chứ không thể chỉ thực hiện một 

thứ mà được. 

Cả Ba : Bi, Trí, Dũng là Một 

Bác ái, Công bằng, Tha thứ là Một 

Nhân, Trí, Dũng, Tương dung là Một. 

 

Ta thấy con Người quá khôn ngoan, cứ né tránh việc khó, chọn làm việc dễ, nên đi đến tình trạng “ 

tham Dĩa mà bỏ Mâm “ . 

Ví dụ khi thực hiện: Bi hay Bác ái, hay Nhân thì không chỉ có bố thí là đủ, mà phải làm sao thực hiện 

được công bằng xã hội, để mọi ngưởi sống Hòa với nhau. 

Sống công bằng là lối sống “ Lối Phải Người phải Ta “  tức là chấp kỳ lưỡng đoan,” chứ không thể 

loại trừ nhau được vì là chuyện không có thể. Nguyên do chính là con người đã đánh mất mối liên hệ 

công thể và trách nhiệm liên đới xã hội mà ra. Khi không lập được mối liên hệ Hoà thì con người 

sống trong mối Bất Hoà, đó là do đánh mất nếp sống “ Phải Người phải Ta “..  

K.-Vài Ý tưởng  về sự Đồng và Dị của Nho, Phật, Kitô giáo 

I.- Trong Nho giáo 

Nền tảng của Dịch trong Nho  là Tiên / Rồng, Tán / Tụ, Vô / Hữu, Âm / Dương. . .  Đó là các cặp đối 

cực giao thoa tạo nên sự biến hoá trong Vũ trụ, được gọi là nguồn Sinh Sinh Hóa Hóa của Vũ trụ.   

Các cặp đối cực giao thoa hay nét Lưỡng nhất là sợi chỉ hồng xuyên suốt nền Văn hoá Việt, được 

T.G. Kim Định gọi là Việt Nho.  Nội dung của nền Văn hoá thái hoà này có : 

 1.- Một Vũ trụ quan động. Do các cặp đối cực giao thoa. 

 2.- Một Nhân sinh quan : Nhân Chủ, Thái hoà , Tâm linh 
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 3.- Một Đạt quan : Phong lưu , siêu thoát. 

Chữ Nho 儒 = (人 ) 亻+ 需 gồm chữ «  Nhân đứng «  là Người với chữ Nhu  là nhu yếu thâm sâu 

của con Người.   Vậy Nho là con Người với Nhu yếu thâm sâu của con Người. Nhu yếu đó là : 

« Thực, Sắc, Diện, Thiên tính dã : Thực, Sắc, Diện là Tính  của con người được phú  bẩm từ  Trời 

« Không ai có thể từ khước hay phủ nhận được, vì nếu từ khước thì không còn là người nữa. 

Thực là nhu cầu  vật chất như ăn uống và tiện nghi cần thiết cho đời sống với lối sống “ có 

Thực mới vực được Đạo ( làm Người ).     

Sắc là Sắc dục trong đạo Vợ Chồng để giúp đỡ nhau phát triển  đời sống và truyền sinh, mục  

đích là xây dựng một Tổ ẩm, chung hưởng hạnh phúc đồng thời làm nền tảng cho một xã hội yên vui.  

Diện là bộ mặt bên ngoài là biểu hiện của Thể, người ta gọi là Thể diện, vì «  Hữu ư Trung 

tất hình ư ngoại : con người làm sao thì bào hao làm vậy « hay  Thế giới bên ngoài là tấm gương 

phản chiếu thấp tháng của thế giới mênh mông bên trong : The outward World is the dim reflection 

of the vast inward World ).    Vậy cái thể đó là gì ? Dó là “ Nhân linh ư vạn vật : con người Linh 

hơn vạn vật «  vì «  Thiên lý tại Nhân tâm « , nên Tâm linh.    Vậy Linh là do Thiên lý, là ở đâu cũng 

hiển hiện được cũng linh ứng được, đó là Lý Thái cực là nguốn Sống và nguồn Sáng .  Nguồn Sống 

và nguồn Sáng là cặp đối cực trong Thái cực.     

 

Trong Nho thì gọi là Nhân ái, Lý công chính 

Trong Phật giáo thì là Từ bi, Trí huệ 

Trong Kitô giáo là  Bác ái, Công  bằng 

 

Nguồn Sống là Nhân ái, hay Từ bi, hay Bác ái, nguồn Sáng là Lý công chính, Trí huệ, Công bằng.  

 

      Trong Phúc Âm theo thánh Giăng ( Gioan ) : 

“ Ban đầu có Chúa Cứu Thế.  Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thuỷ, vì Ngài là Thượng 

Đế ngôi hai.      Chúa Cứu Thế đã sáng tạo ra vạn vật: mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa dựng 

nên. Chúa Cứu Thế là nguồn Sống bất diệt. ( Bác ái )  Nguồn Sống ấy soi sáng ( Công bằng ), Bác 

ái và Công bằng là một  ) cả nhân loại, chiếu rọi trong bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao 

giờ dập tắt được ánh sáng.”     

Như vậy Chúa Yêsu là Thái cực, và  Chúa Yêsu  cũng là nguồn Sinh Sinh Hóa Hóa của Vũ trụ, vì 

Chúa Yêu được đóng đinh trên cây Thập giá  cũng là  khung Ngũ hành  ( xem bài sau ). 

Chúa Yêsu là Thái cực nên là Ngôi Hai, còn Chuá Cha là Vô cực: “ Thái cực nhi Vô cực “ .Thái cực  

thuộc thế giới tương đối Hiện Tượng ( outward World ),Thái cực trở thành Vô Cực khi cặp đối nguồn 

Sống và nguồn Sáng  giao thoa thì  trở  thành Vô cực , ( inward World ) là Thế giới Tâm linh Vô 

biên. Vậy Thế giới Tâm linh là Nguồn cội  của nguồn Sống và nguồn Sáng. 

Trong Nho giáo có vần đề Hiện tại miên trường, Nho không quan niệm thời gian được chia ra Quá 

khứ, Hiện tại với Tương lai, đây là thời gian Tâm lý, mà quan niệm Thời gian theo Triết lý, là giây 

phút nào cũng là Hiện tại, Hiện tại nối liền với Hiện tại, nên là Hiện tại miên trường, nên trong cuộc 

sống không ôm lấy cái quá khứ vàng son mà nuối tiếc, hay quá khứ đớn đau  mà than van, cũng 

không  có ảo vọng sự cứu rỗi ở Tương lại mà quên tu thân, vì  tương lai nếu có thì phải được xây đắp 

từng giây phút trong  Hiện tại. 

Trong Kitô giáo cũng có những Dụ ngôn về Hiện tại miên trường  ( Xem bài Hiện tại miên trường ở 

dưới ).  
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Văn hoá  của chủng Việt  không căn cứ  trên giai cấp Chủ / Nô, Quý / Tiện, Giàu / Nghèo, . để phân 

định trật tự Xã hội  . .mà dựa trên Tôn ti trật tự ( hierarchy ), nghĩa là  căn cứ theo thứ tự Trên / 

Dưới, Gần / Xa, Trong / Ngoài, Trước / Sau. .  Đó là các cặp đối cực của Dịch lý.  Căn cứ theo Thiên 

lý để phân định Trách nhiệm và Quyền Lợi cho thích hợp. Ví dụ  Trách nhiệm cũng như Tình thân 

của Cha Mẹ đối với Con cái thì quan trọng hơn  là Ông Bà đối với các Cháu, mặc dầu Ông bà là bậc  

trên của Cha Mẹ. Mối Tình Thân Sơ cũng do đó mà ra, đó là sự hợp lý theo lẽ công bằng chứ không 

là phân biệt đối xử. 

Về danh xưng thì Cha Mẹ gọi là Song thân theo nguyên lý Mẹ, chứ không là Nghiêm phụ Từ mẫu 

theo nguyên lý Cha của  Tàu. Đối  với  người có học thì gọi là Văn gia ( Văn dĩ tải Đạo ), người vô 

học hay ít học thì gọi là Chất gia ( Chất phác, đôn hậu ). 

Còn trong các chế độ theo nguyên lý Cha thì phân Giai cấp, chia ra nhiều đẳng cấp. 

Ta thấy phương cách đem Tinh thần Kitô giáo vào Đời của Hoa Kỳ qua Chế độ Tam quyền Phân lập 

và cách Check and Balance là cách Hiến định tài tình Tinh thần Dịch lý vào cơ chế xã hội qua Hiến 

pháp, nhờ đó mà  xã hội không những Tiến bộ mà còn điều chỉnh được ngay khi có tình trạng mất 

quân bình.  

Ngoài ra  tuy hai chế độ khác nhau, ở VN xưa  là một nước Nông nghiệp, Tổ tiên Việt đã thiết lập chế 

độ Bình sản ( Công điền Công thổ ) để thực hiện  sự công bằng Xã hội tương đối, còn Hoa Kỳ là 

nước Kỹ nghệ thì đã thiết lập  Quỹ An sinh xã hội  ( Thuế Lũy tiến ) cũng để thể hiện sự công bằng 

xã hội tương đối. Tuy danh xưng chế độ Bình sản và Quỹ An sinh xã hội có khác nhau, nhưng tựu 

trung cũng chỉ  là tinh thần công bằng tương đối trong xã hội.  

Sự khác nhau căn bản giữa nếp sống của Tổ tiên với chế độ Tư bản là nềp sống Quả dục và Đa dục. 

II.- Trong Nho giáo và Phật giáo  

Dịch lý trong chữ Phật. Chữ Phật (   佛 = 亻+ 弗 ) gồm hai phần : Chữ Nhân ( 人 =亻) và Chữ 

Phất (弗 ).   Chữ Nhân là con Người, một Hiện hữu, là Có, còn Chữ Phất có nghĩa là Không. 

Vậy Phật gồm Có + Không. Có / Không là cặp đối cực của Dịch lý.  Cùng đích Tu của đạo Phật  là 

đi từ  cõi Hữu tới  cõi Vô, đi từ Phàm Tăng tới Thánh Tăng, Thánh tăng là Tăng Vô Ngã.   

Luật quan trọng nhất trong đạo Phật là Nhân Quả: Gieo Nhân nào thì Gặt Quả nấy, Ai gieo Nhân 

thì kẻ ấy Gặt Quả: Khi gieo Nhân Lành  thì đạt Thân an Tâm lạc, Quả đó được xem như là từng mẩu 

của Niết Bàn, khi gieo Nhân Dữ thì gặt Ác quả, Quả đó là từng mẩu của Địa ngục, tất cả  đều xẩy ra 

Nơi Đây và Bây Giờ.   Đây cũng là cách tu trì theo tinh thần Hiện tại miên trường theo Nho giáo. Đó 

là cung cách  sống Đạo giữa Đời của Phật giáo nguyên thủy. 

Các Sư theo Phật giáo nguyên thủy sống và tu theo Đức Phật, sống khổ hạnh ( Theo lối sống Diệt 

dục ) và  sống theo lối sống  của Đời thường. 

 Các vị tăng tu trì theo Phật giáo nguyên thủy chỉ gọi đơn giản là Sư và cao nhất là Đại đức, không 

có  Giai cấp theo nhiều cấp bậc như các Tôn giáo khác 

Sự khác nhau căn bản giữa Nho và Phật giáo là nếp sống Quả Dục và Diệt Dục. 

Phật giáo có luật Nhân quả, còn Nho  thì có luật Giá Sắc, Giá là Gieo, Sắc là Gặt: Gieo thứ gì thì  

Gặt thứ ấy, Ai Gieo thì kẻ ấy Gặt, Gieo Một thì Gặt trăm. 

Vậy tuy là các Tôn giáo có danh xưng khác nhau, có nhưng đường lối tu thân khác nhau nhưng bản 

chất vẫn là Hòa để giúp mọi người sống hoà vơi nhau. 

III.- Trong Nho giáo và Kitô giáo 

Xin xem bài: “ Những dấu chỉ về sự gặp gỡ giữa Nho giáo và Thánh  Kinh “  ở cuối chương Một. 
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IV.- Tôn giáo đại kết  

( Religion eucumerism ) 

 Theo Cộng đồng Vatican II, muốn tiến tới Tôn giáo đại kết thì mỗi người phải canh tân chính mình 

trước, khi đó mới đi tới Hoà giải được,nghĩa là mỗii người bất cứ Tôn giáo nào, khi có bất đồng  đều 

với nhau ngồi lại với nhau, lắng nghe nhau, để hiểu nhau, rồi hoà giải với nhau theo nguyên tắc “ 

Chấp kỳ lưỡng đoan “ nghĩa là điểm đồng thuận sẽ nắm đâu đây giữa khoảng hai đấu mối hay hai 

hai khoảng cách biệt,tuy không đồng đều, nhưng không ai dành hết phấn thắng, ai cũng  dành được 

phần tương xứng theo lẽ phải, đó là cách hoà  giải lưỡng lợi “ win- win solution ). 

Khi mọi thành phần trong xã hội hoà giải được với nhau khi đó thế giới mới có Hoà bình.  

L.- Kết luận 

Nho giáo có nói: “ Tính Tương cận, tập tương viễn “  nghĩa là khi sống đúng với bản tính con 

người thì mọi con người thông cảm nhau,mà gần gủi nhau, đến khi phân tán ra sống nhiều nơi, con 

người sống ở những môi trường khác nhau có những tư tưởng khác nhau, thói tục khác nhau, tôn 

giáo khác nhau, hành động khác nhau, nếu không biết quy về Bản tính Người để hiểu nhau thì mới bị 

xa cách nhau, do cái khác biệt trong cuộc sống bị phụ thuộc vào môi trường các địa phương, vào 

ngôn ngữ, vào phong tục tập quán khác nhau đó là “ Tập tương viễn “. 

Nếu chỉ căn cứ vào “ Tập tương viễn “ , mà không quy về “ Tính tương cận “ thì con người sẽ bị 

phân hoá, đến nỗi các Tôn giáo cũng đã đánh mất Bản chất của mình, chỉ còn lại cái vỏ hình thức, 

nên mới xẩy ra sự tranh dành, gây rối với nhau, đến nỗi các Tôn giáo cùng một gốc mà cũng gây 

chiến tranh với nhau liên miên, thậm chí có những ngưởi nhân danh tôn giáo mang bom giết chính 

mình để giết cho được nhiều người khác, sở dĩ có tình trạng như thế là vì đã đánh mất gốc, mất“ 

Tính tuơng cận “, tức là đánh mất “ Nhân tính “ nơi nguồn Tâm linh của mình .     Khốn nỗi ngày 

nay chẳng còn có tôn giáo nào được tinh tuyền làm gương, nên chẳng thuyết phục được ai!  

Nhân loại chỉ được cứu khi biết tìm về cái nguồn gốc chung: 

Nơi Trần thế là :  2 ⇆ 1 ( biết tiến hóa để tu thân mà sống hoà với nhau ) và 3  ⇆ 1 

( tu luyện để trở thành con người Nhân chủ ). Đó là nguồn Thái hòa của Dịch lý - Thiên lý -. 

Nhất là phải luôn trở về  gốc Tâm linh, ( 5 ⇆ 1 )- nguồn Nhân nghĩa, tức là lòng Nhân ái và lẽ Công 

bằng hay Bác ái Công bằng hay Bi Trí - thì khi đó ánh bình minh hoà bình mới tỏa sáng được. 

Hay một cách khác khi nào Tính tương cận và Tập tương viễn của Nhân loại khắp nơi được giao 

hoà thì khi đó mới mong có Thế giới hoà bình.  

 

 

 
                                                                                    @ 

( 1 ) :  Trimurti 

Within the hindu trinity of Brahma, Vishnu and Shiva, Brahma is the creator, Vishnu the preserver and 

Shiva the destroyer. Nevertheless, Brahma grew in a lotus out of the navel of the sleeping Vishnu. 

The daily alternation of light and dark is attributed to the activity of Brahma. 

Lord Vishnu is considered as the chief god in Hindu religion and Indian mythology. Vishnu, the 

preserver, forms the part of the trinity while the other two being Brahma and Shiva, respectively, as 

the creator and destroyer of the universe. It is believed that Vishnu is an eternal and universal spirit 

associated with the primeval waters that pervaded before the creation of the universe. 

http://www.sanatansociety.org/hindu_gods_and_goddesses/vishnu.htm
http://www.sanatansociety.org/hindu_gods_and_goddesses/shiva.htm
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Shiva is one of the gods of the Trinity. He is said to be the god of destruction. The other two gods are 

Brahma, the god of creation and Vishnu, the god of maintenance. The three gods represent the three 

fundamental powers of nature which are manifest in the world viz. creation, destruction and 

maintenance. These powers exist perpetually. Creation is going on all the time. So is destruction and 

maintenance. All three powers are manifest at all times. They are inseparable. Creation and 

destruction are like two sides of a coin. And maintenance is an integral part of the processes of 

creation and destruction. For example, morning dies to give birth to noon. Noon dies when night is 

born. In this chain of birth and death the day is maintained. To indicate that these three processes are 

one and the same the three gods are combined in one form of Lord Dattatreya. Lord Dattatreya has 

the faces of Brahma, Vishnu and Shiva. Shiva is married to the Goddess Uma. Uma represents 

frakriti which means perishable matter. Shiva’s marriage with Uma signifies that the power of 

destruction has no meaning without its association with perishable matter. Destruction manifests 

itself only when there is perishable matter. Lord Shiva sits in a meditative pose against the white 

background of the snow-capped Himalayas in Mount Kailas. His posture symbolises perfect inner 

harmony and poise, experienced by a man of Realisation. He is rooted in God- consciousness. He 

revels in the bliss of the transcendental Reality. Nothing disturbs him. The vicissitudes of nature, the 

challenges of life, the trials and tribulations of the terrestrial world do not affect him at all. He 

maintains perfect serenity, equanimity and tranquility in all environments and circumstances.                                         

                                                                                                 @ 

Symbolisme et chiffre : le nombre Trois - 3 

 

 
Trois est universellement un nombre fondamental. Il exprime un ordre intellectuel et spirituel, en 

Dieu, dans le cosmos ou dans l’homme. Il synthétise la tri-unité de l’être vivant ou il résulte de la 

conjonction de 1 et de 2, produit en ce cas de l’union du Ciel et de la Terre. Le Tao produit un ; un 

produit deux ; deux produit trois … (Tao-te-king, 42). Mais le plus souvent, 3 comme nombre, 

premier impair, est le nombre du Ciel et 2 le nombre de la Terre, car 1 est antérieur à leur 

polarisation. 3 disent les chinois est un nombre parfait (tch’eng), l’expression de la totalité, de 

l’achèvement : il ne peut y être ajouté. C’est l’achèvement de la manifestation : l’homme fils du Ciel 

et de la Terre, complète la Grande Triade. 

C’est d’ailleurs, pour les Chrétiens, la perfection de l’Unité divine : Dieu est Un en trois Personnes. 

Le Bouddhisme possède son expression achevée en un Triple Joyau, ou Triratna (Bouddha, 

Dharma, Sangha) ; ce que les Taoïstes ont traduit à leur propre usage : Tao, Livres, Communauté. 

Le temps est triple (Trikâla) : passé, présent et avenir ; le monde est triple (Tribhuvana) : Bhu, 

Bhuvas, Swar, terre, atmosphère, ciel ; en mode hindou encore, la Manifestation divine est triple 

(Trimûrti) : Brahma, Vishnu, Shiva, aspects producteur, conservateur, transformateur, correspondant 

aux trois tendances (guna) : rajas, sattva, tamas, expansive, ascendante ou centripète, descendante ou 

centrifuge. En mode Shivaïste, celui du Cambodge, Shiva est au centre, regardant vers l’Est, flanqué 

de Brahma, à droite ou au Sud, de Vishnu, à gauche ou au Nord. 
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D’autres ternaires ont été signalés à propos du monosyllabe sacré Om, qui comporte trois lettres 

(AUM), de même qu’il y a trois états de la manifestation. Les Rois mages sont trois : 

Ils symbolisent, a noté Guénon, les trois fonctions du Roi du Monde, attestées dans la personne du 

Christ naissant : Roi, Prêtre et Prophète. Trois encore sont les vertus théologales (foi, espérance et 

charité) ; trois les éléments du Grand Œuvre alchimique : le souffre, le mercure et le sel). 

 

En Chine, les Hi et les Ho, qui sont maîtres du soleil et de la lune, sont trois frères. Trois frères 

également sont les maîtres de l’univers : Zeus, le Ciel et la Terre ; Poséidon, les océans ; Hadès, les 

Enfers. La formation par trois est, avec le carré, et d’ailleurs en conjonction avec lui, la base de 

l’organisation urbaine et militaire (Marcel Granet, La Pensée chinoise, Albin Michel-1988 [en 

relation avec la notion de trigramme]). Pour Allendy également, le ternaire est le nombre de 

l’organisation, de l’activité, de la création. (Dr. René Allendy, Le Symbolisme des nombres – Essai 

d’Arithmosophie, 39 – 1948).  

Le ternaire s’exprime par divers symboles graphiques, tel le trident, la trinacria qui est un triple 

poisson à tête unique), et plus simplement, bien sur, par le triangle. 

http://esotcelt.unblog.fr/files/2007/02/giotto.jpg
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Le caractère chinois tsi, anciennement figuré par le triangle, exprime la notion d’union et d’harmonie. 

Le triangle, seul ou contenant le tétragramme hébraïque, ou encore l’œil divin, est un symbole de la 

Trinité ; c’est d’autre part Un symbole de la Grande Triade chinoise 

Dans les traditions iraniennes, le chiffre trois apparaît le plus souvent doté d’un caractère magico-

religieux. On remarque déjà la présence de ce chiffre dans la religion de l’Iran ancien dont la triple 

devise est : Bonne pensée, bonne parole et bonne action ; on désigne également ces trois bûkht 

comme les trois sauveurs. La mauvaise pensée, la mauvaise parole et la mauvaise action sont 

attribuées à l’Esprit du Mal. (Mazdéisme) 

Les différentes parties de l’Avesta, celles qui traitent des questions rituelles aussi bien que des sujets 

moraux, abondent en allusions au chiffre trois, qui symbolise toujours la triade morale du mazdéisme. 

Plusieurs paragraphes de l’Avesta (Vendidad, 8, 35-72 et 9, 1-36) décrivent les rites de purification 

que doit suivre un homme souillé par le contact du nasu (cadavre) : on doit creuser trois séries de 

trois trou que l’on remplit de gômez (urine de bœuf) ou d’eau. L’homme commence toujours par se 

laver trois fois les mains, puis le prêtre asperge les différentes parties de son corps pour chasser les 

mauvais esprits.  

Une cérémonie ancienne magico-religieuse consiste à tirer au sort en lançant trois roseau (ou trois 

flèches). 

Le chiffre trois se rattache également au rite du tirage au sort au moyen de flèches divinatoires 

(azlâm) : la troisième flèche désigne l’élu, l’endroit, le trésor, etc. Ce rite était répandu chez les 

Arabes, dès avant l’Islam. Il s’agit d’une tradition populaire sans doute très ancienne, qui recouvre 

une aire géographique très vaste. On le retrouve, avec des variantes, chez les nomades de la plaine, 

mais aussi bien en Iran que chez les Bédouins arabes. 

Lorsque le nomade hésitait devant une décision à prendre, il choisissait trois flèches ; sur l’une il 

écrivait mon Seigneur m’ordonne et sur la seconde mon Seigneur m’interdit. La troisième ne 

comportait aucune inscription. Il replaçais les flèches dans son carquois, puis en retirait une au hasard 

et suivait ses conseils. S’il retirait la flèche où rien n’était inscrit, il recommençait l’opération. 

En cas d’hésitation sur une route à choisir, ou une direction vers laquelle se tourner (par exemple le 

mausolée du saint auquel on adresse ses prières), la coutume était de faire trois fois le tour sur soi-

même et d’adopter au troisième la direction vers laquelle le visage se trouve orienté. Ces trois tours 

symbolisent non seulement l’idée d’un accomplissement intégral, lié au chiffre trois pour les 

pratiques psychomagiques, mais encore une participation au monde invisible supra-conscient, qui 

décide d’un événement, d’une façon étrangère à la logique purement humaine. 
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C’est au troisième appel lancé par un roi désirant envoyer un guerrier dans une mission périlleuse que 

le volontaire se désigne lui-même, témoignant ainsi de la supériorité de sa bravoure sur celle des 

autres. 

De même, le héros qui part à la rencontre d’un démon déclare à ses amis qu’il poussera trois cris : le 

premier, en voyant le démon ; le deuxième, lors de sa lutte avec lui ; le troisième, au moment de la 

victoire. Il demande également à ses compagnons de l’attendre trois jours, lorsqu’il part pour 

combattre un démon, pour pénétrer seul dans un palais enchanté, ou même pour se rendre à un 

rendez-vous galant. Il est implicitement convenu que son caractère héroïque lui assure la vie sauve 

durant les trois premiers jours. 

Une coutume symbolique ancienne, répétée dans les contes, consiste à se le ver et à se rasseoir à trois 

reprises pour témoigner son respect et son admiration. Une autre coutume légendaire fréquemment 

rapportée consiste dans le lancer de l’aigle (bâz-parâni). Quand un roi mourait sans descendance, les 

habitants de la ville faisaient s’envoler un aigle. L’homme sur la tête duquel il se posait trois fois de 

suite était choisi pour souverain. Cet aigle s’appelait bâz-e dawlat, l’aigle de la prospérité. 

Ces trois actes successifs, que l’on trouve dans de nombreux contes magiques, assuraient lez succès 

de l’entreprise et en même temps constituait un tout indissoluble. 

Les contes exposent la bravoure du héros dans les combats corps à corps par un geste symbolique : le 

héros soulève son adversaire – souvent un démon – et le fait tourner trois fois au dessus de sa tête ; ce 

n’est qu’après ce geste qu’il le jette à terre. 

Pour rendre plus effrayante encore la force sauvage du démon, le conteur le décrit arrivant au combat 

armé d’un tronc d’arbre surmonté de trois énormes meules. 

La colère ou l’irritation du roi ou du héros au sein d’une assemblée se manifeste par trois rides qui se 

forment sur leur front ; personne alors n’ose s’approcher ou prendre la parole.  

Pour qu’un rêve garde son efficacité et porte bonheur, le rêveur doit le garder secret durant les trois 

premiers jours. La non-observance de cette recommandation – plutôt d’ordre psychologique – risque 

d’amener des conséquences fâcheuses. Ici encore c’est le chiffre trois qui marque la limite entre le 

favorable et le défavorable. 

En Iran, dans la tradition des Fidèles de Vérité (Secte persane des VIIème-XIXème siècles de 

l’Hégire (XIVème-XVème siècles)Ahl-i Haqq). Un caractère sacré est attaché au chiffre trois. On le 

retrouve fréquemment soit dans le récit de cosmogonie, soit dans la description des actes rituels. 

Avant que Dieu ait créé le monde visible au sein de la perle primordiale, il fit surgir de sa propre 

essence trois anges ou plutôt trois entités appelées se-djasad (= trois personnes) : Pir-Binyâmin 

(Gabriel), Pir-Dâwûd (Michaël), Pir-Mûsi (Raphaël) et c’est plustard qu’il créa Azraël (ange de la 

mort) et Ramzbâr (ange féminin, Mère de Dieu) représentant respectivement son courroux et sa 

miséricorde ; puis deux autres anges furent créés, ce qui porta à sept le nombre des entités divines. 
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Dans plusieurs récits traditionnels de la secte, le chiffre trois est attaché aux événements historiques 

ou métahistoriques et conditionne leur accomplissement. Les rites, qui représentent sur la terre le 

reflet symbolique de ces événements, font également usage d’une triplicité : trois jours de jeûne 

annuels commémorent les trois jours de lutte et la victoire finale du sultan Sihâk, théophanie du 

XIVème siècle, et de ses compagnons ; trois gestes de la main du Khân Atash, autre théophanie, 

mènent l’armée adverse à la déroute ; l’immolation de trois moutons, apparus de l’invisible, remplace 

le sacrifice de trois fidèles. 

Dans le domaine éthique, le chiffre trois revêt également une importance particulière. Les choses qui 

détruisent la foi de l’homme sont au nombre de trois : le mensonge, l’impudence et le sarcasme. 

Celles qui mènent l’homme vers l’enfer sont encore au nombre de trois : la calomnie, 

l’endurcissement et la haine. Trois choses, au contraire, guident l’homme vers la foi : la pudeur, la 

courtoisie et la peur du Jour du Jugement. 

Parmi les récits visionnaires des Ahl-i Haqq, il s’en trouve plusieurs dans lequel le chiffre trois est lié 

à la réalisation d’un fait de caractère magique et psychique, telle cette vision ou Khân Atash se fait 

reconnaître comme théophanie, en changeant trois fois d’apparence aux yeux de ses disciples. 

Même les objets symboliques sont groupés par trois, ainsi, le tapis, la marmite et la nappe d’une des 

incarnations divines, objets doué de propriétés magiques. 

                                                                                                     @ 

Trois est le nombre symbolique du principe mâle chez les Dogons et les Bambaras, pour lesquels son 

glyphe représente la verge et les deux testicules. Symbole de la masculinité, il est aussi celui du 

mouvement, par opposition au quatre, symbole de la divinité et des éléments. Pour les Bambaras, 

écrit Germaine Dieterlen (Essai sur la religion Bambara-1951), le premier univers est 3, mais il n’est 

réellement manifesté, c’est-à-dire pris en conscience, qu’avec le 4. Ce qui fait, ajoute-t-elle, que la 

masculinité (3) est considéré par les Bambaras comme un stimulus de départ, déterminant la 

fécondité, tandis que l’épanouissement de cette dernière et sa connaissance totale ne peuvent être 

accomplis que dans la féminité. 

De ce fait le triangle, qui a plus souvent une signification féminine, surtout si il est a la pointe en bas, 

est chez les Dogons un symbole de la virilité fécondante. On le voit, renversé, dans le glyphe que le 

Hogon voie ! Hogon est le nom du chef religieux, couvert de pollen, qui perce de sa pointe le sommet 

de l’œuf représentant la matrice utérine. (Marcel Griaule, Symbolisme d’un temple totémique 

soudanais, Roma, 1957). 

Chez les Peuls, aussi, le trois est lourd de sens secrets. Il y a trois classes de pasteurs : ceux qui 

paissent les caprins, ceux des ovins, ceux des bovidés. Mais, surtout, trois est le produit de l’inceste 
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de lui et de sa chair, car l’unité, ne pouvant pas être hermaphrodite, copule avec elle-même pour se 

reproduire.  

Le trois est encore la manifestation, le révélateur, l’indicateur des deux premiers : l’enfant révèle son 

père et sa mère, le tronc d’arbre à hauteur d’homme révèle ce qui le dépasse en l’air, branches et 

feuilles, et ce qui se cache sous terre, les racines. 

Enfin, le trois équivaut à la rivalité (le deux) surmontée ; il exprime un mystère de dépassement, de 

synthèse, de réunion, d’union, de résolution (Hampate Ba , Amadou, Kaydara (Document de 

l’Unesco).* 

La Kabbale a multiplié la spéculation sur les nombres. Elle semble avoir privilégié la loi du ternaire. 

Tout procède nécessairement par trois qui ne font qu’un. En tout acte, un par lui-même, se distinguent 

en effet : 

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Le principe agissant, cause ou sujet de l’action. 

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>L’action de ce sujet, son verbe ; 

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>L’objet de cette action, son effet ou son résultat. 

Ces trois termes sont inséparables et se nécessitent réciproquement. De là cette tri-unité que nous 

retrouvons en toute chose (p.67-Oswald Wirth, Le Tarot des Imagiers du Moyen Age, Paris, 1966). 

Par exemple, la création implique un créateur, l’acte de créer, la créature. D’une manière générale, 

des termes du ternaire, le premier est actif par excellence, le second est intermédiaire, actif par 

rapport au suivant, mais passif par rapport au précédent, alors que le troisième est strictement passif. 

Le premier correspond à l’esprit, le second à l’âme et le troisième au corps (Ibidem. p.68).  

Les premier Sephiroth (nombres, selon la Kabbale) sont eux-mêmes classés en trois ternaires. Le 

premier est d’ordre intellectuel et correspond à la pensée pure ou à l’esprit ; il inclut le Père-principe, 

le Verbe-pensée créatrice, la Vierge-Mère qui conçoit et comprend. Le second ternaire est d’ordre 

moral et relatif au sentiment et à l’exercice de la volonté, autrement dit à l’âme ; Il réunit la grâce 

miséricordieuse, le jugement rigoureux et la beauté sensible. Le troisième ternaire est d’ordre 

dynamique : il se rapporte à l’action réalisatrice et par ce fait au corps ; il englobe le principe 

directeur du progrès, l’ordre juste de l’exécution, les énergies réalisatrices du plan (p.70-72, Oswald 

Wirth, Le Tarot des Imagiers du Moyen Age, Paris, 1966). 

Les psychanalystes voient avec Freud un symbole sexuel dans le nombre trois. La divinité elle-même 

est conçue dans la plupart des religions, au moins à une certaine phase et sous une certaine forme, 

comme une triade dans laquelle apparaissent les rôles de Père, de Mère et d’Enfant, la religion la 

plus spiritualiste, comme le catholicisme, professe le dogme de la Trinité, qui introduit dans le 

monothéisme le plus absolu un principe mystérieux de relations vivantes. Pour prévenir toute 

tentation de polythéisme, l’Islam exclut avec rigueur toute formulation qui pourrait entamer la 

croyance en l’unicité d’Allah. 

En ce qui concerne l’Egypte, il semble que les triades divines ne soient que des schèmes secondaires, 

à des fins commodes, culturelles ou théologiques. On peut même se demander si la notion de triade 

n’est pas une illusions des modernes ayant voulu voire dans quelques cas de groupements divins en 

familles une règle ancienne généralement appliquée (Georges Posener, (en collaboration avec Serge 

Sauneron et Jean Yoyotte), Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, Paris, 1959-Edition Hazan). 
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Trois désigne encore les niveaux de la vie humaine : matériel, rationnel, spirituel ou divin, ainsi 

que les trois phases de l’évolution mystique : purgative, illuminative, unitive. 

                                                                                                   @ 

Ce nombre exprime aussi la totalité de l’ordre social, et notamment la composition tripartite des 

sociétés indoeuropéennes. Selon Georges Dumézil, cette tripartition, qui se vérifie dans l’analyse de 

toute structure sociale, n’a été érigée que par certain peuple en une philosophie globale du monde et 

en une hiérarchie des valeurs. Cette tripartition des fonctions ou des ordres est nette, si l’origine en 

demeure inconnue. Elle s’exprime en diverses triades qui se recouvrent aisément : le sacré, la guerre, 

le travail ; souveraineté, force guerrière, fécondité ; sacerdoce, puissance, production ; le prêtre, le 

guerrier, le producteur (Brahma, Vishnu, Shiva) ; Brahmana, Ksatrya (guerrier), Vaisya (paysans et 

marchands), les Sudras, ou serviteurs, sont comme déclassés ; Jupiter, Mars, Quirinus ; sénateur, 

chevalier, plèbe. Une interaction s’est produite entre l’organisation socio-politique et l’organisation 

mythologique. Les deux structures se reflètent l’une dans l’autre, mais elles n’évoluent pas toujours 

au même rythme. Le mythe change moins vite que la réalité, mais parfois il la précède. 

Les naturalistes ont observé de nombreux ternaires dans le corps humains. Il semblerait que toute 

fonction importante d’un organisme possède cette structure de base. Ces observations illustrent le 

sens fondamental d’un ternaire : la totalité vivante des types de relation à l’intérieur d’une unité 

complexe. Il indique à la fois l’identité unique d’un être et sa multiplicité interne, sa permanence 

relative et la mobilité de ses composants, son autonomie immanente et sa dépendance. Le ternaire 

traduit aussi bien la dialectique dans l’exercice logique de la pensée que le mouvement en physique et 

la vie en biologie. La raison fondamentale de ce phénomène ternaire universel est sans doute à 

chercher dans une métaphysique de l’être composite et contingent dans une vue globale de l’unité-

complexité de tout être dans la nature, qui se résume dans les trois phases de l’existence : apparition, 

évolution, destruction (ou transformation) ; ou naissance, croissance, mort ; ou encore, selon la 

tradition et l’astrologie : évolution, culmination, involution. 

                                                                                          @ 

The Trinity as Foundation of our Concept of God 

The Trinity is not about the number 3. It most specifically isn’t about trying to believe that 3 = 1.  

The Trinity results from the following question: If (as Christians believe) Jesus shows us what 

God is like, what kind of God does he show us?  

Christians believe that when humans needed help, the way God chose to do it was to join us as a 

human being. Because this human being was God’s presence, he was able both to live as humans are 

intended to, and to pass this ability on to others around him through spiritual union with him.  

http://esotcelt.unblog.fr/files/2007/02/triadegyptienneosirisisisethoruswww.acnancymetz.fr.jpg
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So what Christianity says is that God is inviting us to join him in his way of living, his love.  

But what does that show us about God? In unitarian religions such as Islam and Judaism, God is 

outside us. He is the creator, father, and lawgiver. He loves us, but he experiences love only from 

one side: the side of the father. But Christianity says that God also experiences the other side: the 

obedient son who dies for his friends. A unitarian God asks of us a loving obedience, but that kind of 

love is one he hasn’t experienced himself. The Christian God invites us to join him in a relationship 

between Father and Son that started with God.  

So what the Trinity says is that God is both Father and Son. This doesn’t make him two Gods: 

these are two separate ways in which God experiences love, two roles or two “modes of being”.  

Because the Bible speaks equally of the Holy Spirit as God’s way of being present with us, the 

Holy Spirit is included in the Trinity, representing the presence of the Father with the Son and with 

us. God’s presence is always personal, so it is best expressed as a person in the Trinity, rather 

than simply as something impersonal like “God’s power.” (Contrast the personal presence of the 

Holy Spirit with a concept like “the Force”, which is essentially impersonal.)  

 

 
 

   

GIÁO HỘI LA MÃ PHẢI TRỞ NÊN BỚT TẬP QUYỀN 

( The Tidings. Southern California’s Catholic Weekly. October 4, 2013 

By Francis x. Rocca  < 1 > ) 

Trong cuộc Phỏng vấn mới đây, Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi  Giáo Hội  lưu tâm hơn về vấn đề 

Xã hội. 

 

Trong cuộc phỏng vấn có tầm mức rộng lớn mới đây, Đức Giáo Hoàng nói rằng Ngài đã có ý định 

làm cho: 

  Giáo hội Công giáo La Mã bớt Tập quyền hơn. 

 Gần hơn với Dân Chúa hơn. 

  Lưu tâm về vấn đề Xã hội. 
 Cởi mở hơn với nền Văn hoá hiện đại.     

Ngài cũng tiết lộ rằng sau cuộc bầu cử tháng ba vừa qua, Ngài đã xét ngay đến việc làm giảm bớt 

quyền vị của Giáo Hoàng và nhận ra “ vấn đề cấp bách nhất “ của ngày nay là phải đề cập tới vấn 

đề  thất nghiệp Giới trẻ và sự bê trễ chăm sóc Lớp già. 

Sự lưu tâm của Đức Giáo Hoàng trong cuộc phỏng vấn 4,500 lời được Eugenio Scalfari đăng trong 

tờ báo hàng ngày  “ La Repubblica “ ở La Mã vào ngày 1 tháng 10. Eugino Acalfari là đồng sáng 

lập viên và là nguyên Chủ bút của tờ báo. 

Scalfari nhận mình là kẻ vô thần công khai trao đổi với Đức Giáo Hoàng vào mùa hè  qua hai văn 

kiện về Tôn giáo và vấn đề triết lý, Đức Giáo Hoàng đã trả lời trong bức thư được đăng vào ngày 11 

tháng 9 trong tờ La Repubblica. 

Nhà báo cho biết hai bên đã gặp nhau tại Vatican vào ngày 24 tháng 9. 
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Cuộc nói chuyện đã đề câp tới nhiều vấn đề, gồm vấn đề công bằng kinh tế, đối thoại giữa người 

Kitô giáo với người vô tín ngưỡng và sự đổi mới tinh thần công chức ( quan liêu ) nơi Vatican. 

Những người cầm đầu Giáo hội thường tự tôn, ưa tâng bốc và mừng quýnh với chức vị triều thần ( 

cận thần ) , Đức Giáo hoàng nói ” Triều đình là bệnh phong hủi của Giáo triều “. 

Đức Giáo Hoàng nói rằng: “  Giáo triều, trung tâm hành chánh của Vatican tự nó không phải là một 

triều đình, nên không có triều thần nơi đây “.  Ngài nói: “ Giáo triều “  có một khuyết điểm “, đó là 

Vatican Tập quyền ( Vatican- centric ) .  Giáo triều để ý và săn sóc cho quyền lợi của Vatican, phần 

lớn còn là quyền lợi tạm thời. Cái nhìn “   Vatican Tập quyền làm bỏ bê thế giới xung quanh ta, tôi 

không chia sẻ quan điểm này, tôi sẽ làm mọi việc có thể để thay đổi tình trang đó. 

 

Ngài nói: “Giáo hội phải quay lại để trở nên một cộng đồng Dân Chúa. Linh mục, Chủ chăn, Giám 

mục chăm sóc phần hồn là để phục vụ cho Dân Chúa. 

Đáp lại với ý kiến của Scalfari rằng quyền lực tạm thời vẫn còn rất mạnh trong thành trì Vatican và 

trong cơ cấu tổ chức của toàn Giáo hội, tổ chức thống trị người nghèo. Giáo Hoàng Francis đồng ý, 

giáo hội truyền giáo với cung cách hiện tại mà các anh thích,thực sự  nó làm cho phạm vi hoạt động 

của các anh không thể đạt được kỳ công. 

 

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng đặt hy vọng vào  8 nhân vật trong Cơ mật viện Hồng Y   Council of 

Cardinal <2 >  ), các vị  đó cố vấn cho Ngài trong việc cai quản  và canh tân chế độ công chức ( 

quan liêu ) của Vatican. Ngài triệu tập cuộc họp đầu tiên ba ngày kể từ ngày 1 tháng 10. 

Ngài nói: Việc đầu tiên mà Ngài quyết định là bổ nhiệm một nhóm 8 vị Hồng Y làm cố  vấn -  quý vị 

này không là những thần tử  ( cận thần ! ) mà là những người khôn ngoan -, họ chia sẻ cảm tình 

riêng của Ngài.  Đó là một Giáo hội không chỉ có liên hệ Trên - Dưới ( hàng Dọc  ) mà  cả  hàng 

Ngang. Giáo Hoàng Francis đem lai lời hứa dấn thân lớn lao hơn của Giáo hội về sự ưu tư của bài 

toán xã hội, đặc biệt cho giới Trẻ và  người Già.   Những tin xấu nghiêm trọng nhất của nhân loại 

ngày này là Giới trẻ thất nghiệp và người Già  cô đơn. Với tôi, điều này  là vấn đề cấp bách mà 

Giáo hội đang đối diện. 

 

Ngài thừa nhận rằng vấn đề kinh tế nói trên và Chính trị phần lớn là trách nhiệm của chính quyền và 

các tổ chức thế tục. Ngài nói: Những vấn đề như thế cũng là quan tâm của Giáo hội, tình trạng 

“Giáo hội ở trên tất cả “ thực sự làm tổn  thương  không chỉ  cho Thân xác mà còn cả Linh  hồn 

nữa.   Giáo hội cảm thấy có trách nhiệm cho cả Thân xác lẫn Tâm hồn.    

Đã nhiều lần trước đây Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi phải kiềm chế nhiều hơn về sự cám dỗ của thị 

trường  ( tiêu thụ ).  

 

Ngài nói: Theo cá nhân tôi, tôi nghĩ sự tàn phá của cái gọi là  Chủ nghĩa tự do không những làm 

cho những người mạnh, mạnh hơn, những người yếu, yếu hơn và  loại trừ hầu hết mọi thứ bị loại 

trừ.  Ngài nói: Chúng ta cần đến thứ Tự do cao quý, đến Tình yêu bao la, mà Không cần chủ 

nghĩa kỳ thị, và mị dân, chúng ta cũng cần đến quy tắc cách cư xử với nhau và nếu cần phải có sự 

can thiệp trực tiếp hơn nữa của nhà nước đễ sửa đổi lại những sự bất công không thể tha thứ . 

  

Đức Giáo Hoàng nhắc lại Ngài bị ảnh hưởng tư duy của một trong những thầy giáo đầu tiên, “ một 

người CS hăng say, quả cảm và lương thiện “, tuy chủ nghĩa duy vật của họ không ảnh hưởng nơi 

tôi, nhưng họ nêu lên ý thức của họ về một phương diện của tình trạng Xã hội, điều này giúp tôi tìm 

thấy vấn đề trong học thuyết xã hội của Giáo hội. 
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Hỏi rằng Ngài có đồng ý hay không về kỷ luật của Giáo hội đối với các nhà thần học giải phóng dưới 

Giáo triều Chân phước John Paul đệ II. Đức Giáo hoàng nói rằng: thứ thần học giải phóng đó chắc 

chắn mang theo phương diện chính trị theo thần học của họ, nhưng đa số những người đó lại có tín 

ngưỡng với khái niệm cao  về nhân đạo.  

 

Đức Giáo Hoàng nói: Giáo hội không chấm dứt bàn bạc về chính sách của chính phủ    và gợi ý 

rằng những người lãnh đạo Giáo hội không nên áp lực những người có chức vụ trong Giáo hội 

nắm giữ chức vụ riêng biệt thuộc những vấn đề công ích.  

Tôi nghĩ rằng những người công giáo can dự vào chính trị là để đem giá trị của tôn giáo vào xã 

hội, nhưng phải có ý thức trưởng thành và thông thạo để hoàn thành công việc.   Giáo hội không 

bao giờ đi ra ngoài phận sự biểu lộ và truyền bá giá trị của mình, ít nhất cho đến bao giờ tôi còn ở 

đây. 

 Đức Giáo hoàng đồng ý rằng những người lãnh đạo Giáo hội đừng bao quên những giới hạn như 

thế.   Mọi người có ý kiến riêng của họ về sự tốt và sự xấu và phải chọn việc tốt và chống lại sự xấu 

ngay khi còn mới thai nghén, điều đó cũng đủ làm cho thế giới trở thành chỗ ở tốt lành hơn, trong 

các cuộc phỏng vấn bất cứ nơi đâu Đức Giáo Hoàng cũng nói như thế. 

 

Đức Giáo Hoàng đùa rằng, ngài đã được cảnh báo rằng người phỏng vấn vô thần có thể cố gắng cải 

đạo Ngài, nhưng Ngài nóí Scalfari chẳng thích làm như thế. 

Ngài nói: Sự cải đạo là chuyện phi lý nghiêm trọng, nó chẳng có ý nghĩa gì hết . Chúng ta cần 

phải hiểu nhau, lắng nghe nhau và trau dồi kiến thức cho nhau về thế giới quanh ta. 

 

Cộng đồng Vatican II quyết định hướng về tương lai với tinh thần hiện đại và cởi mở với nền văn hoá 

hiện đại. Đức Giáo Hoàng nói: Các Tổ phụ của công đồng biết rằng cởi mở ra với nền văn hoá 

hiện đại có nghĩa là tiến tới Tôn giáo đại kết ( ? )   ( religious ecumenism )  và đối thoại với những 

người vô tín ngưỡng. Nhưng sau đó rất ít điều đạt được theo hướng đó, với lòng khiêm tốn tôi có 

tham vọng làm một điều gì đó. 

 

Đức Giáo Hoàng gợi ý rằng Ngài và người phỏng vấn Ngài chia sẻ một nền tảng chung sâu xa về 

đức tin.  Khi Scafari nói rằng ông ta tin vào Hiện hữu, nghiã là tin vào mô tế bào từ đó những cơ 

thể được dựng nên, ( ? )   

Đức Giáo Hoàng trả lời: Tôi tin ở Thượng Đế, không phải  Thượng Đế công giáo, vì không có 

Thượng Đế công giáo, chỉ có Thượng Đế và tôi tin vào Chúa Yêsu, vào  sự giáng thế của Ngài,  

Chúa Yêsu là thầy tôi, là mục tử của tôi, còn Thiên Chúa, Ngôi Cha, Abba, là ánh sáng và đấng 

Tạo hóa. Đó là Đấng Tối cao của tôi. Ông nghĩ rằng chúng ta có cách xa nhau không ?  

 

Cả hai cũng nêu lên cùng quan điểm về vấn đề quan liêu trong hàng Giáo phẩm ( Clericalism: 

Clerical power or influence in government, politics, etc. . . ) 

Đức Giáo Hoàng khen Scafari tránh đề cập tới việc chống quan liêu trong hàng Giáo phẩm, măc dầu 

ông ta không là một tín hữu, nhưng ông nói với Đức Giáo Hoàng : Tôi sẽ trở nên như thế khi tôi gặp 

một Giáo sĩ quan liêu.  Scalfari bảo rằng Đức Giáo Hoàng mỉn cười và đáp lại: Điều đó cũng xẩy 

đến cho tôi. Khi gặp một giáo sĩ, tôi đột nhiên chống lại hàng Giáo phẩm quan liêu. Hàng Giáo 

phẩm quan liêu không có bất cứ thứ gì liên quan đến Kitô giáo ( ? ). 

 

 Đức Giáo Hoàng cũng thuật lại kinh nghiệm thần bí sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, lúc đó Ngài 

bị tràn ngập bởi một nỗi lo sợ lớn lao, ngay cả việc từ chối ngôi vị được bầu.  Ngài nói: Ở khía cạnh 
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nào đó, tôi bị tràn ngập bởi ánh sáng kỳ diệu, tuy chỉ chốc lát, nhưng tôi cảm thấy rất lâu. Lúc ánh 

sáng mờ nhạt, tôi bật đứng dậy, đi vào phòng nơi các Hồng Y đang chờ đợi và tới bàn, trên đó có tờ 

giấy ký tên chấp nhận . 

 

Cuộc phỏng vấn của Scalfari là cuộc phỏng vấn dài thứ ba với Giáo Hoàng Francis,  khi  

còn là Tổng Giám mục của Buenos Aires, Ngài nổi tiếng từ chối việc phỏng vấn, đến khi lên ngôi 

Giáo Hoàng Ngài mới chấp nhận. Cuộc phỏng vấn đầu tiên vào ngày 28 tháng 7, Ngài trả lời với 

phóng viên trên máy bay lúc trở về từ Rio de Janeiro.  Vào ngày 19 tháng 9 cuộc phỏng vấn Ngài do 

Cha Antonio Spadato thuộc dòng Tên đã được đăng  tải trên báo dòng Tên của nhiều nước. 

 

  

 

  Lạm bàn: Đường lối Canh tân và Hoà giải được Cộng đồng Vatican II đề ra đã 50 năm, nay lại 

được đức Giáo Hoàng Francis quyết tâm đem ra thực hiện. Hy vọng nó sẽ đáp ứng được tình trạng 

Xã hội quá phân hóa ngày nay.  Việt Nam là một thí điểm tiên phong đang trên bước đường thử 

thách, nay được đức Giáo Hoàng thổi vào cơn gió Lành cực mạnh, chắc chắn sẽ giúp Dân tộc Việt 

Nam có đủ dũng lực để biến thành một phong trào toàn quốc hầu quét sạch đi những rác rưởi của 

thời đại, được vậy thật là vạn hạnh cho Dân tộc.  

Cầu xin Ơn trên và Hồn thiêng sông núi soi sáng và độ trì cho Dân tộc tiến lên đại lộ “ Tôn giáo đại 

kết “để công cuộc cứu và dựng nước được chóng thành công !   

 

 < 1 >: 

Pope Francis: Church must be become leess “ Vatican – centric “ 

In nw interview, pope also calls for a more socially conscious church. 

By Francis X. Rocca 

 

   In his latest wide- ranging interview, Pope Francia said that he aimed to make the Catholic Church 

less “ Vatican- centric”  and closer to the “ people of God “ , as well as more socially conscious and 

open to modern culture. 

   He also reveal that hebriefly considered turning down the papacy in the moments following his 

election last March, and identified the “ most urgent problems “ the Church should address today as 

youth unemployment and the abandonment od elderly people. 

   The Pope remarks appeared in a 4,500 word interview, published Oct, 1 in the Rome daily La 

Repubblica, with Engenio Scalfari, a co-founder and the former editor- in chief of the newspaper. 

   Scalfari, an avowed atheist, publicly addressd the Pope in a pair articles on religious and 

philosophical topics over the summer, and Pope Francia replied in a letter that La Repubblica 

published Sept. 11.  The journalist reported that the two met in person at the Vatican Sept.24. 

   Their conversation touched on a range of topics, including economic justice, dialogue between 

Christians and nonbeleivers, and reform of the Vatican bureaucracy. 

“ Heads of the Church have often been narcissicists, flattered and thrilled by their courtiers “ the Pope 

said “ The court is the leprosy the papacy “. 

   Pope Francis sasid that the Roman Curia, the central administration at the Vatican , isnot itself a 

court, though courtiers can be found here. 

 The Curia “ has one defect “, he said, “ It is Vatican – centric “. It sees and looks  after the 

interests of the Vatican, which  are still for the most part, tempory interests .This Vatican – centric 
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view neglects the world around us. I do not sharethis view, and I’ll do everything I can to change it”.

  

   “ The Church is or should go back to being a community of God people, “ he said. 

“ Priests,pastors and bishops who have the care of souls are at the service of the people of God “.   In 

response to Scalfari’s opinion that “ love for tempory power is still very strong with the Vatican  

walls and in the institutional  structure of the whole church , “ and that the institution dominates the 

poor, missionary Church that you would like ,” Pope Francia agreed, saying: “ In fact that is the way 

it is and in this area you cannot perform miracles. 

   Yet the Pope offered reason for hope in the eight – member Council of Cardinals advising him on 

Church governance and reform of the Vatican bureaucracy, which he convened for three days of 

initial meetings that began Oct.1. 

   “ The thing I decided was to appoint a group of eight cardinals to be my advisers, not courtiers, but 

wise people who share my own feelings “, he said “ This is the beginning of a Church that is not top – 

down but also horizontal.  

   Pope Francis called for greater commitment by the church to the alleviation 0f social problems, 

particulary those of the young and elderly. 

   “ The most serious of the evils that afflict the world these days are youth unemployment and the 

loneliness of the old,” he said  “ This to me, is the most urgent problem that the church is facing. 

   While he acknowledged  that the addressing economic and political problems is largely the 

responsibility of governments and other secular institutions, he said that such problems “ also concern 

the church, in fact, the church above all  because this situation wounds not only bodies but also souls. 

The church must feel responsibility for both souls and bodies. 

   The Pope echoed his numerous earlier calls for greater restraint on market forces.   

“ Personally I think so – called savage liberalism only makes the strong stronger, and the weak 

weaker, and excludes the most excluded, “ he said, we need great freedom, no discrimination, no 

demagoguery and lots of love.  We need rules od conduct and also, if necessary direct intervention 

from the state to correct the the more intolerance inequalities. 

   The Pope recalled the influence on the thinking of one of his earlier teachers, a “ fervent communist 

“, courageous and honest person, “ whose materialism had no hold over me “ but he raised his 

awareness of an aspect pof the social , which I then found in the social doctrine of the church.. 

   Asked whether he agreed with the church’ s disciplining of liberation theologians during the 

pontificate of Blessed John Paul II . Pope Francis said that liberation theology “ certainly gave a 

political aspect  to their theologhy, but many of them were believers and with high concept of 

humanity “. 

   The Pope said that the “ church will not  deals with politics and suggested that church leaders 

should not pressure Catholic office holders  to take particular positions in matter of public policy. 

   “ I believe that Catholics involved in politics carry the values of their religion within them, but have 

the mature awareness and expectise tu implement them “ he said. 

  “  The  church will never go beyond its task of expressing and disseminating its values, at least as 

long as I’m here.”  The Pope said agreeing that church leaders have “ almost never “ observed such 

limits. 

   “ Everyone has his own idea of good and evil  and must choose to follow the good and fight evil as 

he conceives them “ the Pope said elsewhere in the interview  “ That would be enough to make the 

world  a better place.” 

   Pope Francis joked that he had been warned that his atheist interviewer might try to convert him, 

but the Pope told Scalfari that he would not try to do likewise. 
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   “  Proselytism is solemn non sense, it makes no sense ,” he said  “ We need to know each other, 

listen to each other and improve our knowledge of the world around us.” 

   The Second Vatican Council “ decided to lok to  the future with a modern spirit and to be open to 

modern culture ,” the Pope said “ The Council fathers knew that being open to modern culture meant 

religious ecumenism and dialogue  with non believers.  But afterwards very little was done in that 

direction , I  have the humidity and ambition to want to do something. “ 

   Pope Francis suggested that he and his interviewer shared a deep common ground  od belief. 

   When Scalfari said that he believed in “ being that is, in the tissue from which forms, bodies arise, “ 

the Pope responded: “ I believe in God. There is no Catholic God, there is God, and I believe in Jesus 

Christ, his incarnation.   Jesus is may teacher and my pastor , but God, the father, Abba, the light and 

the creator. This is my Being. Do you think are we very far apart? “ 

   The two also voiced similar views clericalism . Pope Francis praised Scalfari for avoiding  anti – 

clericalism although is not a believer, but the journalist told the Pope. “ I become so when I meet a 

clericalist .” 

   Scalfari said the Pope smiled  and replied. “ It also happens to me that when I meet a clericalist, I 

suddenly become anti – clerical. Clericalism  should not have anything to do with Christianity”. 

   Pope Francis recounted what  he  said was one of his rare mystical experiences, just after his 

election as Pope,when his was “ seized by a great anxiety “ and even comtemplated frefusing the 

office. 

   “ At a certain point I was filled with a great light ,” he said . “ It lasted a moment , but it seemed to 

me very long , then the light faded, I got up suddenly and walked into the room when the cardinals 

were waiting and the table on which  was the act of acceptance.” 

   The interview with Scalfari was the third long intervciew Pope Francis, who during his time  as 

arbishop of Buenos Aires was known for refusing  press interviews, has granted since becoming 

Pope. The first was July 28, when he spoke to reporters on his plane flying back fromRio De Janerio. 

On Sept. 19, Jesuit publications in several countries published an interview the Pope had granted the 

previous month to Jesuit father  Antonio Spadano. 

 

< 2 > : 8 vị Hồng Y họp kín với Đức Giáo Hoàng vào ngày 1 tháng 10 giúp Ngài  canh tân Giáo 

triều  và nghiên cứu những thay đổi khả thi trong Giáo hội hoàn vũ. 

Đó là: Hồng y Francisco Javier Errazuriz Ossa của Chi Lê, Giám mục Marcello Semeraro của Ý ( 

Thư ký của Cơ mật Viện Hồng Y  ), Hồng Y Oswald Gracias của Ấn Độ, Hồng Y Reinhard Marx của 

Đức, Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiago của Hondura, Hồng Y Giuseppe Bertello của Đức, Hồng 

Y Sean O’Molley của Hoa Kỳ, Hồng Y George Pell của Úc  và Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya 

của Congo. 

 

 

KHI NGÔN TỪ RỤNG VỠ 

(  Trần Minh Hoàng chuyển để tham khảo  ) 

 

Từ thuở mới bước ra khỏi thời hồng hoang sơ thủy và bắt đầu có những suy tư về bản thân và thế giới 

quanh mình, thì những băn khoăn về ý nghĩa và hạnh phúc đích thực của kiếp sống con người đã trở 

thành một dấu hỏi to tướng bao trọn và xuyên suốt cả chiều dài lịch sử nhân loại. 

http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/10/1.0.35/us/en-US/view.html/0#bn=1.0.35&.lang=en-US&.intl=us&rtl=0&proxyhost=us.mg6.mail.yahoo.com&sig=59595c29ec6734850c0e5a760b4fc065&vid=om_default_view_id_36ohk6dgmcd1n-message_render_1332948706337&app=36ohk6dgmcd1n&mailver=neo&crumb=79udU3rOPtg&cb=1332948706338


 87 

Bao nhiêu thế hệ đã đi qua, bao nhiêu lớp người “ .... từng đấm nát tay trước ngưỡng cửa cuộc đời “ 

mà “ cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa “ ( Chế Lan Viên ). 

 

 

Vì sao vậy ? Có phải chân lý mãi cố tình im tiếng khi con người đang thét gào trong khổ đau và tuyệt 

vọng, trong thác loạn và trầm luân ? Hẳn là không, vì chân lý vẫn muôn đời hiển hiện, chỉ có con 

người, trong khi ngỡ là mình đang đi tìm chân lý, lại quay lưng với nó để chạy theo những lý tưởng 

cao siêu do chính mình vẽ vời, tưởng tượng : “ Quả thật, trong sự sụp đổ của chính mình, người 

ngu đi tìm tri thức và sở đắc, mà không biết rằng chính điều đó chẻ cái đầu nó ra làm hai “ 

( Pháp cú - 72). 

Trong cảnh hoang tàn đổ nát, hậu quả của lòng tham lam, ích kỷ, thù hằn, ganh tị, si mê, ngã mạn... 

con người đã chối bỏ cuộc đời đầy đau khổ và tối tăm để hướng tới việc đi tìm một thiên đường hạnh 

phúc và nương tựa vào một Thượng đế toàn năng, toàn thiện. Chính cái dục vọng này là đầu mối cho 

mọi xung đột, hoài nghi, hoang mang, tán loạn. Với một tâm tư rối rắm như vậy thì làm sao có thể 

nghe được ngôn ngữ vô thanh vi diệu của thực tại ? Thực tại, hay sự sống, hay chân lý bao giờ cũng 

mời gọi con người, nhưng chỉ những ai đã gạn bỏ những nhiễu âm của trần tục, đã lắng dịu những làn 

sóng tạp nhiễm của tâm hồn, thật sự lắng trong, lặng lẽ mới bắt được “ tần số “ cực vi của nó. 

 

May mắn thay cho cuộc đời, khi Đức Phật Thích Ca,  Đức Chúa Jesus Christ, Lão Tử, Khổng Tử.... 

những con người siêu việt đã tìm về được cõi sống đích thực và cảm thông cái nguyên ngôn sâu thẳm 

của chân lý. Nguyên ngôn đó vốn được biểu hiện thật phong phú trong màu sắc, âm thanh, hương vị, 

trong cỏ cây, đất đá, trong gió nội hoa ngàn, trong nụ cười, hơi thở... trong tất cả vạn vật quanh mình, 

nhưng chúng ta cứ mãi loay hoay tìm kiếm, đâu có để tâm mà nghe được. 

Cho nên các ngài đã bất đắc dĩ trở thành những “ dịch giả của đời sống “, chuyển thể cái thực tại 

linh hoạt sống động vào trong thứ ngôn ngữ chế định của thời đại mình, xứ sở mình, chỉ với một mục 

đích là giúp cho chúng ta có được sự thấy biết như thật, hay như trong cách nói của đạo Phật là “ 

khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. “ 

Và chúng ta, nếu biết lắng nghe với một tâm hồn tự do, cởi mở, chân thành, vượt qua mọi định kiến 

về tôn giáo, quốc gia, hay ý thức hệ, thì sẽ không còn thấy có sự xung khắc, mâu thuẫn nào giữa các 

tư tưởng lớn của mọi thời đại, mà tất cả đều hài hòa trong một giai điệu ngợi ca vẻ đẹp của sự sống, 

của chân lý, của thực tại đang là, tròn đầy và sống động. 

Nói đến chân lý, người ta thường tưởng tượng đến những gì cao siêu mầu nhiệm, nhưng như trong 

kinh thì pháp được Đức Phật khéo thuyết giảng ( Svakhato Bhagavata Dhammo ) lại có những đặc 

tính là “ thiết thực hiện tại “ ( Sanditthiko ), “ vượt khỏi thời gian “ ( Akaliko ), phải “ trở lại mà 

thấy “ (Ehipassiko ), “ dừng lại trên chính mình “ ( Opanayiko ) và “ bậc trí tự mình chứng 

nghiệm “ ( Paccattam veditabbo vinnuhi ). Cho nên muốn thấy pháp thì không nên vọng cầu ở bên 

ngoài nữa mà trở về với Thực Tại Hiện Tiền quý báu nơi sự sống của chính mình, buông hết mọi ý 

niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai. Nguyên lý duy nhất là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để có thể 

phá tan bản ngã, vọng thức, đau khổ và có được hạnh phúc đích thực, chứ không thể trông chờ vào sự 

thi ân hay mặc khải. 

Cũng vậy, khi Chúa dạy : “ Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến 

cùng Cha “, hẳn là Ngài không tuyên bố Ngài là Đấng Cứu Thế, mà chỉ ngụ ý rằng chân lý vốn tiềm 

ẩn trong sự sống, chỉ có ai thật sự trọn vẹn với sự sống thì mới bắt gặp được. Phải chăng Chúa cũng 
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dạy cho ta Chánh niệm Tỉnh giác khi bảo rằng : “ Ta đến như kẻ trộm, phước thay cho những ai 

ngày đêm rình rập “ ? Và Ngài cũng khẳng định chỉ có hạnh phúc đích thực khi con người dẹp bỏ 

những tính toán, mong cầu, chấp thủ, trở về với sự vô tư trong sáng như trẻ thơ : “ Quả thật ta nói 

cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ thì chẳng được vào nước trời đâu. “ 

Lão Tử lại bảo : “ Bách tính giai chú kỳ nhĩ mục, thánh nhân giai hài chi “ ( Thiên hạ đều giương 

mắt căng tai để tìm kiếm, thánh nhân thì như con trẻ ). Con trẻ bao giờ cũng nhìn mọi vật với cái nhìn 

hồn nhiên, không thiên vị, không phê phán. Thánh nhân cũng vậy, đối với vạn pháp đều bình đẳng, 

không thủ xả, bởi vì “ tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi, ngô kiến kỳ bất đắc dĩ. Thiên hạ thần khí bất 

khả vi dã, bất khả chấp dã, vi giả bại chi, chấp giả thất chi “ ( toan lấy pháp mà làm (ngã), ta thấy 

không được rồi. Pháp là thần khí, không thể làm, không thể nắm, làm thì hỏng, nắm thì mất ). Đây là 

tinh thần vô vi của Lão giáo mà người ta thường gán cho là tiêu cực. Họ tưởng rằng “ vô vi “ là 

không làm gì cả mà không biết rằng đạt đến chỗ “ vô vi “ cũng như đến cái làm duy tác của các bậc 

thánh mới gọi là thành tựu. Đó là cái làm sáng suốt trọn vẹn, không tính toán hơn thiệt cho bản thân, 

làm một cách tự nhiên, việc đến thì làm, làm xong không dính mắc. Có như vậy mới “ vô vi nhi vô 

bất vi “ ( không làm mà không có gì không được làm ). 

Ngược lại, Nho giáo tuy bề ngoài có vẻ “ hữu vi “ khi đem nhân nghĩa lễ nhạc để hạn chế hành vi con 

người, nhưng kỳ thực đó chỉ là cái dụng của đạo, mang tính chất “ trị liệu “ mà thôi. Chế định nhân 

nghĩa lễ nhạc chỉ là một cách để giữ cho tư dục của con người có chừng mực ( lễ dĩ chế dục ), giúp 

cho người ta ung dung trong quy củ ( tòng tâm sở dục bất du củ ), có được thái độ điều hòa. Đó chỉ là 

phần hình nhi hạ học, cái học thuộc về phần nhân sinh nhật dụng của người đời. Còn phần hình nhi 

thượng học của Nho giáo bàn về thiên đạo và nhân đạo rất sâu xa : “ Thiên địa giai bị ư ngã, phản 

thân nhi thành, lạc mạc đại yên “ ( Trời đất có sẵn nơi mình, chỉ cần chân thành trở lại với mình thì 

không có an lạc nào lớn hơn ). Thành là chân thực, sống đúng theo cái lý tự nhiên của trời đất, hay “ 

thuận thiên lập mệnh “, một cách nói khác của “ sống thuận pháp “  

( Dhammanudhamma viharati ). Sách Luận Ngữ chép : “ Tử tuyệt tứ : vô ý, vô tất, vô cố, vô 

ngã “ 

( Khổng Tử tuyệt không có bốn điều là : không có ý riêng tư, không đoán phỏng chắc trước, không cố 

chấp, không vị mình ). 

Vậy thì dù nói là “ Vâng ý cha “ như Thiên chúa giáo, “ Tùy pháp hành “ như Phật giáo, “ 

Thuận thiên lập mệnh “ như Nho giáo, hay “ Đạo pháp tự nhiên “ như Lão giáo thì cũng đều 

nhắc nhở con người dẹp hết mọi lý trí suy luận dể trở về với sự lặng lẽ, trong sáng, dung dị mới 

có thể tiếp xúc với thực tại một cách trọn vẹn và mới mẻ. Nhưng con người không chịu nổi cái 

thực tế quá đơn sơ, giản dị, vì đã quen bay bổng với những lý tưởng cao siêu mầu nhiệm. Mải 

miết chạy theo những hình ảnh đẹp đẽ nhưng mơ hồ, sản phẩm của vô minh và ái dục, họ đã 

dần dần rời xa cái gốc, cái thực. 

Nhận thức rất rõ điều này, Krishnamurti đã lên tiếng cảnh tỉnh mọi người thoát khỏi sự tôn thờ thần 

tượng : 

“ Có thể nào sống trên đời này mà không cần đến một tín ngưỡng - không phải thay đổi tín ngưỡng, 

không phải thay thế tín ngưỡng này bằng một tín ngưỡng khác, mà hoàn toàn tự do thoát khỏi mọi tín 

ngưỡng - để mình gặp gỡ đời sống một cách mới lạ trong từng giây phút ? Tựu trung, đây là một sự 

thật, có khả năng gặp gỡ mọi sự một cách mới mẻ trong từng khoảnh khắc, không bị quy định bởi 

phản ứng của quá khứ, để không còn chịu duyên quả tích lũy gây ra chướng ngại giữa mình và cái 

đang là “  
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(  Is it possible to live in this world without a belief - not change beliefs, not subtitute one belief for 

another -  but be entirely free from all beliefs, so that one meets life anew each minute ? This, after 

all, is the truth, to have the capacity of meeting everything anew, from moment to moment, without 

the conditioning reaction of the past, so that there is not the accumulative effect which acts as a 

barrier between oneself and that which is ) 

Krishnamurti : The first and last freedom 

Nói vậy có vẻ như Krishnamurti đả kích tôn giáo, nhưng đúng ra ông đang hướng mọi người trở về 

với thực tại mà các bậc giáo chủ đã từng chứng nghiệm và chỉ bày. Về sự tự tri, ông nói : 

“ Trong mỗi người nằm sẵn cả một thế giới, nếu bạn biết cách ngắm nhìn và học hỏi thì cánh 

cửa sẽ ở đó và chìa khóa trong tay bạn. Không ai trên đời này có thể cho bạn chiếc chìa khóa 

hay cánh cửa để mở, ngoại trừ chính bạn. “  

(  In oneself lies the whole world, and if you know how to look and learn, then the door is there and 

the key is in your hand. Nobody on earth can give you either that key or the door to open, except 

yourself.) 

Krishnamurti : You are the world 

Giữa thế kỷ  XX, Krishnamurti cất cao tiếng nói, phủ nhận tất cả, bác bỏ tất cả. Ông đập đổ 

mọi thứ giả trá mà con người đã nặn ra : bản ngã, lý tưởng, tôn giáo, Thượng đế... “ Ông chỉ 

giữ lấy một sứ mệnh độc nhất là tước bỏ con người ra ngoài tất cả những huyền tưởng, ảo giác, 

phá hủy cho sụp đổ tất cả nạng chống giả tạo của những lý tưởng, ngẫu tượng, phá hủy tất cả 

mọi hình thức chống đỡ con người để trả con người trở lại sự tôn nghiêm trọn vẹn, sức mạnh 

vẹn toàn của nhân tính. “ ( Henry Miller ). 

Có thể thấy một điều là dù ở Đông phương hay Tây phương, ở thời cổ đại hay hiện đại, chân lý bao 

giờ cũng hiện hữu như một dòng sông bất tận, nhưng chỉ khi tâm trí thật sự trầm tĩnh, im lặng nhờ sự 

tự tri, tự giác thì thực tại mới có thể hiển hiện. Và kinh điển, sách vở chỉ là ngôn ngữ chỉ bày chân lý. 

Thi sĩ Bùi Giáng viết : 

“ Người nằm xuống từ ngàn xưa vang bóng 

Ta bước qua từ ngữ rụng hai lần “ 

 

Đức Phật, Đức Chúa, Lão Tử, Khổng Tử đã tịch diệt, chỉ còn lại đây giáo lý của các Ngài như những 

tiếng vọng từ ngàn xưa vang lại. Muốn giã từ cái thế giới hư ảo của mình để bước qua cõi sống chân 

thật muôn đời, thì chúng ta phải rụng đi hai lần ngôn ngữ : rụng đi cái mớ ngôn ngữ đầy khái niệm, 

quan kiến của mình, rồi phải rụng luôn cả ngôn ngữ chỉ bày chân lý của kinh điển. 

Khi ngôn từ rụng vỡ, cũng là lúc mọi ảo tưởng tan tành, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ của mặt 

trời chân lý vừa xuất hiện. Trong ánh sáng đó, không còn “ cái tôi “, “cái của tôi “, không còn 

tìm kiếm, không còn hy vọng, chỉ còn lại hơi thở, bước chân, nụ cười, giọng nói...  Đúng là: 

Ra đi khắp bốn phương trời 

Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa 

Ta về gặp lại Tình ta 

Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân. 
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Đức Tâm con,Con nói đúng, sau khi giác ngộ chân lý, các vị Giáo Chủ chỉ muốn trình bày cho mọi  

người thấy và sống với chân lý đó để thoát khỏi khổ đau – do bản ngã chủ quan tham lammê muội 

của mỗi người gây ra cho chính mình và người khác. Nhưng về sau, những người theo các vị Giáo 

Chủ ấy tự củng cố và hình thành các tổ chức tôn giáo, rồi tự khoanh vùng trong niềm tin và giáo lý 

của tôn giáo mình. Giáo lý là ngón tay (phương tiện ngôn ngữ) chỉ mặt trăng (cứu cánh chân lý). Nếu 

chấp vào phương tiện ngôn ngữ thì không những không thấy được chân lý rốt ráo mà còn vô tình 

phản lại bậc Đạo Sư của mình. Để thầy kể cho con nghe một chuyện vi tiếu: 

 

Có hai cậu sinh viên ra Bắc học chung một lớp. Cậu A người miền Trung, cậu B người miền Nam. 

Học xong tiết đầu hai cậu rủ nhau ra phố mua chút gì ăn sáng. A hỏi B mua gì, B nói củ mì. B hỏi lại, 

A nói củ sắn. Nhưng khi ra phố hai cậu lại cùng mua một thứ củ như nhau. A ngạc nhiên nói: “Răng 

mi mua củ sắn?” B cũng chưng hửng hỏi lại: “Sao mày mua củ mì?” Mãi lo cãi nhau củ mì củ sắn, 

hai cậu quên cả thưởng thức món ăn, quên luôn giờ học đã trễ! 

 

Lạ thật, củ mì củ sắn chính là một chứ có khác gì nhau, chỉ là tên thường gọi của từng vùng miền! 

Cãi nhau như vậy chẳng phải là ấu trĩ lắm sao? Ở đời khái niệm bất đồng, ngôn ngữ bất đồng, tư 

tưởng bất đồng, chủ nghĩa bất đồng, triết thuyết bất đồng, tôn giáo bất đồng, chính trị bất đồng, vân 

vân và vân vân… lại phát xuất từ những thực thể hoàn toàn đồng nhất! Vì vậy, thầy gọi đó là “hiệu 

ứng củ mì củ sắn”! 

 

Trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền I thầy có viết: “Người nào còn phân biệt Tông phái (hoặc Tôn giáo) 

http://4.bp.blogspot.com/-fJiX8cwZaao/UeSrgQvEulI/AAAAAAAAFkA/QD5WbK5bxy8/s1600/jesus-amor-1.png
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là chưa thấy Chân Lý”, đơn giản chỉ vì còn chấp ngôn từ là chưa thấy, đã thấy thì không chấp ngôn từ 

- "Ngôn giả bất tri, tri giả bất ngôn” (Lão Tử). Ngôn từ chỉ là quy ước để diễn đạt hay phát biểu 

những khái niệm. Có khi là khái niệm về một thực kiện, có khi là một ý tưởng giả lập không có thực, 

chỉ để tiện dụng (như tên gọi một vật thì không phải là vật đó)... Vì vậy, chỉ y cứ trên ngôn từ mà 

không thấy thực kiện, hoặc không biết đó chỉ là phương tiện giả định không thực thì sẽ không tránh 

khỏi tranh luận củ mì củ sắn! Nếu đã thấy sự thật thì dù ai có nói nhiều cách khác nhau về sự thật đó 

thì người ấy vẫn thấy đúng. Ví dụ, người không biết Huế khi nghe người này nói Huế có sông 

Hương, người kia nói Huế có núi Ngự v.v... thì chẳng biết ai nói đúng nói sai, nên thấy người khác cứ 

gật đầu khen đúng, liền cho đó là hạng người ba phải! Vậy quan trọng không phải là nói gì mà là có 

thật sự thấy sự thật hay không. 

 

Đơn cử Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo. Chữ giáo nguyên có nghĩa là lời dạy - khải thị sự thật mà các 

Ngài đã thấy để đem lại lợi lạc quần sinh, thì về sau đã trở thành hình thức tổ chức giáo hội, có truyền 

thống riêng, có cả giáo quyền nữa. Và từ đó, bên cạnh lợi lạc quần sinh thì cũng đã đem lại không ít 

ràng buộc, áp đặt, chia rẽ và khổ đau cho nhân loại. Thậm chí nhiều tôn giáo đã hủ hóa thành những 

tín ngưỡng phát triển quyền lực và mê tín nếu không muốn nói là cuồng tín. Mặt khác, giới triết gia, 

luận gia lại thích triển khai giáo lý uyên nguyên của Phật, của Chúa thành những hệ thống triết học, 

thần học - nặng luận lý học hoặc siêu hình học, để củng cố chủ thuyết của riêng mình. 

 

Do đó, từ lời dạy thuần khiết của đức Phật Gotama, về sau đã chia thành Phật Giáo Nguyên Thủy, 

Tiểu Thừa và Đại Thừa. Nguyên Thủy chia ra ba thời kỳ: Thời kỳ chưa kết tập Tam Tạng, thời kỳ kết 

tập Tam Tạng, thời kỳ chú giải Tam Tạng; chưa kể về sau hình thành cả tổ chức Tăng đoàn, giáo hội 

nữa. Tiểu Thừa chia thành không dưới 18 tông phái, Đại Thừa ít nhất cũng có trên 10 tông môn tự 

gọi là biệt truyền… 

 

Cũng vậy, từ lời dạy tâm huyết của đức Chúa Jesus, lúc đầu được nhiều vị tông đồ thuật lại, chỉ sai 

khác đôi chút, thì về sau đã triển khai ra thành những Giáo Hội Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo, 

Chính Thống Giáo, Cơ Đốc Phục Lâm, Tin Lành Giáo v.v… với những hệ thống thần học khác nhau, 

những giáo hệ khác nhau… Sự cách biệt càng ngày càng xa đến độ đã từng dẫn đến chiến tranh vô 

cùng khốc liệt. Quả thật là oan cho Phật và Chúa suốt đời hy sinh tận tụy cho đến chết vì con người, 

đã bị nhiều thế lực lợi dụng biến thành tôn giáo, triết học, chính trị, và thậm chí cả lãnh vực thực dân, 

đế chế nữa. Đúng là vào tay trần tục của con người thì lời dạy có cao siêu cách mấy cũng biến thành 

trò chơi của tính dục (libido) như Sigmund Freud đã nói. 

 

Cách tốt nhất để thấu hiểu được Phật và Chúa là trở về với lời dạy ban đầu của quý Ngài. Đừng tin 

vào những gì người sau thêm thắt để hình thành và củng cố truyền thống giáo hệ của họ. Phải thấy ra 

“Ý tại ngôn ngoại” bởi vì các bậc thánh hiền đã từng cảnh giác “Tận tín thư bất như vô thư” hay “Đa 

thư loạn tâm” rồi đó. Ngay cả trong lời dạy ban đầu của mình, các Ngài cũng tùy thời đại khác nhau, 

địa phương khác nhau, trình độ căn cơ khác nhau v.v… mà đành phải sử dụng ngôn ngữ, biểu tượng, 

ẩn dụ khác nhau để chỉ bày sự thật. Do đó tuy ngôn ngữ bất đồng mà sự thật vẫn chỉ có một mà thôi. 

Không thấy được “cái một” mà các Ngài muốn chỉ dạy thì liền rơi vào “hiệu ứng củ mì củ sắn”. 

Chung qui là do bản ngã lý trí chỉ biết y cứ trên khái niệm ngôn ngữ của ta của người mà không chịu 

nhìn vào sự thật như nó là. 

 

Nếu người theo Đạo Thiên Chúa thay từ Thượng Đế vào từ Tánh Đế hoặc Chân Đế (Nguyên lý rốt 

ráo tự nhiên của Pháp) trong kinh điển nhà Phật thì sẽ hiểu đức Phật và đức Chúa đều muốn chỉ bày 
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một sự thật, đó là Chân Lý Tột Cùng của muôn loài vạn vật. Cũng vậy, Phật tử chỉ cần hiểu Thượng 

Đế trong Thánh kinh là Pháp Tánh thì sẽ hiểu ngay câu: “Tất cả đều do Thượng Đế tạo nên” chính là 

“Vạn vật đều do nguyên lý vận hành của Pháp mà có” . 

 

Nếu con chiên của Chúa thay chữ “Ta” trong câu: “Ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì 

không ai đến được cùng Cha” thành chữ “Đạo” trong Bát Chánh Đạo thì Bát Chánh Đạo chính là 

đường đi, lẽ thật và sự sống. Và sẽ dễ dàng hiểu câu: “Không qua Bát Chánh Đạo không ai có thể 

chứng ngộ Niết-bàn”. Đức Phật còn nói rõ hơn: “Chánh niệm tỉnh giác trên thân-thọ-tâm-pháp (Tứ 

Niệm xứ) là con đường duy nhất đưa đến chứng ngộ Niết-bàn”. Bởi vì không qua thực tại tánh của 

thân-thọ-tâm-pháp (đường đi, lẽ thật và sự sống) thì làm sao thấy được Chân Lý Cứu Cánh (đến cùng 

Cha)? Không qua “huyễn hóa không thân” làm sao thấy được “Pháp Thân” như một thiền sư đã nói? 

Nhưng thực tại tánh của sự sống thân-thọ-tâm-pháp ẩn kín đàng sau giả tướng, rất khó thấy, nên Chúa 

dạy: “Ta đến như kẻ trộm, phước thay kẻ nào ngày đêm tỉnh thức”. Đó là câu nói rất thiền, rất 

Vipassanà, vì chúng ta thường thấy thực tại qua tướng khái niệm, nên không thấy thực tại tánh chân 

đế (Ta) ẩn mật đàng sau hiện tượng đó (đến như kẻ trộm). Vì vậy, cần phải thường chánh niệm, tỉnh 

giác (ngày đêm tỉnh thức, rình rập) mới có thể phát hiện được Sự Thật Tột Cùng. 

 

Phật dạy vô ngã  vì tất cả đều là Pháp. Nên phải qui y Pháp, sống thuận Pháp thì mới giác ngộ giải 

thoát, chứng ngộ Niết-bàn, còn khởi lên ý niệm ảo tưởng có ta, người, chúng sinh, kẻ nhận… là bị vô 

minh ái dục chi phối, thì liền đắm chìm triền miên trong luân hồi sinh tử. Chúa dạy có đức tin nơi 

Thượng đế, vâng ý Cha, thì được cứu rỗi vào Nước Chúa, không tin Thượng Đế là đã bị quỷ Sa-tăng 

dụ dỗ thì sẽ đọa vào hỏa ngục đời đời. Chúng ta thử so sánh chỗ tương đồng trong cách dụng ngữ 

khác nhau đó: 

 

- Vô ngã ≈ Đức tin 

 

- Bản ngã vô minh ái dục ≈ Quỷ Sa-tăng 

 

- Pháp Chân Đế, Nguyên lý rốt ráo ≈ Thượng Đế, Đức Chúa Cha 

 

- Qui y Pháp, sống thuận Pháp ≈ Vâng ý Cha 

 

- Giác ngộ giải thoát ≈ Được cứu rỗi 

 

- Niết-bàn ≈ Nước Chúa 

 

- Khởi lên ảo tưởng có cái ta (bản ngã) tách rời Pháp ≈ Không tin Thượng Đế (quỷ Sa-tăng chống lại 

Chúa) 

 

- Đắm chìm triền miên trong luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau (Tam giới bất an do như hỏa trạch) 

≈ Đọa hỏa ngục đời đời. 

 

Nếu được ý quên lời như vậy thì đâu còn gì để tranh luận, để bất đồng nữa? Bất đồng là do lý trí phân 

biệt của người sau tạo ra quan niệm rồi lồng vào hệ thống giáo lý trong các tông môn, giáo phái mà 

ra, chứ đó đâu phải là ý Chúa, ý Phật! 
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Tại vì con hiểu Thượng Đế như một nhân vật nào đó ở trên cao luôn điều động mọi việc ở trần gian 

nên mới thấy những gì Thượng Đế tạo ra trong cuộc đời là bất công, tàn nhẫn. Nhưng khi con hiểu 

Thượng Đế là nguyên lý rốt ráo vận hành vũ trụ vạn vật, như luật thiên văn địa lý, luật di truyền, luật 

vật lý hóa học, luật tâm lý, luật nghiệp báo v.v… thì những bất công tàn nhẫn mà con nói thuộc về 

nguyên lý nhân quả nghiệp báo. Theo nguyên lý nghiệp báo thì ai không sống thuận theo sự vận hành 

của Pháp (không vâng ý Cha) sẽ tự chuốc lấy khổ đau chứ không do ai khác. Nói theo Khổng Giáo là 

“Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” (chữ thiên không viết hoa vì đó là định luật thiên nhiên 

đôi lúc còn được gọi là con tạo hay tạo hóa). Nhưng nhờ đau khổ đó con người mới học ra sai lầm 

của mình để điều chỉnh cho thuận Pháp (vâng ý Cha). Còn quỷ Sa-tăng mà con nói đó chính là bản 

ngã vô minh ái dục như thầy đã đối chiếu ở trên. Nếu không thấy ra Pháp, thì không sống thuận Pháp, 

không vâng ý Cha, lúc đó đành để bản ngã vô minh ái dục lôi cuốn vào luân hồi sinh tử (bị quỷ Sa-

tăng dụ dỗ, làm ác và đọa xuống trần gian). Nhưng rồi cũng nhờ khổ đau mà thấy ra nguyên lý vận 

hành của Pháp, sống thuận Pháp (tin Chúa), và thoát khỏi sinh tử, chứng ngộ Niết-bàn (được cứu rỗi 

vào Nước Chúa). Phật dạy: “Khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh”. Điều này rất giống 

câu nói trong Thánh Kinh: “Nước Cha trị đến vâng ý Cha, dưới đất bằng trên Trời vậy”. Khi tâm 

thanh tịnh, nghĩa là vắng bóng bản ngã vô minh ái dục (không còn bị quỷ Sa-tăng dụ dỗ) thì liền sống 

thuận Pháp (Nước Cha trị đến, vâng ý Cha) và ngay đó là Niết-bàn Tịch Tịnh An Lạc (dưới đất bằng 

trên Trời) vậy. 

 

Tất nhiên, một khi các tôn giáo đã phân định rạch ròi lập trường, chủ thuyết trong giáo hệ của mình 

và cho đó là chân lý độc tôn rồi thì họ khó mà chấp nhận giáo lý của tôn giáo khác. Những so sánh 

trên đây chỉ có giá trị đối với lời dạy ban đầu của Phật và Chúa khi chưa bị đóng khung trong các tổ 

chức tôn giáo, chứ các hệ thống giáo lý của các luận sư và các nhà thần học về sau thì không hẳn dễ 

dàng chấp nhận như vậy đâu con. Thầy chỉ đối chiếu với mục đích giúp con có cái nhìn phóng 

khoáng, vô chấp, vô ngại, cảm thông với niềm tin của người khác, dù người đó khác đạo với mình. 

Phải lấy lòng từ bi, bác ái mà đối xử với nhau như anh em ruột thịt, đừng nên đào sâu thêm hố chia 

rẽ, hận thù, đó không phải là phẩm chất của người đạo đức, giác ngộ. 

 

Con nói đúng, theo đạo nào là vì có duyên với đạo đó thôi, quan trọng là thấy đúng làm đúng sự thật 

để giải thoát cho mình và đem lại lợi lạc cho đời, chứ đừng đem tâm địa nhỏ hẹp của mình mà miệt 

thị những người không theo đạo mình. Thầy ít khi nói ra điều này, chỉ tại con hỏi thầy mới nói thôi, 

chứ thầy biết những người cố chấp tín ngưỡng của mình, luôn cho đạo mình là đúng, không chịu lắng 

nghe người khác, thì dù là bên nào họ cũng sẽ cho rằng thầy đánh đồng tôn giáo đệ nhất của họ với 

tôn giáo khác là một xúc phạm lớn lao đối với thánh giáo của họ. Trò đời giống như Nhậm Ngã 

Hành, Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần… muốn trở thành võ lâm chí tôn, nhất thống giang hồ, 

vô địch thiên hạ là chuyện bình thường, phải không con? Nói đến tôn giáo là vướng vào vấn đề nhạy 

cảm. Vì vậy con đừng bao giờ tranh luận, gặp người cố chấp con cứ im lặng nhịn thua hoặc “dĩ đào vi 

thượng” là tốt nhất, vì tuy họ nói từ bi, bác ái nhưng đụng chạm đến tự ái tôn giáo thì ngay cả các thế 

lực chính trị lớn nhất trên thế giới cũng còn phải e dè nữa đó. 

 

Hãy khám phá Chân Lý ngay trên sự thật đang diễn ra hàng ngày nơi thân tâm con và cuộc sống xung 

quanh, đừng quá tin vào lời người khác hay ngôn ngữ giáo điều đã bị “tam sao thất bản” như đức 

Phật đã dạy trong Kinh Kalama. Đừng xem phương tiện, biểu tượng là bản thân chân lý, vì chân lý tự 

nó vô ngôn. Chúc con mỗi ngày thật trong sáng hồn nhiên và an lạc ngay nơi thực tại hiện tiền. 

 

Viên Minh 
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   Ý Phật & Ý Chúa - Hãy lo việc của Chúa, việc của con để Chúa lo. 

( From: Phan Le giadinhphanle@yahoo.com ) 

 

Thực ra, thẩm quyền về chân lý, triết lý, giáo lý trong mọi tôn giáo không thuộc về bất cứ giới chức 

hay chức sắc nào. Họ chỉ có nhiệm vụ trình bày chân lý một cách trung thực để phục vụ đại chúng. 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là một số giới chức này đã chiếm dụng những chân lý đó để củng cố địa vị 

của mình. 

 

Chân lý là những sự thật, lẽ thật về đời sống, về vũ trụ từ các tầng cạn, hiển nhiên, dễ thấy, đến  

những tầng sâu thẳm, khôn lường ... Từ thời xưa, vô cùng xa xưa hơn các tôn giáo, triết phái, trường 

phái mà chúng ta biết, những chân lý đó vốn sẵn có, một cách đơn sơ, không nhãn hiệu. Đến khi một 

người, một nhà nghiên cứu phát kiến ra nó thì họ bèn đặt tên ("cưỡng danh": tạm đặt tên để tiện trình 

bày theo cái phiến diện mà họ thấy được). Kể từ bước "đặt tên", một "thảo trình" phát khởi: người ta 

bắt đầu chiếm hữu chân lý ấy cho riêng mình, cho tôn giáo, trường phái của mình; kế đến là cố chấp, 

độc tôn về tôn giáo, về dân tộc ...; rồi tranh cãi, tranh chấp, xung đột, thù hận, ... 

 

Trong phạm vi hẹp hơn, con người cũng vậy. Lúc mới sinh ra mỗi người chỉ là một "anh nhi chi vị 

hài" (đứa trẻ sơ sinh chưa biết cười). Tiếng khóc chào đời, và những tiếng cười sau đó của tất cả các 

em bé trên thế giới đều như nhau, ngoài nhiều điều khác về sinh lý cơ thể vốn rất tương đồng. Rồi em 

được đặt tên, gắn cho một quốc tịch, gắn nhãn tôn giáo, rồi nhãn đảng phái, ... Ôi, cuộc đời trở nên 

rối rắm như mớ bòng bong!!! 

Việc này các "teen" mê đá gà vẫn thường làm: một bầy gà con đang vui vầy bên mẹ bới đất kiếm ăn, 

chỉ cần quẹt lọ vào mặt một chú thì lập tức các chú khác quay sang đá đứa anh em đáng thương của 

mình cho chí chết. 

Thảm cảnh này đang xảy ra từng phút, từng giây trên thế giới, vì người ta vẫn có thói quen "không 

thiện cảm" với những người, hoặc những thứ không giống mình", mà ngẫm lại thì có khác chi với cái 

bản năng của bầy gà tội nghiệp kia chăng? 

 

Vì vậy, thẩm quyền của chân lý mãi mãi thuộc về mỗi người trong chúng ta. Dù trong vị trí nào, mỗi 

người cần làm công việc khiêm tốn là trình bày chân lý một cách đơn sơ, không nhãn hiệu. Giống 

như tia trung hòa tử vì không mang điện tích nên có thể chạm đến hạt nhân của mọi nguyên tử, chân 

lý không nhãn hiệu có thể thấu đến tâm hồn của bất cứ ai, dù họ tự cho mình là tín đồ tôn giáo, không 

tôn giáo, vô thần, hay duy vật ... 

 

 

 

mailto:giadinhphanle@yahoo.com


 95 

 

                                                                 
 

CHƯƠNG BA 

DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KHOA TÂN NHÂN VĂN   

MINH TRẾT DẪN NHẬP 

( Thái Bình Minh Triết: Kim Định ) 

 

“ Tất cả Thái Bình dương với Nam Trung Quốc có chung một Văn hoá ( xem Lommel tr, 80 ). “ Tộc 

Thương chịu ảnh hưởng phương Nam trọn vẹn” ( xem Need I tr. 87 ).  Những câu trên giúp chúng tôi 

khám phá ra hai điều: 

1.- Người Tàu không là dòng tộc khác mà chính lá anh em họ hàng với người Việt Nam, cả 

hai cùng thuộc một dòng tộc và cùng Văn hoá phát xuất tự Thái Bình dương. 

2.- Cuối cùng chúng tôi nghĩ là đã khám phá ra Minh triết của nền Văn hoá chung đó:  

Nó mênh mông bát ngát, mà Việt Nho là một ngành, tuy là ngành đã phát triển đến trình độ Văn 

minh, lại nằm trong miền đông dân nhất hoàn câu, nên được biết đến nhiều hơn, nhưng không phải 

độc nhất hoàn cầu, vì ngoài ra còn  cả vùng Thái Bình dương mà trung tâm có thể là Đa- Nê như 

được trình bày trong quyển: “ The primitive as philosopher “ của Ông Radin, nơi đã có đủ 

những cặp phạm trù Âm Dương với bộ số đặc trưng 2 – 3.  

Trên miền duyên hải Mỹ Châu thì phải kể tới Maya, Astec, nơi có thần Chim Rắn, tiền thân của 

Tiên Rồng Việt Nam, và được biểu lộ khắp nơi bằng tục mang lông Chim khi múa, ưa dùng số 

5, thờ cúng Ông Bà, và trên hết là kính tôn Mẹ cực điểm. 

Sau cùng có thể kể đến Sumer, nguồn gốc của Văn Minh Lưỡng Hà mà Ông W, Durant cho là có 

thể liên hệ xa xăm với Mongol, vì vắt áo tay Tả ( xem Civilisation I tr.117 ).    Chúng tôi cho là có 

thể vì ngoài lẽ vắt áo tay Tả, còn có thể tìm thêm nhiều lý chứng khác, nhưng trên hết là một chuỗi 

các Đại Mẫu mà nổi hơn hết là Nữ thần Demeter, dạy Nông nghiệp. Mà văn minh Lưỡng Hà 

truyền sang Địa Trung Hải. 

Như vậy lả Văn hoá Thái Bình đã có lúc bao trùm khắp hoàn vũ.  Nên tìm về nguồn gốc Văn 

hóa Thái Bình cũng như tìm về nguồn gốc Văn hóa loài người vậy.    Nên Văn hoá tiên khởi của 

con người đó đã xuất hiện cùng với người “ Khôn Ngoan “ ( homo sapien ) cách đây cả 4 năm vạn 

năm là ít. Và có thề đó là đối tượng của câu truyện Huyền thoại Atlantis mà Plato nói đến. Thiết nghĩ 

gác sang bên phần vật thể của câu truyện, mà chỉ xét có nền Minh triết của Thái Bình đã đủ cho câu 

truyện có ý nghĩa.” 
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BƯỚC ĐƯỜNG THIÊN DI CỦA NHÂN LOẠI 

A.- DNA, Mutation and Genetic Trees 

( DNA, Đột biến và cây Di truyền ) 

 

Chúng tôi xin trưng một ít hình ảnh về Di truyền học về sự thiên di của Nhân loại từ Đông Phi qua 

Trung Đông, từ đó có nhánh rẽ qua Âu Châu, còn hai nhánh khác qua Bắc và Nam Á Châu, rồi qua 

bắc Mỹ Châu, tới Nam Mỹ, được đăng trong bài “ DNA testing in in our blood  “ của Claudia Kalb  

đăng trong Newsweek số ra ngày 6 tháng 2 năm 2006 : 

 

 

I .- DNA 

Y chromosome : Most of its genes don’t mixed with those on other chromosomes, so it gets passed 

intact from father to son. 

Mitochondrial DNA : located outside the egg’s nucleus, its DNA doesn’t combine with the rest of the 

genome, so it is  
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inherited unchanged from  mother to child . 

Y chromosome 

Son : Will pass his father’s Y to his male descendants, leaving a record for tracing male ancestry. Son inherit their 

mom’s mitochondrial DNA but don’t pass it on   

Kids’ chromosomes. 

Lost in the mix : Reshuffled with every generation, most of the child’s genome contain a blend of everyone who has 

come before- thus it can’t be used to study lines of descent 

Daughter : Will pass her mother’s mitochondrial DNA to her female descendants, offspring an equivalent of the Y 

chromosome for tracing matrilineal descent. 

II .- Mutations 

While Y chromosome and mitochondrial DNA are passed down intact, they do mutate periodically . 

These mutations can be as simple as an alteration of a chemical along DNA strand  DNA strands ( see 

picture above )    Chemicals (  id )  

III .- Genetic Trees 

As humans have evolved and migrated, isolated groups have accumulated different mutations. By 

comparing these mutations, scientists can construct a human genetic tree, revealing how different 

groups relate to one another. 

 
 

Many Europeans and Native Americans share a mutation that suggests they arose from the same 

Central Asian population 20,000 – plus years ago. 

B.-The Path back to Adam & Eve 

(  Lối trở về Gốc Adam và Eve ) 

Europe : Central Asians led the first great migration into Europe about 35,000 years ago.  Many 

Europeans still bear the mutation they carried . 
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Blue line: Y.   Chromosome marker.,    Red line: mtDNA X marker   60.000 years since mutation occurred. 

Josh Ulick 

Source : The Genographic Project / National Graphic.com 

Africa : Following the path from our Y Chromosome and mtDNA back to a common source ends in a male and a female 

ancestor referred to as “ ADAM & EVE “. 

Middle East :  Migrants entering the region 45,000 years ago bore a mutation that spread in time to Asia , Europe and the 

Americas. 

New World :  Native Americans share a mutation that arose in Asia 20, 000 years ago, before their ancestors migrated  

East.”. 

C. Con Đường thiên di 

Qua sự phát kiến trên, ta thấy đoàn người Di cư từ Đông Phi qua Trung Đông rồi qua Á châu theo 

hai ngả:  

Một ngả về phía Bắc châu Á miền Siberia rồi qua Eo bể Bering tới Alaska Bắc Mỹ mà xuống tận 

Nam Mỹ  ở Péru. 

Còn ngả khác từ Trung Đông qua Nam Ấn Độ, khi tới vùng Đông Nam Á thì lập nên nền Văn hoá 

Hoà Bình Tại Thái Bình Duơng,  một trong những cứ điểm là miền Bắc Việt Nam.  Khi “ nước biển 

tiến “ phủ lấp khu vực nền văn hoá Hoà bình tại Thái Bình Dương ( tại Sundaland và Hainanland ) 

đoàn người lại di cư  theo các ngả phía Tây ( qua Miên, Lào, Ấn  Độ ) và phía Tây Bắc và Đông Bắc 

mà định cư lập ra nước Văn Lang giữa hai con sông Dương Tử và Hoàng Hà. Người ta đã kiểm 

chứng lại con Đường Thiên di này của nhân  loại bằng con Đường ngược lại từ Péru về tới Đông Phi 
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qua culture of beads.( Công trình này được lưu trử tại Los Angeles county Museum, tuy được nghe 

tin, nhưng rất tiếc chúng tôi chưa tới được để kiểm chứng ) 

(  Chúng tôi đã trình bày công trình của Triết gia Kim Định trong cuốn Văn hóa Đông Nam  ).   

Chúng tôi cũng dựa vào công trình của Stephen Oppenheimer để nhận diện một ít dấu vết của nền 

Văn hóa Hoà bình trong Thánh Kinh.   

D.- Trở lại hướng Tây 

Những  khám phá của Ông Stephen Oppenheimer trong cuốn Địa đàng ở Phương Đông  

                                      ( Eden in the East :Chương  Lời Kết   Tr. 713 )   

 

.  . . “ Sử dụng những bằng chứng trong ba ngành ( Khảo cổ học, Ngôn ngữ và Di truyền học ) 

trong phần I  (Đá, Xương, Gen và Tiếng nói ), tôi đã chứng minh rằng có  những mối liên hệ giữa cư 

dân Đông Nam Á sau kỷ Băng Hà buộc phải rời khỏi quê hương bản quán di cư về phía Tây đến 

Ấn Độ và Lưỡng Hà buộc phải rời quê hương bản quán di cư về phía  Tây đến Ấn Độ và Lưỡng 

Hà  và có khả năng là đã ảnh hưởng lớn đến phương Tây dù họ có dân số ít hơn nhiều so với nơi 

họ đến. 

 

 Tôi cũng chỉ ra trong phần II ( Lời thì thầm Trung Hoa ) của Tác phẩm rằng bên cạnh sự vận 

động về mặt vật chất của người Đông Nam Á, những mối liên hệ về Văn Hoá  ngược trở lại khu vực 

cũng có thể tìm thấy được trong rất nhiều truyền thuyết và văn học dân gian phương Tây. Chỉ có 

trong 2000 năm trở lại đây, dòng Văn hóa mới chảy theo chiều ngược lại - từ phương Tây đến 

phương Đông. 

 

 Tôi không đòi hỏi những dấu hiệu về mặt Khảo cổ và Di truyền  và Văn Hóa dân gian mà tôi 

mô tả trong cuốn sách này sẽ được chấp nhận mà không có thắc mắc gì. Quả thật là có ít những bằng 

chứng đầy đủ và hoàn chỉnh. Và liệu niên đại có chính xác hay không ?    Rõ ràng cần rất nhiều việc 

cần phải làm. Những gì tôi nêu ra chỉ là thời tiền sử của vùng Đông Nam Á xứng đáng có được 

một cuộc khảo sát tỉ mỉ hơn để nó không còn tồn tại nữa tính từ “ phiến diện “ như nhà Khảo cổ 

học Pamela Swadling mô tả khi ông nói về nhà tiền sử học trong khu vực. 

I.- Khỏa lấp khoảng trống 

Tuy nhiên như chúng ta đã thấy trong số rất nhiều quan điểm giống nhau thì có một quan điểm 

khác của nhà khảo cổ học Wilhem Solheim, ông cho rằng các cư dân sớm ở hải đảo Đông Nam 

Á vào lúc đó đã biết trồng cây lấy củ, nuôi gia súc, trồng cây lương thực và đã là những chuyên 

gia hàng hải. Nhiều khả năng họ là những người tiền phong nói ngôn ngữ Nam Đảo, nếu như 

bằng chứng về mẫu gen của người Đa Đảo ở Moluccas được khẳng định.  Họ đã phát triển một 

mạng lưới giao thương trên biển xa đến tận Nhật Bản và Triều Tiên 7000 năm trước. Dấu vết 

của hệ thống đó như vẫn còn tồn tại dai dẳng cho đến bây giờ trong những người du cư trên 

biển của quần đảo Mã lai. Họ hàng của họ có khả năng là những người nói tiếng, trở nên tách 

biệt trên lục địa Đông Nam Á. Trong một thời gian dài vẫn bị cho là những người săn bắt hái 

lượm lạc hậu, những người được gọi là Hòa Bình, Bắc Sơn, đó là phát triển kỷ thuật trên đất 

liền như trồng vườn, trồng lúa và làm đồ gốm. 

Tôi đã dành rất  nhiều trang viết Phần I nhằm chứng minh cho cuộc phát tán  của người Nam Đảo vào 

Thái Bình Dương đã diễn ra hơn 6000 năm trước.   Đương nhiên điều đó có mục đích của nó. Trong 
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khi cuộc phát tán Thái Bình Dương đã diễn ra hơn 6000 năm trước không trực tiếp liên quan đến sự 

truyền bá Văn Hóa Đông Tây, thì vấn đề niên đại lại củng cố vững chắc cho tất cả những quan điểm 

thông thường về thời tiền sử của Đông Nam Á.    Nói một cách đơn giản, lý thuyết chuyến tàu tốc 

hành từ Trung quốc đến Đa Đảo “ hiện nay phụ thuộc vào một niên đại muộn của việc phát tán 

vào Thái Bình Dương, vào khoảng 1500 năm trước CN. Nếu như chuyến tàu đó không những là 

không bao giờ đi đến gần Trung Quốc mà là đã rời Đông Nam Á ngay sau cơn đại Hồng Thuỷ 

cuối cùng, thì có mọi lý do để cho rằng những chàng trai tham hiểm đại dương, những chàng 

Argonauts phương Đông, cũng có thể cưỡi sóng đến phương Tây vào thời điểm đó.  Những ghi 

nhận Khảo cổ của phương Đông trước thời lịch sử có nhiều khoảng trống hơn là sự kiện, ngoại trừ 

những chi tiết rời rạc cho thấy những thành tựu của họ đã mất đi nhiều hơn là phương tây nhận thức. 

Một vài chi tiết sớm nhất đó bao gồm: những người đi biển vùng Thái Bình Dương đến quân đảo 

Solomon gần 30,000 năm về trước, đồ gốm sứ Nhật Bản có niên đại từ 12,500 năm, những cư dân 

trên cao nguyên New Guinea biết tháo nước khỏi đầm lầy để trồng khoai môn cách đây 9,000 năm, 

và đáng ngạc nhiên là cư dân ở bán đảo Mã Lai đã biết trồng lúa nước rất sớm, điều này báo trước sự 

lan toả của thuyền bè sang Ấn Độ. Không lâu sau đó, chúng ta có 3 trận lụt lớn, vẫn thường gọi là đại 

Hồng Thủy, diễn ra trong thiên niên kỷ thứ 8. Rồi tiếp sau đó là sự im lặng tương đối im lặng về mặt 

Khảo cổ từ hải đảo Đông Nam Á bị chìm ngập, vì sự dâng cao của mặt nước biển vượt xa hơn nhiều 

con số 5m trong thời gian 2,000 năm tiềp theo.   Những ngoại lệ là một số hang động sơ kỳ Đồ Đá 

Mới ở Bornéo và Philippin và sự xuất hiện của đá vỏ chai ở bờ Đông đảo Bornéo 6,000 năm về 

trước. Những mảnh đá này được mua về từ Đảo Lou, cách Bornéo hàng ngàn hải lý về phía Đông và 

rất lâu trước khi những người đi biển Nam Đảo tới được Bornéo chứ chưa nói đến tới Đảo Lou. 

Đối với phần châu Á lục địa, kể từ khi đại Hồng Thuỷ kết thúc trở  về sau, chúng ta bắt đầu thấy 

những di chỉ định cư “ mới “ thuộc thời kỳ Đồ Đá Mới dọc theo bờ biển phía Đông và Nam Trung 

Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên các nhà khảo cổ học phương Đông am hiểu thì đã từng nghiên cứu kỹ 

phía bên dưới lớp bùn những trận lụt lớn làm lắng đọng ở trên các đồng bằng ven biển nơi đây, và 

phát hiện ra rằng những nền Văn Hoá sớm hơn thời kỳ Đồ Đá Mới đã từng xuất hiện ở đó, trước khi 

những trân lụt lớn diễn ra . Những di chi nông nghiệp trong nội địa Thái Lan và Việt Nam cũng xuất 

hiện từ thiên niên kỷ thứ 5  trước CN ở những khu vực như Ban Chiang. Có lẽ những kẻ xâm lấn này 

di chuyển từ bờ biển vào nội địa khi đại Hồng Thủy xẩy ra, và ở bất kỳ mức độ nào thì khu cư dân 

nông nghiệp Viễn Đông này, có từ thiên niên kỷ thứ 5  trước CN, đã nấu chảy và đúc đồng vào 

khoảng cùng thời gian – và rõ ràng là độc lập - với Cận Đông cổ đại và Trung Quốc.  Văn Hóa thời 

đại kim khí ở Việt Nam sau đó còn chế tác ra những tác phẩm tinh tế  được buôn bán ra khắp 

vùng  Đông Nam Á  và xa hơn nữa là đến đảo Đen, rất lâu trước khi có sự du nhập của Văn 

Hóa Ấn Độ  vào khu vực.  Văn Hóa thời đại Đồ Đồng kỳ lạ 3200 năm tuổi ở Sinxingdui ở Trung 

Quốc cũng có nhiều mối liên hệ Văn Hóa với vùng hải đảo Đông Nam Á hơn là với phương Bắc. 

Khi càng nhiều mảnh của trò ghép hình này được lắp ghép, một bức tranh tương phản về những tiến 

bộ kỹ thuật to lớn từ buổi kết thúc thời đại Đồ Đá đồng thời xuất hiện ở lục địa Âu – Á và lan truyền 

sang châu Đại Dương bắt đầu lộ diện.  Bức tranh đó khẳng định thêm mối hoài nghi rằng con đường 

giao thương liên lục địa thời cổ đại ở phương Đông có một hiệu quả đáng kể hơn rất nhiều so với 

những gì trước đây người ta nhận biết.  Những bằng chứng ngôn ngữ và di truyền về cuộc phát tán 

của người Nam Đảo đến Đảo Đen và Australia cũng ủng hộ mạnh mẽ thêm cho quan điểm rằng cuộc 

phát tán đó bắt đầu sớm hơn nhiều so với lập luận của những người ủng hộ  lý thuyết “ con tàu tốc 

hành 1500 năm trước CN đến Đa Đảo “. . .  
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II.- Con đường đi về hướng Tây 

Thật khó có thể chấp nhận rằng những nhà buôn và các nhà hàng hải đã từng di chuyển sâu vào vùng 

Tây Nam của Thái Bình Dương một thời gian dài trước đó lại không thám hiểm bờ biển phía Bắc và 

phía Tây vốn an toàn hơn của Ấn Độ Dương.  Đúng là họ đã làm như thế. Những gì chúng ta biết về 

quá trình đó là sự hiện diện của người Mundaic ở miền trung Ấn Độ, tại cùng khu vực đầu tiên xuất 

hiện việc trồng lúa hơn 7000 năm về trước. Khi so sánh Gen di truyền về hệ ngôn ngữ với người Mon 

– Khmer ở khu vực Đông Dương, chúng ta thấy những cư dân của bộ tộc này, dù tách biệt thời gian 

hàng ngàn năm và không gian hàng ngàn dặm, vẫn có cùng thuật ngữ về trống lúa và cả đồng thau, 

đồng đỏ. Đây là một minh chứng rõ ràng cho việc họ đã mang theo mình một nền Văn Hóa đã 

được hình thành về phương Tây.   Các nhà ngôn ngữ học cũng đồng tình rằng sự tách biệt giữa các 

ngành của ngữ hệ Nam Á diễn ra trong từng sâu của thời tiền sử. 

Chúng tôi phát hiện ra những mối liên hệ về ngôn ngữ và di truyền giữa những người Nam Đảo. Tiếp 

sau đó là cuộc thiên di từ Thái Bình Dương về phía Tây Bắc và Đông Bắc do mực nước biển dâng 

lên, mà tới lưu vục Sông Dương Tử và Hoàng Hà. Nguyên do là do quả đất ngày một ấm dần, nên 

tuyết tan, làm nước biển dâng lên” .    
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THỀM BIỂN ĐÔNG:   NÔI CỦA NGƯỜI VIỆT 

( Hà Văn Thùy) 

 

 

 

 
 

 

 

Cho đến nay, có lẽ ít người để ý rằng, tiến trình hình thành dân cư Việt Nam có khoảng trống lớn. Từ 

giữa thế kỷ XX, khảo cổ học xác nhận, người Khôn ngoan (Homo sapiens) có mặt đầu tiên trên đất 

nước ta tại di chỉ Sơn Vi 32000 năm trước. Nhưng những khám phá di truyền học gần đây cho thấy, 

người tiền sử đã từ châu Phi theo bờ biển Ấn Độ tới Việt Nam khoảng 70.000 năm trước.  Khám phá 

của các nhà di truyền học là đáng tin vì khảo cổ học cũng đã phát hiện bộ xương người Mongoloid tại 

Lưu Giang, Quảng Tây 68000 năm tuổi, một sọ người Australoid 60000 năm trước tại sa mạc Mungo 

nước Úc. Như vậy, di truyền học đã đẩy thời gian người tiền sử xuất hiện trên đất nước ta xa thêm 

40.000 năm. 40000 năm ấy là khoảng trống vô tận của khảo cổ học, chắc chắn đã vô tăm tích nếu 

không được ghi dấu trong bộ gen của chúng ta! 
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East Asian Shorelines on the Piri Reis map of AH 919 (AD 1513) 

Vấn đề đặt ra là, trong thời gian thăm thẳm ấy, tổ tiên chúng ta sống ở đâu và hoạt động như thế nào? 

Theo nhiều nghiên cứu thì vào thời Băng Hà, mực nước biển thấp hơn hôm nay 130 mét, Thái Bình 

Dương bị thu hẹp thành những biển nhỏ. Giữa chúng nổi lên lục địa Sundaland nối từ Đài Loan 

xuống Indonesia và Hainanland ở phía nam đảo Hải Nam, là thềm lục địa Biển Đông của Việt Nam. 

Về cấu tạo địa chất, thềm Biển Đông là nối dài của kiến tạo địa chất Trường Sơn vươn ra biển. 

Chưa có nghiên cứu nào về khi hậu Đông Nam Á thời Băng Hà, nhưng dựa trên khí hậu chung Trái 

đất thời đó, có phần chắc rằng, Đông Nam Á không nóng và ẩm như bây giờ mà có lẽ khô và mát. 

Trong điều kiện lúc đó thì khi hậu như vậy là thuận lợi nhất cho động, thực vật và con người sinh 

sống. 

Từ  châu Phi, vượt qua cửa Hồng Hải, đoàn người di cư tới đất Yemen. Một bộ phận dừng lại ở đây 

vì bị bức thành băng phía bắc chặn đứng. Một bộ phận đi về hướng mặt trời mọc. Từ bờ Ấn Độ 

dương, họ băng qua eo biển rộng 120 hải lý, tới đảo Mã Lai, sau đó tới quần đảo Indonesia. Một số đi 

tiếp tới các đảo khác ở Thái Bình dương và châu Úc. Một bộ phận từ mạn tây Borneo đi lên phía bắc, 

tiến vào đồng bằng Hainanland và Sundaland (1). Gặp môi trường thuận lợi, họ hòa huyết, sinh sôi 

cho bốn chủng người mà sau nay khoa học đặt tên là Indonesian. Melanesin, Vedoid và Negritoid, 

cùng thuộc loại hình Australoid. Trong đó, chủng Indonesian chiếm đa số (2).  

Khoảng 50.000 năm cách nay, người từ Hainanland và Sundaland đã đông đúc. Một bộ phận di cư về 

phía đông, tới các hải đảo Thái Bình Dương và châu Úc. Một bộ phận băng qua đất liền Việt Nam, 

Mianmar vào chiếm lĩnh Ấn Độ. Có thể một nhóm người khi tiến về phía Tây, đã dừng lại tại khu 

vực Phú Thọ, trở thành chủ nhân văn hóa Sơn Vi 32000 năm trước và để lại di cốt sớm nhất của 

người tiền sử trên đất liền Việt Nam. Không hiểu vì sao, chúng ta không phát hiện được đi cốt người 

tiền sử ở Việt Nam sớm hơn niên đại 32000 năm cách nay, mặc dù di truyền học cho thấy 50000 năm 

trước, người xưa đã băng qua Việt Nam tới Ấn Độ. 

Khoảng 40000 năm trước, khi khí hậu phía bắc được cải thiện, người từ Hainanland và Sundaland đi 

lên khai phá đất Trung Quốc.  

Khoảng 20000 năm trước, tại Hainanland, người cổ thuần hóa được cây kê và cây lúa khô (lúa 

nương, lúa lốc). Nhờ tự túc được một phần lương thực, đời sống được cải thiện, nhân số tăng nhanh, 
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phân công lao động xuất hiện. Tại đây con người nảy sáng kiến mài đá cuội thành búa, rìu, giúp vỡ 

đất đề cấy trồng. 

Từ 18000 năm trước, khí hậu trở nên ấm nóng, băng hà bắt đầu tan, mưa nhiều hơn, nước biển dâng 

lên mỗi năm một cm. Một số nương trồng kê ngập nước, diện tích kê bị thu hẹp. Tuy nhiên, cũng lúc 

này, một số chủng lúa khô lại phát triển tốt hơn trong môi trường nước. Con người chuyển sang chăm 

sóc những ruộng lúa nước. Nông nghiệp lúa nước ra đời cùng với thuần dưỡng gà và chó. 

Khoảng 15000 năm trước, nước biển dâng cao, ngang với mức hiện nay. Đồng bằng Hainanland, 

Sundaland bị chìm trong nước. Do nước lên từ từ nên người cổ đã di chuyển lên vùng đất cao xung 

quanh: các đảo của Mã Lai, Indonesia, miền nam sông Dương Tử, đất Việt Nam… Khoảng 18000 

năm trước, tổ tiên ta định cư ở Hòa Bình và sáng tạo nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng (3). 

Một điều khiến giới khảo cổ đau đầu là trong khi nhiều đoán định cho rằng, khoảng 15000 năm trước, 

lúa nước đã được trồng ở nơi nào đó tại Đông Nam Á nhưng trên thực tế, những di chỉ khảo cổ có 

dấu vết lúa nước trong vùng tuổi lại khá muộn!  

Nay có thể giải thích là, cái nôi của lúa nước là tại đồng bằng Hainanland. Cả bào tử phấn hoa từ cây 

lúa trồng đầu tiên cũng như di cốt chủ nhân của chúng đã bị chìm trong lòng nước. 

Ngày nay, nhiều khảo sát ADN cho thấy, trong dân cư Đông Á, người Việt Nam có chỉ số đa dạng di 

truyền cao nhất, có nghĩa, người Việt Nam là dân cư cổ nhất ở khu vực. Điều này có thể được giải 

thích là đồng bằng Hainanland, hay thềm Biển Đông chính là cái nôi của dân cư Đông Á mà phần lõi 

của khối dân cư ấy, khi nước dâng đã di cư lên đất Việt Nam. Do khoảng di chuyển quá ngắn, kiểu 

như từ chân lên lưng chừng đồi nên các nghiên cứu ADN kết luận: “Người tiền sử từ châu Phi theo 

đường Nam Á đến Việt Nam 60-70000 năm trước.” Đến Việt Nam nhưng không phải là đất liền Việt 

Nam hiện tại mà là thềm biển Đông của Việt Nam.  

Kết luận được rút ra ở đây là: thềm Biển Đông là cái nôi của người Việt. Tại đây, tổ tiên chúng ta đã 

gặp gỡ, yêu đương, lao động và sáng tạo ra nền văn minh nông nghiệp đầu tiên của nhân loại. Cũng 

từ đây, nhiều thế hệ người Việt lên đường mở đất, gieo văn minh trên khắp châu Á, châu Âu và cả 

châu Mỹ. 

Hy vọng rằng, sau này, nhờ tiến bộ khoa học, cùng với khai thác tài nguyên thềm lục địa, chúng ta sẽ 

xây dựng khoa khảo cổ hải dương học, tìm lại vết tích của tổ tiên xưa.  

Bảo vệ Biển Đông cùng Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ giữ gìn lãnh hãi mà còn bảo vệ cái nôi 

thiêng liêng, nơi tổ tiên chúng ta lần đầu đặt chân lên đất châu Á, 70000 năm trước. 

Sài Gòn, tháng Bảy 2011 

Tham khảo: 

1. Stephen Oppenheimer. Địa đàng ở phương Đông. NXB Lao Động, H, 2004 

2. Nguyễn Đình Khoa. Nhân chủng học Đông Nam Á. NXB ĐH&THCN. H, 1983 

3. Hà Văn Thùy. Hành trình tìm lại cội nguồn. NXB Văn học, 2008. 
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NHỮNG DẤU CHỈ VỀ GẶP GỠ GIỮA VIỆT NHO VÀ THÁNH KINH  

A.-  Qua  Đồ Hình 

 
 

Chúa Yêsu là Ngôi Lời: Nguồn Sống và Nguồn Sáng tạo ra vạn vật: Thái cực  

 

 Hỏa 

Mộc ┼ Kim 

Thuỷ 

 

Hoả là Nguồn Sống và Nguồn Sáng (  Ánh Sáng: Làn Sóng hình Sin bao quanh  < Nhân ái: Bác ái > 

dòng Photon truyền theo đường thẳng  < Lý công chính: Công bằng  >) 

Ngũ hành là Tạo hóa lư 

B.- Qua Cổ nghệ 

Ngôi sao 14 cánh nơi máng cỏ và ngôi sao nơi trung tâm Trống Đồng 

        
 

 

Ngôi sao 14 cánh treo trện máng cỏ của Chúa Yêsu. 

Ngôi sao 14 cánh  nơi trung tâm của mặt Trống Đồng Đông Sơn 

Trong Trống Đồng ngôi sao ở trung tâm được tượng trưng cho Thiên, vòng ngoài tượng trưng cho 

Địa, 2 vòng chính giữa tương trưng cho Nhân. Liên hệ  với ngôi sao nơi máng cỏ ta nhận ta Chúa 

Yêsu từ Trời xuống thế. 

C.- Qua Số độ được Việt Nho dùng làm  Cơ cấu  
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Theo Tinh thần Việt Nho, thì Thánh giá là biểu tượng về Đấng Thiên sai Yêsu được gắn chặt vào 

Thập Tư nhai, tức là khung Ngũ hành. Chúa Yêsu và khung Ngũ hành là Một.  Trong Khung Ngũ 

hành ta có 4 hành xung quanh là Thủy, Hỏa Mộc, Kim và Trung cung là hành Thổ . Trục Tung hay 

trục Chí thuộc Tâm linh, còn trục Hoành hay trục Phân thuộc Thế giới Hiện Tượng.    

  Trục Tung gồm Thuỷ ( Thủy vạn vật chi nguyên là nhu yếu của sự sống ) là Vật chất , còn 

Hỏa là Năng lượng. Vậy Trục Tung là nguồn Sống và nguồn Sáng ( Chúa Yêsu là nguồn Sống và 

nguồn Sáng ).  

Còn trục Hoành gồm Mộc  là giới sinh vật, và Kim là Khoáng chất.    Vậy 4 hành xung quanh 

gồm Vật chất, Năng lương, Sinh vật và Khoáng chất, tức là Thế giới Hiện tượng, là thế giới Hữu. 

Còn Trung cung Hành Thổ là Thế giới Vô thuộc Tâm linh.  

Hình ảnh Chúa Yêsu bị đóng đanh trên Thập giá tức là biểu tượng Chúa Yêsu  mang theo 

nguồn Sống và nguồn Sáng từ Chúa Cha xuống thế để xây dựng Thế giới Hoà bình  qua hình ảnh  

Chim Bồ câu trắng và Ngọn lửa. đỏ Nguồn Sống là Lòng Bác ái và nguồn Sáng là lẽ sống Công 

bằng, khi sống hài hòa giữa Bác ái và Công bằng thì  tạo nên Hòa bình.       

Ngũ hành là biểu tượng cho nền Văn hoá Thái hòa với Cơ cấu 2-3, 5:   2 thuôc Hoả, 3 thuôc Mộc.  2-

3, 5 là Bộ số Cơ c ấu của nền Văn hoá Đông Nam của Việt tộc.    2 là Dịch lý, 3 là Nhân chủ, 2+3= 5 

là Tâm linh. 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

( 3 )  Mộc ← Thổ ( 5 ) →  Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

 

Đồ hình và số độ Ngũ hành 

 
( Khi tách 4 ô: 1, 2, 3, 4 ra thì ô 5 trống không, nên ô 5 tượng trưng cho Vô ) 

Bộ số Cơ cấu: 2 – 3, 5 của nền Văn hoá Đông Nam cũng được tìm thấy  trong các Dụ ngôn của Chúa 

Yêsu: 

Chúa Yêsu làm phép cho 5.000 người ăn với:  5 ( ổ bánh ) và 2 ( con cá ); ( 5- 2 = 3  ) 

 

( Mathew: 14 -19 ; Mark: 6 – 41; Luca : 9 – 16 ; Jean: 6 – 9 .) 

  

D.- Qua Công trình của Khoa Tân Nhân Văn 

 

Trong cuốn Eden in the East, Ông Stephen Oppenheimer có viết: 
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. . . “ Tất cả những gì được viết ra trong 10 chương đầu tiên của Kinh Sáng Thế ký đều tìm thấy tại 

dải Văn hóa này và tất cả chúng đều xảy ra tại Viễn Đông: Sự tạo thành từ Nước, sự phân chia Đất 

Trời, tạo ra con Người từ đất đỏ và sự tạo thành E Và từ sườn của người đó, sự sa ngã, Cain và Abel 

và tất nhiên cả Hồng thủy nữa . . . “  

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

Hoàng Thị Hà.. Nhà xuất bản Lao Động, trang 722 ).  

Một cách rất dè dặt, qua sự liên hệ này, ta có thể ta có thể tìm thấy: 

1.- Hình ảnh của Chúa Yêsu 

Nơi Thái cực viên đồ: Phần đen là nguồn Sống hay Lòng Bác ái phần Trắng là nguồn Sáng tức là lẽ 

Công bằng.( Cựu Ước )  

 
 Còn Chúa Cha  là Vô cực như trong câu: “ Thái cực nhi Vô Cực “. 

2.-   Cơ cấu của nền Văn hoá Đại chủng Viêt 

Trong Dụ ngôn của Chúa Yêsu ( Tân Ước )  : 

Chúa Yêsu làm phép cho 5.000 người ăn với: 

5 ( ổ bánh ) và  2   ( con cá ); ( 5- 2 = 3  ) 

( Mathew: 14 -19   ;  Mark:  6 – 41;    Luca : 9 – 16 ; Jean: 6 – 9 .) 

Đó cũng là bộ số:   2  -  3 , 5 

 

3.- Các bộ số ( 2 – 3 ) nơi Cổ nghệ 

 

 
 

Cái Tước, cái Giả, cái Đỉnh đều có 2 tai và 3 chân tượng trưng cho bộ số 2 – 3. 

Cái Phủ Việt  có 2 Giao long và 3 người mang lông chim. 

 

             
 

Việt Trĩ 
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PHẦN HAI 

CHƯƠNG MỘT 

 

HỌC HỎI THÁNH KINH CỰU ƯỚC 

THEO TINH THẦN VIỆT NHO 

 

Theo Stephen Oppenheimer: 

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

dải Văn hóa này  ( Văn hoá Hòa bình ) và tất cả chúng đều xảy ra tại Viễn Đông: Sự tạo thành từ 

Nước, sự phân chia Đất Trời, tạo ra con Người từ đất đỏ và sự tạo thành E Và từ sườn của người đó, 

sự sa ngã, Cain và Abel và tất nhiên cả Hồng thủy nữa. . . . “  

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

và Hoàng Thị Hà. Nhà xuất bản Lao Động, trang 722 ).  

Theo tinh thần “ Vạn giáo nhất lý “, lần theo các chương mục của Thánh Kinh, chúng tôi mạo muội 

tìm ra các mối liên hệ giữa Văn hoá Việt (đúng hơn là Việt Nho ) và Thánh Kinh, để người Việt Nam 

chúng ta sống gần với Thánh kinh hơn và ngược lại những người Kitô giáo cũng dễ đi vào lòng Dân 

tộc. Không biết là do “ Tiềm thức công thông nhân loại”  hay là do sự giao lưu văn hoá, mà có sự 

gặp gỡ này.Biết rằng Kitô giáo mới chỉ có 2013 năm, mà Việt Nho đã khởi nguyên từ nền Văn hoá 

Hòa bình, cách nay từ 12 ngàn năm đến 30 ngàn năm. 

 

Cầu Xin Chúa Thành Thần soi sáng để công việc học hỏi của Chúng con  không bị lạc Hướng. 

 

 

 

 

Chúng tôi xin lần lượt trích dẫn một số trong Chương Sáng thế của Cựu Ước và một số Dụ ngôn 

trong Tân Ước để học hỏi như là như là sự đóng góp của một Giáo dân về ba lãnh vực Tư tế, Vương 

Đế và Sứ ngôn của con cái Chúa. 
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A.- SÁNG THẾ 

( Thánh Kinh Hội Quốc Tế xuất bản 1994 : Phúc Âm Giăng ) 

I.- Sáng tạo vũ trụ. 

“ Ban đầu Thượng Đế sáng tạo Trời Đất.  Đất chỉ là một khối hỗn độn, không có hình dáng rõ rệt.   

Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh  Thượng Đế tác động trên mặt nước ( 1). Thượng Đế 

phán: “ Phải có ánh sáng “, ánh sáng liền xuất hiện. Thượng Đế rất hài lòng và phân biệt Ánh sáng ra 

Bóng tối.    Thượng Đế gọi Ánh sáng là Ngày và Bóng tối là Đêm.     

Đêm ngày qua đi, hết ngày thứ Nhất. 

Thượng Đế phán: “ Phải có Khoảng Không phân cách nước với nước”   Vậy Thượng Đế tạo ra 

khoảng không, phân cách nước dưới khoảng không và nước trên khoảng không. “ Thượng Đế gọi 

Khoảng không là Trời.    

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ Hai. 

Thượng Đế phán: “ Nước dưới Trời phải tụ lại và bãi khô phải xuất  hiện” liền có như thế. Thượng 

Đế gọi bãi khô là Đất, nước tụ lại là Biển. Thượng Đế rât hài lòng. 

Thượng Đế phán: “ Đất phải mọc lên thảo mộc, cỏ kết hạt tuỳ theo loại, cây kết quả có hạt tuỳ 

theo loại “ liền có như thế. Thượng Đế rất hài lòng.  

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ Ba. 

Thượng Đế phán: “ Phải có các thể sáng trên Trời để soi sáng mặt đất, phân biệt Ngày  Đêm, chỉ định 

Thì tiết Ngày và Đêm “  liền có như thế. Thượng Đế làm ra hai thể Sáng lớn. Thể sáng hơn trị vì ban 

Ngày , thể Sáng nhỏ hơn trị vì ban Đêm. Ngài cũng tao nên tinh tú .  Thượng Đế đặt các thể sáng trên 

Trời để soi sáng mặt đất, cai quản ngày đêm, phân biệt Ánh sáng và bóng Tối. Thượng Đế rất hài 

lòng.    

Đêm ngày lại qua đi, hết ngày thứ Tư 

Thượng Đế phán: “ Nước phải có thật nhiều cá, trên mặt đất phải có chim bay lượn “.  Thượng Đế tạo 

ra các giống cá dưới biển, các loài cá khác và các loài chim.   Thượng Đế rất hài lòng ban phúc cho 

chung và bảo: “ Hảy sinh sản tăng thêm cho đấy dẫy nước biển, các loài chim hãy tăng thêm nhiều  

trên đất.  

Đêm ngày lại qua đi, hết ngày thứ Năm 

Thượng Đế phán: “Đất phải sinh các loài động vật : gia súc bò sát và thú rừng tù theo loại “, liền có 

như thế. Thượng Đế tạo ra các loài dã thú, các loài gia súc và các loài bò sát. Thượng Đế rất hài lòng.   

II.- Sáng tạo Nhân loại 

Thượng Đế phán: “ Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, giống Chúng ta, để quản trị 

các loài cá dưới biển, loài chim trên Trời cùng các loài gia súc, dã thú và bò sát trên mặt đất “ .   
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Vậy Thượng Đế sáng tạo ra loài Người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Thượng Đế, Ngài 

dựng nên loài Người.  Ngài bảo: Hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dẫy địa cầu và chinh phục đất đai. 

Hãy cai quản loài cá dưới biển, loài chim trên trời và thú vật trên mặt đất.  

Thượng đế dạy: “ Này ta cho các con mọi loài cây kết quả có hạt, dùng làm lương thực. Ta cũng ban 

cỏ xanh làm cho lương thực cho các loài thú dưới đất, loài chim trên trời. Thưọng Đế nhìn xem 

mọiloài Ngài đã sáng tạo; tấtcả đều tốt đẹp.   

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ  Sáu 

III.- Thiết lập và Thánh hoá lễ cuối Tuần 

Như thế Trời Đất và vạn vật đã sáng tạo xong. Đến ngày thứ bảy, công trình hoàn tất.Thượng Đế 

nghỉ mọi việc. 

Thượng Đế ban phúc và thánh hoá ngày Thứ Bảy. 

Đó là sự tích Thượng Đế hằng hữu sáng tạo Trời Đất.  Khi Thượng Đế mới sáng tạo Trời  Đất chưa 

có bụi cây nào trên mặt đất, cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc ngoài đồng, và Thưọng Đế hằng hữu 

chưa cho mưa xuống đất, cũng chưa có ai trồng cây ngoài đồng, tuy nhiên hơi ẩm từ đất bay lên tưới 

khắp mặt đất. 

Thượng Đế Hằng Hữu lấy bụi đất tạo nên Người, hà khí vào lỗ mũi, thì người có sự sống.”   

Để có thể phân biệt được sự Dị và Đồng giữa Việt Nho và Thánh Kinh ta phải nhờ đến cơ cấu và ý 

nghĩa của Ngũ hành. 

B.- NGŨ HÀNH THEO VIỆT NHO 

Thánh Kinh thì được Chúa Yêsu mạc khải và bốn thánh Matthêu, Mác Cô, Luca và Gioan viết lại. 

Còn Ngũ Hành thì được tìm thấy xa nhất trong thiên Nghiêu Điển, cũng như dấu vết trong Chữ Nghệ 

của Nghệ An xứ.   Trong sách “ Hùng Vương Sự tích Ngoc phả Cổ truyền có lời rằng : “ Vua Kinh 

Dương vương vâng ngọc chỉ phụng mệnh Trời về núi Nam Miên sơn, lập độ ở phía Hoan Châu thuộc 

Nghệ An xứ “ . Chữ Nghệ ở đây không còn mang nghĩa địa dư mà là nghĩa nguồn gốc:  chữ Nghệ 乂 

là nét phẩy và nét mác giao thoa, cặp đối cực Phẩy / Mác giao thoa, nền tảng của Dịch lý, chữ Nghệ 

cũng là  một dạng của thập tự nhai : ╋. 

Thập tự nhai là con đường thông nhiều ngả, từ giữa thông ra 4 phía.  Phương Đông và Phương Tây 

chỗ nào cũng đều có Thập tự nhai, Thập tự nhai cũng là biểu tượng Thánh giá của Kitô giáo. 

1. Ngày xưa chữ Ngũ ( Ngũ hành ) cũng viết giống như Thập tự nhai  ( ╋:五) 

2. Ta thấy có sự tiến triển từ chữ Nghệ qua chữ Ngũ tới Thập tự nhai tới Ngũ hành.  

I.-  Ngũ hành 
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Hình Thập tự nhai ( Ngũ hành ) lấy từ đồ gốm Samrongsen ( Bắc Thái ) cùng loài với Đông Sơn. 

 

2 

     ↑ 

3 ← 5 → 4 

     ↓ 

                                                                                 1 

Số độ Ngũ hành 

Hỏa 

| 

Mộc—Thổ—kim 

| 

Thủy 

Đồ hình Ngũ hành 

 

II.-  Đồ hình Ngũ hành : Thuỷ, Hỏa. Mộc, Kim, Thổ 

Thủy / Hỏa : cặp đối cực đối xứng qua Thổ; Mộc / Kim: Cặp đối cực cũng đối xứng qua Thổ.  Trước 

hết nên hiểu chữ Hành, Hành không phải là tố chất như bốn tố chất ( element ) của Tây phương.  Mà 

hành có thể xem như lưu chất ( fluid ) có thể di chuyển và tác hành  với các hành khác để đạt thế 

quân bình động mà biến hoá  nhờ sự dung hóa của Thổ. 

 
Tứ  Tố của Tây phương: Nước, Lửa, Khí, Đất. Sau thêm vào Ether nữa, nhưng Ether cũng vẫn là vật 

chất. 

Còn hành Thổ không phải Đất, là vật chất. Để có thể  hiểu rõ ta dùng đồ hình sau : Nếu ta tách các 

ô: “ 2 hay Hỏa, 3 hay Mộc, 4 hay Kim, 1 hay Thuỷ” thì ô số 5 ở giữa trống không, nên các ô xung 

quanh tượng trưng cho Hữu và Hành Thổ ở trung cung trống không tượng trưng cho Vô.    
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III.- Số độ Ngũ hành: 1, 2, 3, 4, 5 

Cách đánh số: Trước tiên nên biết các cặp đối cực của các số Lẻ Chẵn: 1 và 2, 3 và 4 đều đối xứng 

qua trung cung  số 5.    Chỗ ta đứng ghi số 1 , trước mặt nhìn về hướng Nam ( Viêm phương hành 

Hỏa thuộc Viêm tộc ) ghi số 2,  ngược chiều đồng hồ ( phía Tay trái : Tả nhậm ) ghi số 3 và ngang 

qua số 5 ghi số 4. 

Đây là những Huyền số, không phải là số toán học để đo đếm, mà các loại Số lẽ Chẵn mang ý nghĩa 

triết lý.  

Các số Lẻ tượng trưng cho Thiên, Tinh thần, Tình, phẩm, trừu tượng, Thời gian, Vô hạn . . Thuộc 

Dương.  

Các số Chẵn tượng trưng cho Địa, Vật chất, Lý, Lượng,  Cụ thể, Không gian, Hữu hạn. . ., thuộc Âm 

Nhân gồm cả Thiên Địa, Lẻ Chẵn. . .  

Ta có các cặp đối cực: Thiên / Địa; Tinh thần / Vật chất; Phẩm / Lượng; Trừu tượng / Cụ thể; Thời 

gian / Không gian; Vô hạn / Hữu hạn. . . 

Trong số độ Ngũ hành ta có các cặp đối cực 1-2,   2-1;   3-2;  2-3,  1-4,  4-1. Trong các cặp đối cực  

thì sự cách biệt  giữa hai đối cực 2 – 3 là ít nhất, nên có thể xô đẩy, níu kéo nhau, cứ dầng co nhau, 

không bên nào có thể thắng, chỉ đạt thế quân bình động  ( chữ Nho gọi là tương thôi ) mà biến hoá . 

Như vậy không phải cặp đối cực nào cũng đạt được thế quân bình, mà chính tỷ lệ phân cách 2- 3 là 

tỷ lệ quân bình, thí dụ trong con  người cặp đối cực về Tình / Lý là 3 / 2 nghĩa là Tình 3 lý 2, các con 

số này rất co dãn, không phải là con số toán học, tuỳ theo trường hợp mà mức độ khác nhau, miễn là 

Tình nhiều hơn Lý. 

Ta có thể kiểm chứng tỷ lệ đó qua thí nghiệm của hai nhà bác Học Dương Chấn Ninh và Lý Chánh 

Đạo. Khi bắn nhân nguyên tử thì nó phát ra hai tia vi tử Dương và Âm, nếu chắn 2 tia lại mà đo tốc 

độ thì tỷ số tốc độ Dương / Âm: 3/2 ( Tham Thiên lưõng Địa) 

Người ta cũng dùng những cặp đối cực này  để tượng trưng  cho các nền Văn hóa: 

Nền văn hoá Đông – Nam là 3 -2  ( Tình 3 lý 2 ) , nền Văn hoá Ấn Độ là 4 – 1 ( 4 Tinh thần, 1 Vật 

chất ) , của Tây Âu là 4 – 1.( 4 Vật chất, 1 Tinh thần )  

IV.- Ý nghĩa các đối cực trong Ngũ hành: Thuỷ, Hỏa. Mộc, Kim, Thổ. 

Theo Đông phương: Thủy là “ vạn vật chi nguyên “: tức là nguồn ngốc của  Vạn vật, nước có trong 

các sinh vật, và nhất là trong cơ thể con người thì nước chiếm đến 70%, có lẽ vì vậy mà dùng hành 

Thủy tượng trưng cho vật chất.   Còn Hoả là lửa tức là một dạng năng lượng, tương trưng cho Tinh 

thần, khi suy tư con Người cũng phát ra làn sóng, tức là là năng lượng . Vậy đối với con Người cặp 

Thủy - Hỏa tượng trưng  cho Vật chất / Năng lượng ( Tinh thần ).  Mộc / Kim tượng trưng cho Sinh 

vật / khoáng chất. Còn Thổ tượng trưng cho Vô, cho Tâm linh, mà Thổ cũng là vị trí của con Người, 

nên con Người có gốc Tâm linh. 

Như vậy 4 hành xung quanh tượng trưng Thế giới Nhị phân: Thế giới hiện tượng biến hoá  theo Dịch 

lý, tức là sự biến hoá do các cặp đối cực tương thôi ( Âm Dương tương thôi ).  

Trong cơ cấu Thời gian ta có các cặp đối cực : Đông  / Hạ; Xuân / Thu. 

Trong cơ cấu Không gian, ta có các cặp đối cực: Bắc / Nam, Đông/ Tây. 
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Hạ 

↑ 

Xuân ←Tứ Quý → Thu 

↓ 

                                                                          Đông 

Cơ cấu Thời gian 

 

Nam 

↑ 

Đông ←Tr, Ương→ Tây 

↓ 

                                                                          Bắc 

Cơ cấu Không gian 

V.-  Ý nghĩa khác của Ngũ hành 

Trục dọc ∣ gọi là trục Chí hay trục Thiên Địa ( mùa Hạ: Ngày dài hơn, đại diện cho Thiên, mùa 

Đông: Đêm dài hơn, đại diện cho Địa ) , trục Ngang  ― gọi là trục Phân hay Trục Nhân. ( mùa 

Xuân, mùa Thu: Ngày đêm bằng nhau, đại diện cho Nhân ), hai trục giao nhau tạo nên Thập Tự nhai  

╋. 

Ta cũng có thể  coi : “ Nhân “ là sự giao thoa của cặp đối cực Thiên Địa. Nho bảo” Nhân giả kỳ 

Thiên Địa chi Đức, Âm Dương Chi giao, Quỷ Thần chi hội. . . < Lễ  Vận >“ 

Ngày xưa Tổ tiên chúng ta dùng Thập tự nhai để giải thích sự quân bình động của các cặp đối cực. 

Đó là  Dịch lý: nguồn gốc của Tiến hoá, trường tồn, Thái hòa.  

Nếu nghiên cứu kỹ Ngũ hành thì ta thấy những  quảng diễn về đồ hình Ngũ hành về Cơ cấu Thời và 

Không gian cũng có liên hệ với các trang trong Thánh Kinh. 

C.- NHỬNG ĐỒNG DỊ GIỮA SÁNG THẾ KÝ VÀ NGŨ HÀNH 

I.- Cái nhìn biến hóa theo sự tương thôi của các đối cực 

Trong khung Ngũ hành cả đồ hình lẫn số độ được coi như là  Tạo Hóa lư -  bộ máy huyền vi để giải 

thích sự tương tác giữa các đối cực - (Âm Dương tương thôi “ trong Vũ trụ, đúng hơn là trong Thế 

giới Hiện tượng, tức là thế giới Nhị phân tương đối. 

Theo Einstein thì hai đối cực Thời gian và Không gian là hai mô căn bản đan kết với nhau thành 

Thời – Không Liên ( Time – Space – continuum ) mà sinh vạn vật, còn Lạc thư của Lạc Việt thì các số 

Lẻ và số Chẵn được phân bố theo 4 hướng và 4 phương và xoay theo hai chiều Vãn và Vạn, cá biệt 

hóa mà sinh ra vạn vật. 
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II.- Cái nhìn theo quyền năng của Thượng Đế 

Còn Trong Sáng Thế ký lại diễn tả một Thượng Đế quyền năng sáng tạo vũ trụ: Khi Chúa phán một 

cái, thì mọi thứ trong vũ trụ liền hiện ra.   Thượng Đế là nguồn sinh sinh hóa hoá cũa Vũ trụ:  

1.-Ngày thứ nhất 

 “ Ban đầu Thượng Đế sáng tạo Trời Đất.  Đất chỉ là một khối hỗn độn, không có hình dáng rõ rệt.   

Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh.  Thượng Đế tác động trên mặt nước ( 1). Thượng Đế 

phán: “ Phải có ánh sáng “, ánh sáng liền xuất hiện. Thượng Đế rất hài lòng và phân biệt Ánh sáng ra 

Bóng tối.    Thượng Đế gọi Ánh sáng là Ngày và Bóng tối là Đêm.”     

Thượng đế tạo ra cặp đối cực: Bóng tối /Ánh sáng (Ác / Thiện ) cũng như Đêm / Ngày.  Theo Sắp 

Thế ký của Bàn Cổ thì bảo:    Hỗn mang chi sơ vị phân Thiên Địa. Theo Nho giáo  thì Bóng tối hay 

khối hỗn độn  hay hỗn mang là  Vô cực, khi hỗn mang phân ra  Bóng tối (Âm ) / Ánh sáng ( Dương ) 

là khi Vô cực phân ra cặp đối cực của Thái cực, tức là lúc “Tại Thiên thành Tượng “ với đồ hình 

Thái cực viên đồ. 

 

 
 

2.-Ngày thứ hai 

Thượng Đế phán: “ Phải có Khoảng Không phân cách nước với nước”   Vậy Thượng Đế tạo ra 

khoảng không, phân cách nước dưới khoảng không và nước trên khoảng không. “ Thượng Đế gọi 

Khoảng không là Trời.  Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh.    

3.-Ngày thứ ba 

Thượng Đế phán: “ Nước dưới Trời phải tụ lại và bãi khô phải xuất  hiện” liền có như thế. Thượng 

Đế gọi bãi khô là Đất, nước tụ lại là Biển. Thượng Đế rât hài lòng. 

Thượng Đế phán: “ Đất phải mọc lên thảo mộc, cỏ kết hạt tuỳ theo loại, cây kết quả có hạt tuỳ theo 

loại “ liền có như thế. Thượng Đế rất hài lòng.  

Ngày thứ Hai ( số Chẵn ) và thứ Ba ( số Lẻ ) Thượng đế tạo ra  Trời tức là khoảng không Không 

gian,   nước dưới Trời và Bãi khô tụ lại, Bãi khô được gọi là Đất, tức là cặp đối cực Trời / Đất, tức 

cũng là  cặp Không gian / Vật chất hay  Vô / Hữu . Không gian là khoảngkhông, nhờ có vật chất 

mà không gian mới hiển lộ.   Về  không gian thì có cặp đối cực: Bắc / Nam, Đông / Tây tức là Cơ 

cấu không gian . Đây là khởi đầu giai đoạn “ Tại Địa thành Hình “  

 

Ngày thứ ba: khi có Ánh sáng phân ra cặp đối cực Ngày / Đêm, mới sinh ta thời tiết tức là sự vận 

hành của Thời gian ( số Lẻ ) .  Có 2 điểm trong không gian thì mới nhận ra có chuyển động theo 

Thời gian qua vận tốc của chuyển động.   Vào ngày thứ ba đã có thảo mộc với cặp đối cực nhị Cái / 

nhị Đực ( ? ) .  Sau ngày thứ hai và thứ ba mới có cặp   Thời gian / Không gian hay số Lẻ / số 

Chẵn. ( liên hệ với Lạc Thư minh triết và  Thời - Không Liên của Einstein )    

 

Có Thời gian xoay vần mới nhận ra : Tĩnh / Động. Một tiếng phát ra từ Thinh lặng, hiện hữu một 

lúc ( Động ) qua thính giác, rồi lại trở về Thinh lặng, giúp ta phân biệt ra  Tĩnh / Động .Về Thời 
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gian thì có các cặp đối cực: Đông / Hạ, Xuân / Thu, tức là Cơ cấu Thời gian cũng như Quá khứ / 

Hiện tại. Hiện tại /  Tương  lai.  Vào ngày thứ ba đã có thảo mộc với cặp đối cực nhị Cái / nhị 

Đực.( ? ) 

Sau ngày thứ ba mới có cặp   Thời gian / Không gian hay số Lẻ / số Chẵn.     

4.-Ngày thứ Tư 

Thượng Đế phán: “ Phải có các thể sáng trên Trời để soi sáng mặt đất, phân biệt Ngày  Đêm, chỉ định 

Thì tiết Ngày và Đêm “  liền có như thế. Thượng Đế làm ra hai thể Sáng lớn. Thể sáng hơn trị vì ban 

Ngày , thể Sáng nhỏ hơn trị vì ban Đêm. Ngài cũng tao nên tinh tú .  Thượng Đế đặt các thể sáng trên 

Trời để soi sáng mặt đất, cai quản ngày đêm, phân biệt Ánh sáng và bóng Tối. Thượng Đế rất hài 

lòng.    

Đến ngày thứ Tư  thì Thượng Đế mới sáng tạo ra Mặt Trời và các Tinh tú, tức là cặp đối cực  Nhật / 

Nguyệt Tinh, do đó mới có Đêm / Ngày,  mới có  Tứ  Thời bát tiết. 

5.-Ngày thứ năm 

Các loài Chim trời và Cá  biển được thụ tạo với các cặp đối cực: Mái / Trống , Cái / Đực . 

6.-Ngày thứ sáu 

Các loài thú vật cũng được thụ tạo với cặp đối cực Cái / Đực.  Sau hết, Thượng Đế lấy cặp đối cực: 

Hơi ẩm / Bụi đất hay Tinh thần / Vật chất tạo ra Loài Người và phà Hơi vào lỗ mũi ( Thánh linh từ 

nguồn Tâm linh ) để cho con người có sự sống, tức là tạo ra cặp đối cực Vật chất / Tinh thần, Tinh 

thần / Tâm linh  trong con Người đầu tiên và trao quyền cai quản mọi loài cho loài người.với cặp đối 

cực  Gái / Trai , Đàn Bà / Đàn ông . 

7.-Ngày thứ bảy 

Thượng Đế ban phúc và Thánh hoá ngày thứ bảy để loài người tôn vinh và thờ phượng Chúa, để loài 

Người nhớ đến nguồn gốc của mình. Đây là giai đoạn chót Thượng Đế đã sáng tạo xong Vũ trụ mà 

Nho giáo đã diễn tả  với đồ hình ở dưới. 

 
 

Thái cực viên đồ về khía cạnh biến hóa theo hình rút gọn 

Nói tóm lại Thượng Đế tạo ra thế giới Hiện tượng tương đối với nguồn sinh sinh hoá  của Vũ trụ qua 

các cặp đối cực: Gái / Trai, Mái / Trống, Cái / Đực, nhụy Cái / Nhụy Đực. 

Giữa Việt Nho và Thánh kinh chỉ khác nhau ở chỗ thứ tự cặp đối cực; ở Việt Nho theo Tả nhậm nên 

đặt theo thứ tự Gái / Trai, còn trong Thánh Kinh thì theo Hữu nhậm theo thứ tự Adam / Eva hay Trai 

/ Gái.   



 116 

III.- Vũ trụ quan của Kitô giáo: Sáng Thế ký 

Theo Sáng Thế ký thì Thế giới này được sáng tạo là do quyền phép của Thượng Đế, nên con người 

phải tôn vinh thờ phượng để Ngài ban ơn phước cho, nhờ Mạc khải mới nhận biết được.    

IV.-  Vũ trụ quan Động của Nho giáo 

Còn Nho giáo ( Việt Nho ) thì  chỉ mới biết tới thế giới hiện tượng, nhờ quan chiêm Thiên văn, Thời 

tiết do việc “ Trông Trời, trông Đất, trông Mây, trông Mưa. . .  mà cảm nghiệm được Thiên lý qua sự 

níu kéo, xô đẩy giữa các đối cực mà biến hoá, nhà Nho bảo là “Âm Dương tương thôi “ mà thành, 

đây là lý Thái cực cũng gọi là Thiên lý hay Dịch lý, hay bộ máy huyền vi của vũ trụ, nhờ đó mà con 

người biết nương theo Dịch lý ( thuận Thiên ) để thăng hoa cuộc sống.    

Theo Lạc Thư  của Lạc Việt thì các cặp đối cực Lẻ / Chẵn đan kết với nhau theo hướng và phương 

khác nhau  theo chữ Vãn và chữ Vạn ( ngược chiều và cùng chiều với kim đồng hồ  ) cá  biệt hoá  mà 

sinh tra vạn vật. Đây là thế giới hiện tượng tương đối.( Xem Lạc Thư minh triết của Kim Định )  

Còn theo Einstein thì hai mô căn bản Thời gian / Không gian đan kết với nhau thành Thời – Không – 

liên ( Time – Space – continuun mà sinh ta vạn vật. ( Xem Warping Time and Space.   Space.com )  

Trong thế giới hiện tượng mọi sự đều tương đối. Tất cả cũng đều do Thượng Đế sáng tạo ra. 

Sở dĩ có sự phân biệt đó là vì thái độ dè dặt của các triết gia: 

Trong ba vấn đề trọng đại của triết học mà một thi sĩ Perse, gọi là bản thảo triết lý có 3 trang, mà 

trang đầu và cuối bị mất, Trang Tử  cho là vấn đề Khởi đầu cũng như Chung cục là ngoại lý, nghĩa 

là triết lý trung thưc không dám đụng đến, ai muốn hiểu thì tìm nơi khác, ví dụ nơi tôn giáo ( bằng 

vào Mạc khải ) . Đó là :   

1.- Nhân sinh hà tại: Tại sao tôi sinh ra trên đời, Vì nguyên do nào? 

2.- Tại thế hà như: Và sinh ra để làm gì?, tức triết lý Nhân sinh. 

3.- Hậu thế như hà : Sau này sẽ ra sao?, tức vấn đề cứu cánh của con người.  

Nho giáo chỉ  lo định vị con người trong vũ trũ làm sao cho cuộc sống nhân sinh được êm đẹp, mà 

Triết gia Kim Định gọi là Sắp Thế ký. 

Theo Thánh kinh thì loài Người phải luôn vinh danh và thờ phượng Thượng Đế để “ vâng Ý Cha 

dưới Đất cũng như trên Trời”, mọi ngưởi phải hoàn thiện như Cha ở trên Trời.  

Còn Việt Nho thì do quan niệm sắp Thế ký để định vị thế của con người trong Trời Đất để đóng vai 

trò “ Tạo hóa con “ mà Tự chủ tự Lực, tự Cường, vì quan niệm con người tương đối trong thế giới 

hiện tượng là “ Quỷ Thần chi hội : Thiện / Ác  luôn cứ  kề  vai nhau trong con người để  tranh Sáng / 

Tối“, nên là con người đang thành ( Thánh hay Quỷ ) , do đó phải luôn Tu thân hàng ngày để “  

hoàn thiện  mọi việc Làm và hoàn thiện các mối Giao liên  xã hội”  để cho được hòa nhịp với tiết 

nhịp  “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hoà.  

Tóm lại Tổ tiên Việt tuy không được Mạc khải nhưng nhờ sống biết Hoà với Thiên nhiên  qua đời 

sống Nông nghiệp mà lại trực thị mọi vấn đề quan trọng về Vũ trụ và Nhân sinh qua Trực giác. 
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 V.- Nhân sinh  quan Nhân chủ của Nho: Con người đang thành 

 

Theo Ngũ hành: 

Trời (  Tinh thần ) 

↓ 

Người ( Tinh thần + Vật chất ) 

↑ 

Đất ( Vật chất ) 

 

Nho định nghĩa: “ Nhân giả kỳ Thiên Đia chi Đức, Âm Dương chi giao, Qủy Thần Chi hội, Ngũ 

hành chi tú khí: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất, là nơi Âm Dương giao hòa, là chốn hội Tụ 

của Quỷ Thần, là tú khí của Ngũ hành.    Con người giữ được thế quân bình động giữa hai đối cưc, 

không Duy Thiên để Duy Tâm hay Duy Địa để Duy Vật. Để giữ được vị thế của mình thì con  người 

phải Tư Lực, tự Cường, để giữ được vị thế tự Chủ.    Vì ý thức được vị trí của mình trong Trời Đất, 

nên luôn phải biến đổi để phù hợp với nhịp biến hóa của vũ trụ, gọi là thuận Thiên, nên con Người 

luôn luôn là “đang thành “ 

 

Kitô giáo nói trong mỗi con Người có đền thờ Chúa ngự, Phật giáo thì bảo con người là Phật sẽ 

thành, Nho thì con người không những là tinh hoa của Trời đất,nhưng còn là nơi giao hội của Quỷ 

Thần.  Quan niệm nào cũng cho con người là bất toàn, nên phải gắng công làm cho hoàn thiện hơn.    

Mỗi tôn giáo có những phương cách khác nhau: Phật giáo thì tìm phương thế giải thoát đau khổ, 

Kitô giáo thì tìm cách lên Thiên Đàng, còn Nho giáo thì lao mình việc trần thế làm sao cho mọi 

người sống Hoà với nhau để cho cuộc sống tiết độ nhưng vẫn có sinh thú,  để tiến tới cuộc sống 

phong lưu, huyền đồng cùng vũ trụ.Người Việt Nho cố sống thuận thiên trong hiện tại miên trường 

Gieo Nhân trong đời nay để mong Gặt Quả  đời sau. 

Nhưng khốn nỗi nền Bá đạo của Bắc phương đã phá tan mọi sự qua hành động “ Dĩ cường lăng 

nhược “ của họ, giam hãm dân tộc ta trong cảnh khốn cùng, nên dân tộc chúng ta ngày càng quên 

lãng nếp sống  tốt đẹp đó mà  rơi vào vòng khổ lụy triền miên. 

VI.- Triết lý Nhân sinh 

Một sự khác nhau quan trọng: Kitô giáo cho rằng Thiên Chúa tạo ra hết mọi thứ, từ Alpha đến 

Oméga bằng quyền phép của Ngài, Ngài phán cái gì thì cái đó liền xuất hiện.. Qua quan niệm này Ta 

chỉ thấy một Thiên Chúa rất mực quyền uy, cái gì cũng bí nhiệm hết, Ngài chỉ mạc khải cho một số 

người đặc biệt và trao chìa khóa cứu rỗi cho số ít người được chọn riêng. Ai có đi vào cửa đó mới 

được cứu.  

Vì vậy con người một mặt phải tôn vinh và thờ phưọng Thiên Chúa và mặt khác phải bám sát vào 

giáo hội, tránh trần tục thế gian, để giữ cho cuộc sống được tinh tuyền,  chuyên lo về việc nước Trời, 

mà xa lánh trần thế. Có phải đây là nguyên nhân xa rời cuộc sống, làm cho  Đạo Đời xa cách không? 

Do đó là thế lực vô thần tràn lan khắp thế giới! 
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Còn Việt Nho tuy vẫn hướng tới Thượng Đế, nhưng rất dè dặt khi đề cập đến hai Vấn đề: Con người 

từ đâu mà đến cũng như khi chết con người sẽ đi về đâu, cho rằng đây là những vấn đề ngoại lý bất 

khả tư nghị với khả năng hữu hạn của con người. 

Việt Nho thì nhận ra rằng trong thế giới hiện tượng nhị phân này thì mọi sự chỉ là các cặp Tương 

đối, các cặp tương đối luôn biến hoá, vì thế cho nên con người ở trong trần thế phải dựa vào những 

điều kiện sẵn có trong Thế tục và nương theo luật biến hoá tức là Dịch lý để siêu thăng cuộc sống, 

bằng cách muốn đạt cái to phải làm  tốt ngay từ cái nhỏ, làm cho cái tục biến nên thanh, cái thường 

thường thành cái phi thưòng.    Cái phi thường chỉ có trong cặp tương đối mà thôi, nên  khi muốn 

hướng về tuyệt đối thì phải  tìm cái phi thường trong những cái thường thường để thăng hoa cuộc 

sống.  Tổ tiên Việt không đi trên đại lộ huy hoàng mà lầm lũi trong nhưng cái thường thường để làm 

cho cuộc sống được siêu việt, nhiều người cho đây là lối sống nhà quê quá tầm thường. 

Để phân biệt ta thấy người phương Tây luôn vươn tới những cái gì xa xăm cao rộng, phi thường. Con 

Tổ tiên Việt cũng vươn tới nhưng giá trị đó, nhưng bằng cách bám vào cái thường thường trong cặp 

đối cực để đạt cái phi thường. Trong khi người Âu Tây  thám hiểm không gian, xa xăm thì người Á 

Đông lại thu vụ trụ vào trong hòn non bộ, vả tìm cái phi thường trong Tâm của mình.( Thiên lý tại 

nhân tâm ).  

Cũng vì vậy mà Nhân đạo khởi đầu từ việc ăn uống, chuyện Vợ chồng (Âm Dương hoà ) và đặc biệt 

những mối giao liên xử thế, làm sao cho được sống Hòa với nhau.  Mọi người đều phải tu theo Ngũ 

Thường và xử thế Hoà theo Ngũ luân, với mục đích là  để làm tốt đời sống Nơi Đây và Bây Giờ, vì 

quan niệm rằng giây phút nào trong hiện tại cũng cố sống cho đàng hoàng, giúp cho đời sống hiện 

tại tốt đẹp hơn, thì là một bảo đảm cho đời sống tương lai. Chứ khi sống mà chỉ lo nhiều cho cái chết 

cũng như lo sự cứu rỗi ở tương lai mà bỏ quên “đời sống Hiện tại nơi Đây và Bây Giờ “ thì sa vào 

ảo tưởng. Chưa chú tâm vào cuộc sống mà đã quá lo về cái chết thì đã là chết dần rồi.Việc cứu rỗi 

cũng không ở Tương lai, mà chính cốt là ở cung cách vi nhân từng phút giây trong Hiện tại.  Con 

người Việt Nho luôn chú tâm vào Tính chất tự Chủ tự Lực tự Cường để ráng vi nhân liên lỉ sao cho 

xứng đáng là con Trời con Chúa, chứ con Người không lo tu thân, để cho mọi sự hư đi rồi xin 

Thượng Đế tha thứ, rồi xin Chúa ban phát điều mình nài nỉ cầu xin. Làm sao mà Thiên Chúa có thể 

làm được việc đó?Tuy rằng việc gì mà Chúa chẳng làm được, nhưng nếu Chúa làm việc này thì hoá  

ra Chúa cũng làm hư con người! 

Nhân loại ngày nay đa số đang quên lảng những nhu yếu của con người cũng như cách vi nhân liên 

lỉ, họ cho rằng đó là vấn đề tầm thường, không đáng quan tâm, cho việc này đã cũ như trái đất ai mà 

chẳng biết. Khốn nỗi, tuy rằng có biết nhưng chỉ hời hợt bên ngoài và dẫu có biết mà không cố làm, 

nên biết cũng như không.  Nhân loại đang quên cái SẢY tầm thường này, chính cái SẢY nảy ra cái 

UNG làm cho con Người và xã hội hư nát. 

Căn do sâu xa là con người cứ mê mãi đi tìm cái Phi thường,rất xa vời với con người, nên chẳng 

thiết thân gì đến con người, khốn nỗi trong thế giới Hiện tượng này, không có cái Phi thường đơn 

độc, vì Thường thường và Phi Thường đan kết với nhau, nên chỉ tìm được cái Phi thường trong cái 

Thường thường mà thôi. 

Vì thế mà Chúa Yêusu xuống thế để nhắc nhở cho nhân loại nhận biết là Ngài đem cái Phi thường 

vào cái Thường thường trong  trần thế, để Loài Người biết cách “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như 

trên Trời”, nghĩa là phải Yêu Người để vươn tới Mến Chúa. Yêu Người bằng cách cố ăn ở công bằng 

với nhau. 
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Ý Cha là “ mến Chúa”  và “ Yêu Người “, “ Mến Chúa là tìm về tình yêu Phi thường” bằng 

cach“Yêu người là yêu những cái Thường thường”, nhưng có yêu được cái Thường thường nơi “ con 

người bất thường: con người khốn khổ “ thì con Người mới cảm nhận ra được cái Phi thường và có 

sống như vậy mới toát ra cái Phi Thường trong cuộc sống, điển hình nơi Bà Me Têrêsa Calcutta.   Ta 

chỉ “ Mến Chúa thực sự “ khi biết : Yêu con Người thực sự “, có yêu con người thực sự thì mới mong 

đạt lòng Mến Chúa, mà không ngược lại. Yêu người là việc thường thường, chỉ nhờ việc này mới cảm 

nhận được lòng Mến Chúa. Mến Chúa mà không có hành động yêu người thực sự là lòng Mến chúa 

tưởng tượng hay là sản phẩm của lý trí, nhưng lý trí không thuộc nguồn Tình.  

Trong cái Ăn ( Thực ) ta có thể trau dồi được Chân, Thiện, Mỹ.( đã bàn ở bài Minh triết Việt ) 

Đạo thuận Vợ thuận chồng  ( Đại đạo Âm Dương hòa ) giúp ta xây dựng được nền tảng  của sự sống 

Hoà, hai đối cực sống kề cận bên nhau hàng ngày mà Hòa được với nhau là chuyện vô cùng khó 

khăn,và nhờ đó mới cảm nghiệm được Tiết nhịp Hoà trong vũ trụ, cũng nhờ đó  mà thực hiện cuộc 

sống an vui hạnh phúc. Đây là công việc vô cùng khó khăn, nên được Tổ tiên chúng ta tôn đạo Vợ 

Chồng lên hàng Đại Đạo, vì thế mà Ca dao có câu: “Thứ nhất thì tu ” Tại Gia “ thứ hai tu Chợ, thứ 

ba tu Chùa”. 

Tu tại gia cho đàng hoàng với trăm ngàn thực tế khó khăn mà vươn lên được cuộc sống Hoà thì khó 

hơn tu tại Chùa nhiều. 

Tu Chợ là khi sống với lân nhân, mình phải  biết cách xử thế công bằng mà sống Hoà với mọi người.  

Còn Tu Chùa thì chỉ chuyên tu, mọi nhu cầu cần thiết đã có người khác lo, không bị thê tróc tử 

phược và tránh được trăm ngàn rắc rối ở đời, chỉ có việc lấn át  được cái khuynh huớng vô cùng 

mạnh liệt của Tính dục, Tham dục là khó vượt qua! Đây là lối tu “Độc thiện kỳ thân “. 

Nên nhớ trong cuộc sống hàng ngày, nếu tránh cái  Tục thì không tìm ra cái Thanh, tránh Trần thế 

thì không tìm ra Thiên Đàng, Nát Bàn, tránh cái Thường thường trong đó mọi sự biến hoá của các 

cặp đối cực thì con người trở thành bất động không thể tiến hóa mà thăng hoa được, mọi sự chỉ là 

tưởng tượng, nên bí nhiệm!. 

Trong cách trau dồi Thể / Diện để “ Vi nhân “ thì phải biết trau dồi cái Phẩm bằng cách biết giảm 

bớt cái Lượng hay Phá bớt cái Chấp để cho nhẹ gánh, để đến ngày cuối đời mà qua cửa Hẹp. 

VI.-Cội nguồn của luật Phá Chấp 

Phá chấp cũng là cái luật “ Cho đi và Thâu nhận: giving & receiving”. Ta hít oxy thì sẽ thở ra thán 

khí, ăn thực phẩm vào, không dùng hết  thì phải có thứ thải ra, bần sạch là do quan niệm của ta, vì 

mọi thứ bẩn sạch đều chất chứa lẽ biến dịch của Thượng Đế  ở trong, mọi thứ  đều là nguyên tử điện 

tử cả, đây cũng là những vũ trụ thu nhỏ, những thứ đó có khắp nơi trong tầng khí quyển,trên mặt đất, 

mọi sinh vật khắp nơi đều luân phiên dùng chung, xài đi xài lại, do “ vạn vật đồng nhất thể  “, “. 

Trong vũ trụ không có cái gì được sáng tạo ra thêm và mất đi : rien ne se crées et rien ne se perds . 

Thâu vào dùng không hết mà giữ lại là trái luật, bác ái và bố thí  là để thực hiện sự cân bằng Chấp 

Phá. 

Thâu vào cho nhiều, mà không cho đi là trái luật, thâu của cải cho nhiều, dư ra mà không cho đi theo 

luật “  Nhận Cho “ là trái luật, gây nên bất công, làm  xáo trộn trật tự xã hội, gây khổ cho con 

người.. Kiến thức thâu vào cho nhiều, đức hạnh tu luyện vào cho lắm, mà không đem ra giúp đời an 

vui thì cũng trái Đạo, vì “  van vật tương liên “.  Cuộc sống một chiều này là nghịch Thiên. 

VII.-Vạn vật đồng nhất thể 
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Tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều được cấu tạo bởi vật chất và năng lượng. Cơ thể của ta gồm 

những nguyuên tử, nguyên tử tạo nên phân tử, phân tử tạo nên những tế bào, các mô và cơ quan . 

Các tế bào biến đổi luôn luôn. Nhờ đồng vị phóng xạ mà ta tìm ra được 98% của 10 lũy thừa 28 ( ten 

trillion quatrillion ) nguyên tử trong cơ thể ta được thay thế hàng năm. Lớp tế bào bao phủ dạ dày 

được thay thế mỗi 5 ngày, da của chúng ta được đổi mới hàng tháng, tế bào gan được thay thế trong 

6 tuần. Tất cả đều biến đổi không cùng. 

VIII.- Vạn vật tương liên 

Theo nhà huyền niệm Eckhart Tolle thì: Đa số tế bào trong cơ thể ta  đều  từ thực phẩm mà ra. Nhờ 

đồng nhất thể mà các nguyên tử trong môi trường và trong cơ thể các sinh vật được trao đổi với nhau 

thường xuyên. Những dòng sông chảy qua các thung lũng và mạch máu trong tĩnh mạch cua ta đều 

có liên hệ mật thiết với nhau. Hơi thở của cánh rừng già với hơi thở mới đây của ta đươc đan kết với 

nhau không thể gỡ ra được. 

Thực phẩm từ màu mỡ của đất có liên hệ tới sức khoẻ của các mô và cơ quan của ta. Môi trường 

thực sự là “ cơ thể nới rộng: extended body “ của ta, do đó chúng ta được quấn chặt không thể tách 

rời với hệ sinh thái. Không biết ý thức bảo vệ sinh thái cho quân bình là tự diệt, trong đó môi trường 

tư tưởng là tối quan trọng, những tư tưởng nghịch Thiên lý tạo nên rối loạn.     

Đó cũng là phép lạ của Thượng Đế xẩy ra hàng giây hàng phút chính trong cơ thể ta, xung quanh ta 

và khắp nơi, không chỗ nào mà không có, chẵng phải tìm đâu xa, miễn là ta biết ý thức mà cảm nhận. 

Thượng Đế ở khắp mọi nơi, ở đâu mà chẳng có những sự biến hoá vi diệu khôn cùng của Ngài. 

Chúng ta không thể có hình ảnh nào về thượng Đế, nhưng mà qua sự biến đổi không cùng trong Vũ 

trụ mà nhận ra bộ máy huyền vi  của Thượng Đế. 

Thế giới Tâm linh, Thiên Đàng là thế giới Vô, quê hương của Thiên Chúa, là Đấng vô hình, vô 

tướng, vô thanh, vô sắc, vô xú, nghĩa là vô biên, vì thế ta không thể gán cho Ngài một Nhân hình hữu 

hạn, nên  muốn về với Ngài mà còn  mang nhiều thứ vật chất quá thì không thể chun qua cữa Hẹp vì 

chìa khoá Thánh Phêrô đang cầm giữ, Chìa khóa để tháo gỡ gánh nặng trên lưng lạc đà. Vấn nạn 

bậc nhất của nhân loại ngày nay là bỏ quên Gốc Tâm linh, lao vào Thế sự để thủ đắc cho nhiều, toàn 

dùng chiêu “ Nhân danh “ hay dùng  những “ mưu gian qủy kế ”  để tranh lợi đoạt danh, thủ đắc Vật 

chất ngày một thêm nhiều, gánh đã nặng trở nên nặng quá nặng. Cứ bỏ cho được gánh nặng, là ở đời 

được yên, và khi về quê mới vào cửa Hẹp được tự nhiên, Khỏi cần nài nỉ, Thánh Phêrô cũng mời 

vào!  Cách sống này nhiều người cho là dại quá dại, vì họ chẳng biết “ Dĩ Hoà vi quý “ là gì? Mà 

bất Hòa thì con Người Hư xã hội Nát, nhân loại cùng nhau đạp đổ mọi thứ. Dồn nhiều tài lực chế ra 

mọi thứ vũ khí sát nhân, dùng vũ khí để cướp nhau, rồi đến ngày cùng nhau dùng vũ khí tiêu hủy 

nhau! Đó là cái khôn của nhân loại. 

IX.- Sự quan trọng của cái nhìn theo Vũ trụ quan động 

Nếu biết nhìn vũ trụ theo các cặp đối cực và nhịp theo sư biến dịch mà sống thuận Thiên tất con 

người sẽ được Thân an Tâm lạc. Đặc biệt nếu biết tìm cái Phi Thưởng trong cái Thường thường mà 

sống thì mới thăng hoa cuộc sống được. Đây là phương cách Đem Đạo vào Đời mà chưa có nền Văn 

hóa nào đạt được.  Đạo là cái Phi Thường, Đời là cái Thường thường, hai đối cực này xoắn xít với 

nhau, không thể tách rời. Do đó mà ta  có thể tìm cái Phi Thường (Đạo) trong cái Thường Thường 

(Đời ), nghĩa là tìm Đạo trong Đời, tìm sống nơi những cái Thường thường trong đời sống hàng ngày 

mà vươn lên. Cả cuộc Đời là thực hiện sống Đạo trong Đời, một sự thăng hoa từ Tục tới Thanh, từ 
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Đơn giản đến Phức Tạp, từ Gần tới Xa, từ Nhỏ tới To, từ cái Hiện rõ tới cái Tinh vi, từ cái Dụng tới 

cái Thể ( Thể Dụng nhất nguyên, Hiển Vi vô gián ) từ Hữu tới Vô rồi Hữu Vô hài hòa mà An vi. 

Tổ tiên chúng ta không đi trên những đại lộ huy hoàng, mà chỉ đi trên những đường mòn, sống đời 

sống giản dị, tầm thường trong thực tế gần gửi hàng ngày với con người, nhưng biết từ cuộc sống 

tầm thường đó mà vươn lên những giá trị cao đẹp hơn. . .“,. Chân lý thì dễ hiểu và đơn giản để mọi 

người ai ai cũng hiểu và làm theo đưọc  (Dị tẳc dị tri, Giản tắc dị tòng ), chứ không cao siêu như của 

giai cấp quý tộc. Việc này mọi người phải tự ý làm lấy, chứ không ai có thể thay thế mình được.  

Nay trong xã hội nhiều người đã Vong Thân, con người bỏ quên việc Tu Thân, nhiều Gia đình trở 

nên lục đục, Xã hội thì đầy rẫy bất công, lại đôn đáo đi tìm đũa thần ỡ ngoài con người, ở Chính trị 

mà thực ra là Tà trị, và ỷ lại vào ngoại nhân, nên chẩng bao giờ giải quyết được vấn đề con người 

bất Nhân, tạo ra Xã hội bất Công. Cái hư nát là do mình làm ra, mình không lo sửa, cứ sống bừa hay 

là đi tìm người khác nơi khác như ngoại nhân, cũng như cầu nguyện Chúa Phật làm giùm, đó là mê 

lộ.  

Xã hội bất công là do nhiều người làm ra, nên muốn sửa thì mọi người đều cùng sửa, nếu họ không 

chịu sửa thì dùng phương thế độc tài như CS bắt họ phải làm, điều này vô nhân đạo,tất cả mọi nơi 

đều đã thất bại,  nên phải có cuộc vận động quần chúng, dùng mọi phương tiện truyền thông tạo nên 

một phong trào canh tân đời sống chung, để chuyển hoá tâm thức ù lì của nhiều người, có thế  mới 

mong xây dựng được Nội lực toàn dân, mới hy vong vươn lên vực dậy. Không ai có thể làm thay thế 

cho mỗi một chúng ta, ngay với Thượng Đế. Cứ vô tâm và vô trách nhiệm để cho mọi sự nát ra rồi 

nài nỉ cầu xin Hoà bình, tuy không có gì mà Thượng Đế không làm được, nhưng Ngài là đấng Công 

chính, làm sao Ngài mà dung dưõng những con cái hư đốn như thế được, xin đừng có bất kính mà 

cầu xin điều phi lý như thế! 

X.- Đường về Tâm linh 

Qua thế kỷ 21 người ta nói nhiều đến Tâm linh, nhưng quan niệm về Tâm linh thì mỗi nơi một khác, 

người ta cũng bảo trong 25 thế kỷ naỳ Tây Âu chẳng lưu tâm đến Tâm linh, còn Đông phương tuy có 

gốc Tâm linh, nhưng cũng đã bỏ quên, nên cả thế giới mới gặp vô số nan đề. Mà nan đề quan trọng 

nhất là “ Con người quên mình là tinh hoa của Trời Đất, là con Chúa con Phật nữa, nên không còn 

biết kính trọng, yêu thương, chấp nhận nhau, mà sống công bằng với nhau, nên mới sinh ta trăm 

ngàn cơ sự. 

Vậy Tâm linh là gì? Làm sao mà đi vào thế giới Tâm linh? 

Tâm là gì? Tâm không phải là quả Tim, mà là cửa ngỏ đi vào nguồn Linh. Linh là gì? Linh như Thần, 

mà có Thần mới có Linh. lại nữa Thần Vô phương ( ubiquitous ), chỗ nào Thần cũng ở, chỗ nào Thần 

cũng hiển linh được. Vì thế mới có tên là Tâm linh. 

Nhưng Tâm ở đâu, có đi tới Tâm thì mới tìm ra Linh, mà Tâm ở ngay trong mình, nên mới nói Nội 

Tâm.  Có Tĩnh thì mới gặp Tâm, có vào ngỏ cữa Tâm, mới ngộ nguồn Tình, Vì thế mà nói Tâm Tính, 

Tâm Tình, Tính Tình. 

Nhưng đường nào có thể dẫn ta tới nguồn Tâm linh? Thưa là ta ở trong thế giới Hiện tượng của các 

cặp đối cực, đây là thế giới của Chân lý ngược chiều theo Dịch lý. 

Mà:  “ Dịch nghịch số chi lý, vô tư, vô vi dã, tịch nhiên bất động, nhi cảm thông thiên hạ chi cố: 

Dịch là chân lý ngược chiều, phải vô tư, nghĩa là không dùng lý trí ( no – mind ) , vô vi là không 

nhân vi ( no artificial ), mà phải sống thuận theo Thiên lý, phải im lặng ( silent ) và bất động ( Still )  

thì mới cảm thông được lẽ biến dịch của Trời Đất mà tiếp cận với nguồn Tâm linh “ .  Tổ tiên chúng 
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ta đã chỉ cho phương pháp về Nguồn : Định nhi hậu năng Tĩnh, Tĩnh nhi hậu năng An, An nhi 

hậu năng Lữ, Lữ nhi hậu năng Đắc: Có định Tâm được ( bằng cách tìm chỗ vắng, ngồi imlặng và 

bất động ) thì mới Tĩnh ( nghĩa Tâm không bị Tà dục khuấy động ), có Tĩnh thì mới An ( nghĩa là đã 

tách rời khỏi những câu thúc ở đời ), có An thì mới  chú tâm mà Lự được ( Lự là lo liêu, tinh lọc cho 

sạch, cho sạch những cái do lý trí tạo dựng), đó là “ tuyệt Tứ “ của Khổng Tử : Vô ý, vô cố, vô tất, 

vô ngã .  Vô  ý  là bỏ suy tư, vô cố là đừng cố chấp những gì mình cho là hay là đúng ở đời, cũng như  

vô tất  là bỏ những thứ cho là tất định như luân thường đạo lý  cũng như đức tin sống ở đời, cuối 

cùng đến vô ngã, là những thứ mà gọi là mind indentification, nghĩa bỏ hết sạch sành sanh những 

thứ lý trí xây dựng nên bản ngã con người. Khi đó mới mong vén được màn vô minh của lý trí mà tiếp 

cận  với nguồn Tâm linh.    Vì lý trí thuộc về lãnh vực Suy tư trong thế giới hiện tượng, để nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần, còn Tình thuộc về lãnh vực Quy tư để tìm về cõi vô, chỉ cảm nhận mà 

thể nghiêm được mà thôi. Không hiểu được nghịch lý  của Dịch lý thì không bao giờ biết cách tìm về 

nguồn Tâm linh. 

Chúng ta đừng có lầm Tâm linh với Đức tin hay Luân thường Đạo lý. Đức tin hay Luân thường đạo 

lý là do lý trí tạo nên để sống ở đời, còn Tâm linh thuộc lãnh vực bên kia của lý  trí. 

Nhà huyền niệm Erkhart Tolle đã viết : “ Many people are already aware of the difference between 

Spirituality and Religion. They realize that having a belief system – a set of thoughts that you regard 

as the absolute truth – does not make you spiritual no matter what the nature of those belief is. In fact 

the more you make your thoughts ( beliefs ) into your identity, the more you cut off you are from the 

spiritual dimension within yourself. Many religious people are stuck at that level. They equate truth 

with thought, and as they are completely identified with thought ( their mind ) , they claim to be in 

sole possession of the truth in an unconscious attempt to protect their identity. They don’t realize the 

limitation of thought. Unless you believe  ( think ) exactely as they do, you are wrong in their eyes, 

and in the not – too – distant past, they would felt justified in killing you for that. And some still do, 

even now “: ( The New Earth. P.17. Eckhart Tolle ) : Nhiều người đã ý thức về sự khác biệt giữa Tâm 

linh và Tôn giáo.   Họ nhận ra rằng có một hệ Đức Tin - một hệ tư tưởng được coi như chân lý tuyệt 

đối – không giúp mình trở nên Tâm linh hơn, ta không cần kể tới những gì là bản chất của niềm tin 

đó..    Thực sự, càng làm cho tư tưởng mình đồng nhất với căn cước mình ( bản ngã: cái Tôi ) thì 

càng làm cho mình xa lãnh vực Tâm linh hơn ngay trong chính mình, Nhiều tín hữu đang kẹt trong 

tầm mức này.Họ đồng nhất  Chân lý với Tư tưởng, và khi họ hoàn toàn đồng nhất với tư tưởng  họ 

cho là chỉ có họ mới có Chân Lý độc nhất, với toan tính bảo vệ căn tính của họ. Họ không nhận ra sự 

hữu hạn của Tư tưởng  ( Còn Tâm linh là lãnh vực vô biên ). Trừ khi mình tin như họ, nếu không thì 

trước mắt họ, mình là kẻ sai trái, và trong một quá khứ không xa, họ sẽ giết mình vì lý do bảo vệ 

Chân lý. Và ngay bây giờ, một vài tôn giáo đang còn làm. 

Muôn vàn vấn nạn của con Người ngày nay đều do lảng quên đời sống Tâm linh. Tâm linh là nguồn 

Tình Yêu vô biên và Lý công chính.  Cắt khỏi nguồn này thì con người ăn ở với nhau như lang sói.  

XI.- Sự giao thoa các cặp đối cực của các Tôn giáo 

( Cách đem Đạo vào Đời sống hàng ngày theo tinh thần Việt Nho ) 

Người Công giáo làm dấu Thánh giá là để nhắc nhở mọi người về mầu nhiệm của Ba ngôi, đối với 

Nho gia thì cũng là nhắc nhở trau dồi tinh hoa của Ngũ hành.  Ta có thể dùng Cơ cấu Ngũ hành để 

tìm hiểu ý nghĩa và sự khác biệt:      

Trong ngũ hành có trục Tung và trục Hoành giao nhau thành chử Thập mà người Kitô giáo gọi là 

Thánh giá, vì trên đây Chúa yêsu bị đóng đanh  để thức tỉnh xã hội con Người  hối cải tội lỗi. Còn 
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Nho giáo thì có Ngũ hành để tìm cách giải thích sự giao thoa của các cặp đối cực, các đối cực giao 

thoa để tiến hoá trong trạng thái Quân bình động, sự biến hoá này được gọi là nguồn Sinh Sinh Hóa 

Hóa của Vũ trụ.   Ta cũng có thể hiểu trục tung tượng trưng cho Tâm linh, trục hoành cho Thế sự: 

Chuá Cha :     * Bác ái,  Chúa Con: Công bằng  của Kitô giáo 

                                 Mẹ Âu Cơ :      * Nhân ái, Cha Lạc Long :  Lý công chính của Nho giáo 

                                                           *Bi  và Trí của Phật giáo. 

 

Chúa Cha ( Tim )          Bác ái                    Nhân               Bi 

                                      |                                 |                             |                    | 

                         Chúa Con  (Óc )         Công bằng            Lý công chính        Trí                 

( Divine Father/ Mother aspect. Prototype )  

Khi đem Lòng Bác ái và Lẽ công bằng thể hiện hài hoà trong cuộc sống nơi Thế sự thì đạt đức Dũng. 

( Dũng là điểm giao thoa của Trục Tung và trục hoành tức là Tâm linh và Thế sự) 

*Chúa Cha →Thánh thần ( nguồn Yêu thương ) ← Chúa Con 

                      Thánh Thần:  Chúa Cha và Chúa Con Yêu nhau  sinh ra Chúa Thánh thần. 

  *Bác ái → Tha thứ ( Dũng )  ← Công bằng 

  *Nhân ái → Dũng ← Trí ( Lẽ công chính ) 

  *Từ bi → Hỷ xả ( Dũng ) ← Trí ( Lẽ công chính ) 

 

  @Tha thứ: khi sống ở Thế sự mà Bác ái và công bằng được thể hiện hài hoà thì đạt đức 

Dũng, khi đạt đức Dũng thì mới có khả năng Tha thứ. 

           @   Dũng: khi sống ở Thế sự mà Nhân Trí được thể hiện hài hoà thì đạt đức Dũng 

 

          @ Hỷ xả: Khi sống ở Thế sự mà  Bi Trí hài hoà thì mới có thể Hỷ xả tức đạt đức 

Dũng. 

10.- Cách làm dấu Thánh giá 

Xét theo Đồ hình và số độ Ngũ hành, ta thấy sự khác nhau về cách làm Daấu Thánh giá  của người 

Công giáo La  Mã và Chính Thống giáo như sau: 

Hỏa: 2 

↑ 

Mộc: 3 ←Thổ : 5→Kim : 4 

↓ 

Thủy: 1 
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Lối làm dấu Thánh giá người Công giáo thì dùng ngón giữa của bàn tay phải mà làm 

dấu bắt đầu từ Ngôi Cha ( số 1 ) tới ngôi Con ( số 2 )  qua bên phải là Thánh ( số 3 ) tới 

Thần ( số 4 ), như vậy từ 1 tới 2 là Trên xuống, từ 3 tới 4 là theo chiều Kim Đồng hồ, 

tức là theo Lối Hữu Nhậm ( theo lối Du mục ) .  

Người Chính Thống giáo cũng từ Trên xuống ( 1 → 2) nhưng từ 4 → 3 lại ngược 

chiều kim Đồng hồ, tức theo lối Tả nhậm theo lối Nông nghiệp ( thuận Thiên ). 

Còn theo Việt Nho nếu làm dấu Thánh giá theo tinh thần Ngũ hành thì dùng tay Trái ( 

tức theo Tả nhậm với ý nghĩa thuận thiên và trong nữ, phù yếu ) bắt đầu từ 2 tới 1 tiếp 

theo 3 tới 4 ( cũng theo Tả nhậm ngược chiều Kim Đồng hồ ). 

Đây là cách tuyệt hảo để luôn nhắc nhở mình về Nguồn Sống và Nguồn Sáng.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CÂU CHUYỆN  LỰA CHỌN SAI LẦM 

Tất cả các đoạn Tân Ước từ đây về sau đều trích từ nguồn:  Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các 

Giờ Kinh Phụng Vụ.   Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia. 

A.-Sách Sáng Thế chương 3, câu 1-20. 

 

 

 

 

 

 

 

      “ Rắn là loài dối trá nhất trong vườn. Một hôm con rắn nói với Evà: “Có phải Thiên Chúa cấm 

ông bà không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?”.  
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Evà đáp: “Đúng thế, hết mọi cây trong vườn thì được ăn, ngoại trừ có cây ở giữa vườn thôi. Chúa bảo 

không được ăn kẻo phải chết”.  

Rắn liền cám dỗ Evà: “Chẳng chết chóc gì đâu bà ơi, nếu Chúa biết ngày nào bà ăn trái đó, bà sẽ là 

một thần linh khôn ngoan biết điều tốt, điều xấu”.  

Evà nhìn trái cây thì thấy đẹp mắt và ngon. Bà liền đưa tay hái ăn và đưa cho chồng cùng ăn. Khi họ 

vừa ăn thì mắt họ mở ra, và họ biết điều tốt điều xấu đúng như lời Thiên Chúa phán. Họ mắc cở chạy 

tìm lá che thân vì thấy mình trần truồng. Họ đã phạm tội không vâng lời Thiên Chúa. 

Chiều đến, Thiên Chúa đi trong vườn, Ngài gọi Adong từ xa: “Adong, ngươi ở đâu?”.  Adong thưa: 

“Con nghe tiếng Ngài, nhưng vì trần truồng nên con lẩn trốn”. Thiên Chúa hỏi: “Có phải ngươi đã ăn 

trái Ta cấm không?”.  Adong đáp: “Evà đã đưa trái đó cho con và con đã ăn”. Chúa hỏi Evà: “Ngươi 

đã làm gì thế?” Evà đổ lỗi cho con rắn: “Con rắn đã lừa dối con, nên con đã ăn”. 

Chúa nguyền rủa con rắn: “Bởi vì mi đã lừa dối người ta, nên mi sẽ phải bò bằng bụng suốt đời mi”. 

Rồi Chúa nói với Evà: “Vì các ngươi không vâng lời Ta, nên ngươi sẽ phải mang nặng, khi sinh đẻ 

thì đau đớn”. Và Chúa nói với Adong: “Ngươi sẽ phải làm việc vất vả mới có bánh để ăn, vì đất sẽ trổ 

sinh gai góc”. 

Thiên Chúa làm cho họ những chiếc áo che thân và mặc cho họ. Ngài mang họ ra khỏi vườn, và họ 

bắt đầu một cuộc sống vất vả.” 

B.-Cái nhìn của Việt Nho về sự sa ngả của Nhân loại 

Vũ trụ quan của Việt Nho là vũ trụ động, nhìn mọi sự vật trong thế giới hiện tượng đều do sư giao 

thoa của các cặp đối cực: Tâm linh / Thế sự, Thiên / Địa, Thiện / Ác, Nội / Ngoại. . .,nên biến đổi 

không ngừng theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. 

Ta thấy Ông Adong và bà Evà cũng như cây biết Dữ biết Lành đều là hai đối cực của Thế giới hiện 

tượng nhị phân, và mỗi con người cũng là nơi “ Quỷ / Thần chi hội”, nên dĩ nhiên Ông bà Adong và 

Evà phải biết Dữ và biết Lành. Văn hoá Việt theo nguyên lý Mẹ ( Nữ Oa, Âu Cơ, Cửu Thiên huyền 

nữ. . . ) , trong Tình hơn Lý, nên  Nữ nội Nam ngoại, các bà là Nội Thánh lo việc bên Trong, các ông 

là Ngoại Vương lo việc bên ngoài, các bà ở trong, ở vị trí Tâm linh nên nặng vể Tình, còn các ông lo 

Thế sự bên Ngoài, nên thiên về Lý ( công chính ) .   Khi sống chung với nhau thì phải “ Hợp Nội 

Ngoại chi Đạo” hay Âm Dương hoà “  

Thiên lý hay Dịch lý là lý ngược chiều của đối cực Tâm linh / Thế sự, Tâm linh là Nội thánh, Thế sự 

là Ngoại vương”, Hai bên phải giao thoa với nhau để kết hợp thành: Bên ngoài là Lý, bên trong là 

Tình “.  Nếu đem Tâm linh ra thế sự là làm đảo lộn trật tự Thiên nhiên, nên “ Nghịch Thiên giả 

vong” .    Tâm linh và Thế sự phải giao thoa thì mới tạo ra mối Hoà được. 

Đáng lẽ đàn bà phải ở bên Trong để thuận với Thiên lý, đàng này bà lại ra Ngoài thế sự ăn trái cấm, 

tức là bỏ Tâm linh ( nguồn Tình ) mà theo Lý làm đảo lộn trật tự của thế giới hiện tượng, đem cái 

Tâm linh ra Thế sư, coi Lý nặng hơn Tình, bỏ Tâm linh tức là bỏ nguồn Tình mà ra thế sự để theo Lý 

chay trở nên Duy Lý một chiều, đây là căn bệnh trục vật của thời đại.  

Nan đề của Thế giới ngày nay chuyên lo Thế sự mà lảng quên Tâm linh, là Duy Lý một chiều. Ông 

Adong theo bà Evà cũng theo Lý với bà Evà mà bỏ quên Tâm linh. Lẽ tất nhiên khi sống một chiều 

nhân loại sẽ không còn biết quý giá trị Tinh thần Tâm linh mà kính trọng yêu thương nhau, mà đấu 

tranh dành quyền lợi Vật chất mà dày xéo nhau, lẽ dĩ nhiên nhân loại làm đảo lộn trật tự Thiên 

nhiên, nên kết quả là bị đuổi ra khỏi vườn hạnh phúc mà sống vất vả khổ đau.  Nạn Vô thần cũng 
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như CS đều  do bỏ quên Tâm linh, sống theo Lý quá khích, nên dành dật giết hại nhau, biến trần thế 

thành hỏa ngục.    Đó là cái nhìn Của Việt Nho về nan đề của nhân loại.   

Theo Nho giáo, đúng hơn  là Việt Nho, thì  khi “Đại  Đạo Âm Dương “  không Hòa nữa,  hay  “  Nội 

Ngoại  chi Đạo “ khộng hợp được với nhau nữa thì trật tự Vũ trụ bị đảo lộn, không còn là cosmic 

rhythm,  cosmic có nghĩa là trật tự ( order ) , nên cosmic rhythm bị mất trật tự, bị đảo lộn, khi đó tâm 

hồn con Người bị rối loạn. Ta nên nhớ khi Tâm an Thân lạc  thì con người mới cảm nhận được Hạnh 

phúc khi Tâm (  Eva ) bị đảo lộn thì Thân ( Eva ) bị khổ đau,  mới cảm thấy trần truồng sợ hãi, nên 

mất Hạnh phúc.  Khi con người áp bức con người để cướp dật được nhiều của thì Lòng không yên, 

nên vẫn bị Lương tâm dày xéo mà triền miên đau khổ.Lương tâm là cái chuông Thiên Chúa đã gắn 

vào mỗi con người , được dùng làm chuông báo động cho mình biết khi nào mình đã sống đảo lộn 

tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. Khi con Người dấn thân vào việc dày xéo người khác  để làm việc bất công  

mà còn không nghe tiếng chuông Lương tâm báo tử tất là họ đã Chết thật sự rồi vậy. Đó là tình trạng 

Tâm hồn con Người đã tự mình đánh mất Thiên đàng mà sa vào Hỏa ngục rồi vậy.   Sa Hỏa ngục là 

do mình sống sai trật tự của Thượng đế mà sa vào, chứ Thượng Đế không  mặc lốt Nhân hình mà 

đày con người sa Hỏa ngục.    

Khi sáng tạo Vũ trụ, Thiên Chúa đã sáng tạo ra các định luật về Tâm linh và Khoa học để cho Vũ trụ 

chuyển vần trong tiết nhịp hài hoà, để cho nhân loại có đủ mọi thứ Tự do mà sống hạnh phúc. Không 

có Định luật của Thiên Chúa trong mọi lãnh vực thì con người mất hết Tự do.  Hôm nay ta tìm ra 

lửa, ngày mai vì không còn định luật như thế, nên không còn tìm ra lửa nữa, nên loài người mất hết 

tự do, sống trong hỗn loạn, khó mà tồn tại được. Các Định luật trong vũ trụ bảo đảm sự Tự do cho 

loài  người . Trong các Định luật  thì luật Giá sắc vô cùng quan trọng. Giá sắc là luật Gieo Gặt:  Ai 

gieo thứ gì thì gặt thứ đó. Ai Gieo thì kẻ ấy Gặt. Có Gieo thì mới vó Gặt, Gieo một thì Gặt trăm.Luật 

này phần nào giống luật Nhân quả của nhà Phật. 

Vậy khi  Eva làm đảo lộn trật tự Vũ trụ thì chính Eva phải sửa lại, phải lập lại vai trò Nữ Nội Nam 

Ngoại để cho trật tự vãn hồi trong Tâm hồn của Eva , vì Eva gieo Nhân “ hỗn loạn “ nên gặt quả báo 

“đau khổ “  . Việc này chính Eva phải sửa, chứ không ai có thể làm thay, mà cũng không thể cầu xin 

Thiên Chúa thứ tha được, vì  Chúa đã tạo ra Định luật Hòa hoàn hảo rồi , nên Chuá không thể sửa 

lại nữa.  Adam ở ngoài Thế sự, nhưng lại nghe lời cám dỗ Eva mà ăn quả táo nhận biết Lành Dữ, mà 

quả táo đã bị Lành  Dữ đảo lộn, nên cũng phải chịu liên đới trách nhiệm.  

Do đó  con người bị hai cái tội: một tội do Mình làm ra, một tội do sự Liên đới trách nhiệm. 

Ngày nay nhiều người trong chúng ta làm sự gian ác bất công, gây ra rối loạn xã hội, chúng ta 

không thể chỉ hối lỗi suông, rồi nài nỉ Cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho mà được, đó là ảo tưởng, mà 

mỗi người chúng ta  phải ăn ở không những phải Hòa với nhau,  mà còn phải Hòa cùng Tiết nhịp Vũ 

trụ nữa mới ổn. 

Cái tội này do con người làm ra, nên con người phải tự sửa lấy, tội này có thể sửa và phải sửa bằng 

cách nhân loại phải trở về với nguồn gốc Tâm linh mà sống theo “  Tình Lý tương tham “, mọi người 

phải  xa rời  cuộc sống theo lối  “ coi Của trọng hơn Người “  thì mọi sự mới ổn, cái hỗn loạn khổ 

đau do con người làm ra, thì chính con người phải lập trật tự an bình mà sống với nhau.  Khi đó thì 

Chuá Phật mới có thể tha thứ. Chúa đã tha thứ trong cái luật muôn đời của Chúa rồi. 

Là con Thiên Chúa có đền Chúa ngự, là con Phật là Phật sẽ thành, là con người Tự Chủ tự Lực, 

tự Cường của Nho giáo, chúng ta phải Làm theo điều Chuá dạy “ Mến Chúa Yêu Người”, chúng 

ta phải Tự thắp đuốc lên mà tìm Trăng mà tự cứu, chúng ta phải tự Lực tự Cường sống theo nhịp 

Hòa của Vũ tr ụ thì mới mong được giải thoát, chứ không thể  ỷ lại với bề Trên mà được cứu. 
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C.- Cá nhìn Căn cơ  theo Dịch lý của T.G. Kim Định 

 I.- Cách đọc Dịch 

Vì Dịch là do Di sản sáng tạo của Tộc Việt, nên chỉ có con cháu Việt mới có khả năng đoc Dịch một 

cách Tông truyền. 

1. - Hai lối đọc Dịch 

a.- Đọc Dịch theo lối Hán Nho 

“ Ta biết Việt Nho chết lâu rồi, từ lúc An Dương vương giáng nhát gươm oan nghiệt xuống đầu 

Mỵ Châu. Và từ đó thì chỉ còn Hán Nho mà thôi.  Cách đọc Dịch của Hán Nho là lối đọc tiểu 

tiết chi li, chú sở, dẫn giải, tầm chương trích cú , tất cả chỉ là những luân lý khắc nghị như lớp 

Thanh giáo Bắc phương. Đã có vô số công trình khảo cứu rất chi li và rất là đồ sộ, nhưng lại để 

tụt mất hết Đại Đạo! 

b .- Đọc dịch theo lối Việt Nho 

Là chủ của Kinh Dịch, nên Việt Nho đọc theo lối Đại Đạo, chú trọng đến “ Vi ngôn đại nghĩa ” với 

cái biết tâm linh, mà trong Kinh Dịch cũng gọi là “ Chu Tri ”, hiểu là tròn đầy viên mãn như trong 

câu Hệ từ IV : “ Tri chu hồ vạn vật nhi đạo tế thiên hạ cố bất quá ” : “ Biết vạn vật đến chỗ tròn đầy, 

thì mới là con đường tế thế, mà không rơi vào quá đáng ”. 

Nếu không chu tri thì sẽ quá, nghĩa là rơi vào hoặc bên Thiên như bái vật, không thì lại bên Địa như ý 

hệ : tất cả đều đánh mất chữ Tương cũng là chữ Sống, chữ Thần . Vì thế nên nói Chu Dịch gồm cả 

Trời, cả Đất, cả Kiền, cả Khôn. Hễ được như vậy, thì có đi ra biên, cũng không rơi vào “ Đồng hồ lưu 

tục ”. Lưu tục xem sự vật có một chiều, triết học cũng lại xem sự vật một chiều đồng nhất, thì là chạy 

theo lưu tục làm sao có thể “ Đôn hồ nhân, cố năng ái ”, cho nên ý hệ mất khả năng gây dựng yêu 

thương, mà chỉ còn gây căm thù oán giận  

Căm thù oán giận là những lính thổi kèn dọn đường cho thần chết. Chết vì thiếu chu tri, mà chỉ 

còn biết theo một bên, là tiểu tri vậy.  

Đó là lối biết của triết học đi theo luận lý hay biện chứng , thì cũng chỉ là cái biết tiểu tri Trên một 

bậc là cái biết của Hán Nho, tuy đã vượt qua tiểu tri, nhưng vẫn chưa đạt chu tri, Việt tri. Tất cả các 

sách viết về Dịch cho tới nay đều theo lối Hán Nho. Còn lối Việt Nho chưa có ai đi vào vì lẽ rất đơn 

sơ là cho đến nay không còn ai biết đến Việt Nho. 

Nói theo Việt Nho, thì chủ của Kinh Dịch là Việt tộc.  Thế mà cho tới nay, đã ai dám nhận như thế. 

Nếu chưa nhận ra Chủ, làm sao làm sao biết được lối đọc của chủ nó. 

c.- Hiểu lầm Thần linh và Nhân tính 

Lối đọc này ở tại vượt lên cao để đặt cái nhìn lên cả Kiền lẫn Khôn trên toàn thể, như đại khái 

chúng ta đã thử bắt đầu làm trong quyển này và sẽ tiếp tục trong ít tập khác. 

Ở đây xin tóm lại bằng một lối nói khác để sự thật dễ hiện lên.    Khi xem toàn thể tiến trình của tâm 

thức con người ta thấy tất cả đều đang cố gắng đi trên con đường tiến hoá, mà tận cùng là nhân tính 

tức là đến chỗ làm con người cho hết các chiều kích của người để đáng gọi là : “ Nhân linh ư vạn 

vật ”.   Hiện nay chúng ta đã nói lên câu đó lâu rồi, nhưng đây mới chỉ là lý tưởng, chứ trong thực 

chất thì chưa đạt được, vì có một sự ngăn trở lớn lao là con người nhầm là Linh cái không phải là 
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Linh, nhầm là Thần cái không phải là Thần, nhầm là Người , cái không phải là Người, mà chỉ là “ 

Con vật có khả năng suy luận ”, mà suy luận là đi từ ý niệm này đến ý niệm kia nên hoàn toàn hàng 

ngang, không có gì từ trên dọi xuống. Do đó gây nên ứ trệ, không đạt được linh. Không đạt được linh 

làm sao đạt được nhân.  

Vì nhân thiết yếu bao hàm linh, mà linh là cái gì tham dự vào toàn thể gọi là Tâm linh . 

Đang lúc lý trí là cơ năng hạn hẹp lệ thuộc vật chất, chỉ có thể sản xuất ra được những ý tượng của sự 

vật, mà không phải là vật. Vậy khi con người dừng nghỉ lại ở ý tượng (ý niệm hay biểu tượng ) 

thì là ứ đọng lại trên những cái nhỏ bé không còn là chu tri, Chu Dịch.  

Những ý tượng đó huyền sử kêu là nhục ảnh ( 肉 影 ), nghĩa là những hình ảnh có tính chất xác thịt 

phát xuất từ giác quan nhất là con mắt, nên gọi là Nhục Ảnh: cái ảnh hình của xác thịt vật chất. Khi 

người ta bị chắn bởi “ nhục ảnh ” thì không nhìn ra được Nhân tính nữa, vì nhân tính vốn là 

tương quan sống động giữa Âm và Dương, còn nhục ảnh chỉ là cái gì im lìm như y như bức ảnh ta 

chụp được, chỉ có phai đi, không còn biến hình nữa Vì thế khi người ta bị chắn bởi nhục ảnh thì quên 

mình đi, vong thân, ly tính, và dồn hết chú ý vào nhục ảnh coi như đích điểm tối hậu của con người. 

Do đó con người dốc trọn bầu tinh anh, những ý lực chân thành nhất vào đó để tổ chức thành hệ 

thống rồi nâng nó lên bậc tinh thần. coi như cứu cánh của loài người, mà thực ra đó chỉ là cái mành 

mành mà con mẹ Hoạn Thư giăng lên, để cho nhìn chẳng được nhau, chẳng nhìn được nhân tính , 

cách “ bản lai diễn mục ”. 

2.- Hai loại mành mành che Tâm thức con người 

“ Mành mành che tâm thức con người, có hai loại: 

a.- Một thuộc Bái Vật của Vu Nghiễn 

Gồm các thứ dị đoan, tin nhảm, khi đẩy đến cùng thì Huyền sử kêu là thần Xương Cuồng . Xương 

có nghĩa là làm cho thịnh, cho mạnh những điều vu tưởng, đến độ trở thành cuồng tín, thì quay ra giết 

hại người. Giết người là truyện tất nhiên phải đến, vì nó “ quá đáng ”, nên đánh mất tương quan, cũng 

là đánh mất sự sống. 

b.- Loại thứ hai gọi là Ý hệ 

Cũng như loại trên, khi đẩy đến cùng cực, thì cũng giết người vô kể, như CS ngày nay là thí dụ: họ là 

những tên đao phủ của ý hệ. Nếu ta quan sát về mặt xã hội, thì thấy khi một xã hội mắc vào cái tật “ 

nhục ảnh ”, thì liền có sự ứ đọng, mà tang chứng là phân chia giai cấp ( classe ) trong xã hội cổ Âu 

Châu, hay đẳng cấp trong xã hội cổ Ấn Độ, một xã hội đã có giai cấp hay đẳng cấp thì ít thích thay 

đổi. Vì thế trong văn minh Ấn Độ cũng như Âu Châu đều không có Kinh Dịch ( Philosophie 

Américaine 189 , 190 ), chỉ riêng Viễn Đông không có giai cấp hay đẳng cấp mới có Kinh Dịch, 

hoặc nói cách chinh xác hơn, vì có Kinh Dịch, nên Viễn Đông đã thanh toán sớm giai cấp và 

đẳng cấp để đưa đến xã hội hoà đồng ít ra trong chính thể, nghĩa là không nói đến sự trệch 

hướng của hành pháp.”  

3 .- Hai loại chân lý 

a .- Chân lý đúng với 

Tại sao giai cấp và đẳng cấp lại làm trở ngại?   “ Thưa một khi đã là giai cấp thì phải có luật lệ, điều 

kiện riêng của giai cấp và từ đó những gì lợi ích cho giai cấp đều được công kênh lên bậc tiêu chuẩn. 
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Cái gì hợp với tiêu chuẩn đó thì là đúng và từ đây chúng ta đụng chạm đến cái luật khắt khe của nó 

là “ chân lý có một ” và dẫn liền tới câu định nghĩa chân lý là “ sự đúng hợp với lý trí ”. Nói 

rộng ra người ta chỉ cho là thật những gì ăn khớp với ý tượng của lý. Ta biết những ý tượng này là 

sản phẩm của giác, nên cũng hạn hẹp y như giác quan . Vậy khi người ta lấy nó làm nền móng, 

kết cấu chúng lại thành hệ thống gọi là ý hệ, thì ta hiểu tại sao nó gây nên ứ trệ. Tất cả danh lý và 

biện chứng đều y cứ trên ý niệm cũng gọi là biểu tượng, vì thế chỉ biết có chân lý đối tượng ( vérité 

objet ), tức Chân lý đúng với.  

Vì thế không có chân lý mà chỉ có “ chân lý của “ tức chân lý của phe này nhóm nọ, tôn giáo 

kia, trường phái khác, và tất cả đều hô : “ Chân lý chỉ có một ”.  Nội dung chân thực của câu 

nói là “ Chân lý ấy chỉ hợp cho một tiêu chuẩn của một nhóm nào đó mà thôi ”. 

Mà vì mỗi phe nhóm có cái nhìn riêng, được chi phối theo những ích lợi của mỗi phe , mà đã nói đến 

lợi ích, thì hầu hết là riêng tư .   Do đó dễ hiểu tại sao nhân loại đã nhân danh chân lý để giết 

nhau cách rất tàn khốc. Vì đó là loại chân lý có một, chân lý đối tượng, Chân lý của khoa danh 

lý của biện chứng pháp. 

b .- Chân lý khai mở 

Ngày nay một số triết gia Tây phương đã ý thức được sự tai hại đó, đang cổ võ cho một loại chân lý 

mới gọi là Chân lý khai mở, dịch ở tiếng Hy Lạp Aletheia.  Nếu chân lý đúng hợp bắt sự vật phải 

ăn khớp với ý niệm, thì chân lý khai mở lại để sự vật xuất hiện ra nguyên hình như nó có sao 

thì thấy thế.   Người chủ trương nổi nhất hiện nay cho chân lý khai mở này là Heidegger. 

Với chân lý này ông không gọi người là người nữa, vì tiếng người cho tới nay đều hiểu theo “ con vật 

có khả năng suy lý ”, nên dẫu có cho là có xác hồn, thì hồn cũng bị quan niệm theo hình ảnh xác, cho 

nên là một chiều, không phải con người đích thực.   Con người đó theo Heidegger thì phải là Hiện 

Tính ( Dasein ), trong đó Hiện ( Da ) có thể thuộc chân lý đúng hợp hay ít ra là phần hiện ra 

trước giác quan, còn Tính ( sein ) , có thể thuộc chân lý khai mở nghĩa là hiện ra nguyên hình . 

Mà khi hiện ra nguyên hình, con người ăn thông với toàn thể với vũ trụ. 

Chưa vội phê bình về hiện thực của chân lý Aletheia, nhưng khi xét ở dự phóng của Heidegger , thì ta 

thấy ông đi sát gần Kinh Dịch. 

Với Kinh Dịch , “ chân lý ” không có một mà là hai: Một cho Dân, tức con người trong xã hội, 

một cho Nhân, tức con Người trong liên hệ với càn khôn, Trời, Đất .   Là Dân, con người phải 

theo chân lý trùng hợp theo luật đồng nhất. Là Nhân, lại phải theo chân lý khai mở, vâng theo 

luật thái hòa.  Chân lý đồng nhất được trình bày theo lối lý luận nghĩa là ý tưởng nọ liên kết với 

ý kia, để kết thành tư tưởng, nhiều tư tưởng kết thành ý hệ, đọc lên xoắn xuýt.   Chân lý thái 

hoà được trình bày theo lối tiền niệm ( prélogique ), nghĩa là trước lúc kết hợp lại thành ý hệ . 

Và khi đọc lên nó như rời rạc. Chính sự rời rạc này làm nên nét đặc trưng của chân lý khai mở 

( aletheia ), cũng là chân lý của Minh Triết, của Kinh Điển. 

Thế hệ đàn anh chúng ta đã rủa sả sự rời rạc này, là vì họ đã rơi trọn vẹn vào chân lý đối vật, 

bao giờ cũng được trình bày mạch lạc gọn ghẽ và liên hệ với nhau như một giây xích, nên đầy 

sức quyến rũ, và vì thế chân lý này đã xích cổ được một số người Việt Nam chúng ta để cột vào 

tròng cộng sản, hoặc vào các tư trào khác gây nên sự phân tán đến cùng tột giữa người trong 

một nước. Có lẽ phải tan rã nát bấy ra như thế này chăng chúng ta mới nhận ra cái giá trị của 

sự rời rạc lơ mơ của Việt Nho, và lúc ấy mới nhận ra được rằng nếu muốn cho tâm trí nhìn 

thấy sự vật nguyên hình, thì không được trói buộc bằng ý hệ, bằng luân lý, mà chỉ có thể giúp 

nó bằng một số mệnh đề, dăm ba câu cách ngôn, để rồi mặc cho tâm trí thong thả thư thái, 
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không bị trói buộc chi cả. Thế mới trông một lúc nào đó được đón nhận tia sáng của Minh Đức 

gọi là “ triêu văn đạo ”, và đó chính là con đường của Chu Dịch. “  

c.- Chân lý đồng nhất và chân lý thái hoà trong Kinh Dịch 

“ Chu Dịch có hai cánh cửa Càn và Khôn và xuyên qua 64 quẻ, thì nội quái là Càn, ngoại quái 

là Khôn, nghĩa là tất cả đều lưỡng nghi, thì tất nhiên phải đi theo cả hai loại chân lý: cả chân lý 

đồng nhất lẫn chân lý thái hoà, cả của Dân lẫn của Nhân .   Nếu gọi Dân là Tài, là Trí, Nhân là 

Tâm, là Linh, thì ta sẽ nói: “ Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài ” , hoặc nói vắn tắt là Nhân 

Dân : Nhân đi trước Dân và quan trọng hơn Dân. 

Khỏi nói thì ai cũng biết người cộng sản đã đánh trụi hết nội dung của chữ Nhân nên dầu họ có cố 

tình dùng hai chữ Nhân Dân thì cũng chỉ là đánh lừa hoặc vô ý thức, vì trong thực chất họ đã theo 

chân K. Marx trong việc chối bỏ Nhân quyền; nói khác là cộng sản đã chối bỏ một hạn từ của biện 

chứng pháp, chối Nhân chỉ còn Dân , thì dù miệng có nói đến biện chứng pháp, cũng chỉ là một câu 

nói thiếu nội dung.  Nếu muốn có biện chứng phải chú ý cả Nhân lẫn Dân, cả tư riêng lẫn công cộng . 

Kinh Dịch bảo chú ý đến cả hai, nhưng chú trọng đến loại chân lý khai mở nhiều hơn chân lý 

đúng hợp.   Cái khó khăn là nếu không nhìn ra chân lý khai mở này thì chỉ còn nhìn thấy chân lý 

đồng nhất, chân lý có một, tức sự vật có một chiều và như vậy là ứ đọng như ý hệ và xương cuồng.   

Vì thế cái điều chú ý của Kinh Dịch là chân lý khai mở, nên nói : “ Dịch, nghịch số chi lý ” là có ý 

nói Kinh Dịch chuyên về chân lý khai mở ở số Sinh được trình bày bằng mệnh đề, bằng cách ngôn, 

bằng những sấm vĩ, đó là lối trình bày tốt nhất cho loại chân lý khai mở, bởi nó giúp mở rộng để cho 

thong dong, chứ không trói buộc lại, vì nó không có liên kết nên không có nguy cơ trói buộc tâm 

thức, và cũng vì đó Minh Triết Kinh Dịch đặc sắc nhất trong nét sẻn lời ( sobrie sapere ); một 

nền Minh Triết tiết độ hơn trong lời nói và lấy làm tôn chỉ hai chữ Dị Giản:  

Dị tắc dị tri Giản tắc dị tòng 

昜 则 易 簡 则 易 從   ( H.T.I.) 

Và dị giản chi thiện, phối chi đức: cái tốt lành của sự giản dị là đạt chí đức. Vì lẽ đó không nói. Nếu 

có nói thì cũng hầu nói về lối hành xử sao cho hợp với, còn vế chính, thì hầu như không dám nói chi.  

Chính Kinh Dịch ở giai đoạn Nho Việt, thì không có lời nào, mà chỉ có hai nét: 1 Âm , 1 Dương, 

hoặc khi kép lên thì thành nội quái và ngoại. 

Và điều căn bản hơn của Kinh Dịch là làm thế nào để ngoại quái và nội quái hội thông . 

Lúc đó là văn minh theo nghĩa cái văn nó sáng lên trong tâm hồn người đọc, như trong câu Dịch : 

Vật tương tạp cố viết văn ” .   Muốn hiểu câu trên , phải đọc cả triệt Hệ từ mới được.. . . 

Vật giao nhau thì gọi là văn. Chữ tạp ( vật tương tạp; 卡 : gồm chữ thượng, hạ chập một là pha trộn 

lại thành một . Khi sự pha trộn đó không cân xứng thì sinh ra lành dữ . Lành cùng cực là tham thiên ( 

3 , 2 ) lưỡng địa . Hung cùng cực là tứ Địa nhất Thiên ( 4 , 1 ) , vì 4 đánh 1 không chột cũng què : nên 

dầu có tinh thần, nhưng là tinh thần què chột, nên phải gọi là duy vật . Chính cái văn duy vật này 

đang trùm lên quê nước chúng ta, nên mới sinh hung. 

Muốn cứu quốc phải làm phục hoạt trở lại cái Văn “ tham Thiên lưỡng Địa ” của Việt Nho.  

Chỉ đạt Văn đó khi có Hội thông Thiên Địa.   Kinh Dịch không là chi khác hơn là trình bày 64 lần 

“ vật tương tạp ”, 64 lần Văn có thể Minh, 64 lần đuôi của Phục Hi, Nữ Oa có thể xoắn xuýt, 64 
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lần quân tử có thể “ dĩ tự cường bất tức ” nghĩa là có thể theo ánh sáng văn minh đó để mà 

hành xử.     Vậy tất cả tinh hoa của Kinh Dịch nằm trong hai chữ Hội Thông. 

 

Vì người ta không hiểu nên làm sai lạc đi ngay trong sự sửa soạn cho biến cố gọi là “ hội thông ”. Ta 

có thể ôn lại lịch trình sa đoạ để lần ra manh mối như sau . Để văn có thể minh trong tâm thức thì con 

người cần phải có sự sửa soạn xa và gần để làm sao thoát khỏi sự lấn át của Địa trên Thiên, của Lý trí 

trên Tâm thức .    Vì thế người học Dịch thì tuy trong lúc học phải suy xét học hỏi “ quân tử cư tắc 

quan kỳ tượng nhi ngoạn kỳ từ ” : 君 子 居 则 觀 其 象 而 玩 其 辭  ( H .T .2 . ) 

Nhưng tới lúc hành động thì phải bỏ tất cả mà dùng lối Quan, lối Chiêm, mới trông có tia sáng lóe lên 

tự miền sâu thẳm của tâm hồn .  Vì thế nói :  

“ Động tắc quan kỳ biến, nhi ngoạn kỳ chiêm , thị dĩ tự Thiên Hữu chi, cát: vô bất lợi:  動 则 觀 

其 變 而 玩 其 占 是 以 自 天 佑 之 ,吉 ,而 不 利   ( H.T.2 )  “.        Thiên Hữu chỉ là ánh sáng Tâm 

linh khi lóe lên trong tâm hồn thì không là gì không lợi . Trái lại bất lợi là khi thiếu tia chớp kia, thiếu 

cái trực giác của minh triết, mà chỉ còn theo hạ trí , suy tư theo lối tính toán so đo . Vì thế mà trước 

khi động ( tác động hành sử trong những trường hợp khác nhau ), thì th.ay vì bám lấy những ý 

tưởng của phe nhóm trong đường lối bái vật hay ý hệ, thì ở đây, Dịch phải bảo bỏ cả , quên đi , 

rồi đặt mình vào tư thế bên ngoài lý lẽ suy luận.   Vậy nên hệ từ ( X ) nói : “ Dịch vô tư dã vô vi 

dã, Tịch thiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ thiên hạ chi cố ” : “ Dịch không có suy tư, 

không có làm theo cái nghĩa hữu vi của hạ trí, nhưng để cho tâm trí rất yên lặng, xa khỏi những giao 

động ồn ào, thì đến một lúc nào đó đột nhiên loé lên trong tâm hồn luồng ánh sáng soi cho biết được 

cái căn cơ trong thiên hạ ”   Chính vì muốn xa lìa hơn nữa cái sức chinh phục của lý trí , nên Tiên 

Nho đề ra đề ra một số hành ngơi ngoại lý, thí dụ như “ mu rùa ” hay “ cỏ thi ” thay cho Đất Trời 

hay Thần vật, với mục đích là làm cho lý trí đừng có tin cậy vào năng lực của mình, đặng nó buông 

những bàn tay tuột ra để đất trống cho tâm linh nhô lên mặt tâm thức, cho các tia chớp sáng vụt 

những tia chớp đó chỉ loé lên nơi tâm hồn an tĩnh thanh thoát, nhẹ nhàng , nên sách Luận Ngữ nói là 

“ Triêu văn đạo ” : nghe đạo vào buổi sáng, lúc lòng trí đã lắng đọng khỏi những xao động ban ngày  

Như vậy thần vật chỉ giúp tạo nên bầu khí thư thái xa những tính toán của lý trí sau này Hán Nho vì 

không hiểu nổi, mới biến ra bói toán bốc phệ , làm thế là ngả vào ngỏ pháp môn của Vu Nghiễn.   

Chính ra theo Việt Nho hay là nền Minh Triết sơ nguyên thỉ Thần Vật cũng chỉ là một phần nhỏ trang 

sức cho sự sửa soạn gần . Còn để cho sự sửa soạn gần có hiệu nghiệm, thì phải có sự sửa soạn xa, đòi 

lâu thì giờ, mà ta có thể gọi tắt là tu thân. Trong đó có lối suy luận lưỡng hành , mà tôi cũng gọi là lối 

suy tư Thân – Tâm - Trụ ( cosmo-psycho – somatique ) đã trình bày trong cuốn “ Tâm Tư ”, và trong 

cuốn “ Hiến Chương Giáo Dục ” , cũng như sẽ trình bày thêm trong cuốn “ Loa Thành đồ thuyết.” 

4.- Hai lối giáo dục: Đồng nhất và khai phóng 

a .- Giáo dục đồng nhất 

Ở đây chỉ xin làm sáng tỏ vấn đề bằng so sánh đường lối giáo dục ( tức sự sửa soạn xa ) : Một theo 

Tâm Lý đồng nhất của Hạ trí, một theo lối Thái hoà của Tâm Linh .  

*Lối Giáo dục  đồng nhất có 3 nét đặc trưng sau: 

**Trước hết là nhồi sọ : Nhồi sọ cho thực đầy, nhét cho thực chặt, không còn để một quảng thì giờ 

trống nào để tâm hồn rảnh rang, hầu có thể tự suy nghĩ lấy cách tư riêng . Hết giờ học thì đến giờ làm 

việc, hết lao tác thì đến học tập. 
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**Thứ đến là lối độc hữu: Do quan niệm chân lý có một, vì thế một là cấm đoán triệt để tất cả tư 

tưởng khác với chân lý được chấp nhận, như ta thấy rất rõ trong chế độ cộng sản. Hai là không dành 

cho chút thì giờ rảnh nào, đặng nhìn ra ngoài. 

**Thứ ba là hệ quả của sự không để giờ cho suy nghĩ thì tất nhiên phải suy nghĩ hộ : không ai có 

quyền suy nghĩ nữa, đã có Đảng và Bác suy tư .   Tất cả chỉ có việc theo lý trí của người trên. Như 

vậy là lý trí ròng làm sao lý trí gặp được tâm linh.  Biết bao người Việt Cộng đã nghĩ đến tình đồng 

bào, tình huynh đệ, cha con, muốn ngừng tay đâm chém phá hoại, nhưng Bác và Đảng đã bắt phải từ 

khước những ý nghĩ đó , cho đấy chỉ là những tàn tích của phong kiến, của tư bản, cần đoạn tuyệt, để 

được hướng trọn vẹn tai mắt, trí, ý vào chân lý của Đảng mà thôi Vì thế nhìều đảng viên phải giả điếc 

trước tiếng nói của tâm tình, của lương tâm để tuân theo chỉ thị cấp trên, bắt phải hoạt động như cơn 

sốt rét để khỏi nghe tiếng lòng . . .  

b .- Giáo dục khai phóng 

Bây giờ chúng ta trở về với chân lý khai phóng của Việt Nho, nó có những đặc tính sau đây :  

*Trước hết là sự thanh thoát trong đường lối giáo dục , được tượng trưng trong việc “Đi tắm 

sông Nghi, hóng mát trên dài Vu Vũ, ca hát mà trở về ” .       Thật là nhẹ nhàng cởi mở, giàu tính chất 

tâm linh thanh thoát ( xem Tâm Tư , chương IV ) . Còn về sách vở tuyệt nhiên không bao giờ lấy 

nó làm tiêu chuẩn tối hậu kiểu Mặc Địch để chúng chắn đường con người trở lại với tâm mình. Nếu 

có dùng sách thì cũng không có những sách chặt chẽ kiểu ý hệ, mà là những sách có lối văn lỏng lẻo, 

cởi mở như Thi , Thư , Lễ , Nhạc , không có chút chi trói buộc tâm hồn. Đã vậy cũng không có nhịp 

điệu chung nào Anh này ra một ý chưa múc cạn, thì cứ múc đi; vài ba tuần dăm ba tháng mới trở lại 

gặp thầy cũng được. 

*Điểm thứ hai, đối với những tư trào khác, thì nên tránh công kích : “ Công hồ dị đoan , tư hại dã 

dĩ đoan ” . Vậy có nghĩa là dung thông . Tất nhiên chỉ dung thông những tư trào nào vẫn để cho 

mình được phép mãi mãi dung thông. Vì nếu bừa bãi chấp nhận những thuyết đầy chất độc hữu, thì 

ngày nào thắng thế, nó phải bắt mình cũng phải độc hữu .  

Y như Việt cộng hiện nay, biết bao người chỉ đón rước cộng sản như để mở rộng đường suy tư, có 

ngờ đâu đến lúc nó thắng thế , thì dù muốn dù chăng mình cũng phải trở thành một chiều như nó .   

Vì thế nhân danh tinh thần Tương Dung mà chấp nhận bất cứ tư trào nào là một thứ “ ba phải ” rất tai 

hại. 

Cái nét cuối cùng của Việt Nho là đề cao việc trở lại với tâm tư mình.  Có theo ông thầy thì 

chẳng qua mình thấy ông nói hợp tâm trí mình chứ không phải vì là của ông. Vì thế có đi cùng 

một đường với ông, cũng chính là đường của mình . 

Đại để đó là mấy nét biểu thị nền giáo dục của Nho giáo nguyên thuỷ, tức cũng là Việt Nho.”  

5.-Hai đợt sa đoạ 

“ Nhưng hiện nay, chúng ta đã sa đoạ hai đợt :  

a .- Đợt nhất của Hán Nho 

Đợt Hán Nho bắt phải ký tụng kinh sách với biết bao chú sớ, trích cú, tầm chương, thành thử để 

trút mất đại đạo cũng là Minh Triết, là đem lại lòng say sưa nóng cháy mà chỉ còn biết có cái vỏ khô 

cứng bên ngoài của tụi thanh giáo Bắc phương .  Vì thế triết lý mất, chỉ còn lại có luân lý khắc nghị 

hy sinh tình người, khiến cho nền minh triết của Dịch lý không còn được ai nhận ra nữa.   Tuy 
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nền Minh Triết còn lẫn quất trong dân gian, trong những truyện thần thoại, nhưng thiếu triết lý thì 

không sao tìm lại được ý nghĩa . Tình trạng đó tạm đủ cho những thế hệ trước chưa có cuộc gặp gỡ 

Đông Tây, nhưng khi các tư trào Tây phương ùa vào, thì văn chương thi phú làm sao đủ sức 

chống chõi, và vì thế tiếp đến đợt theo Tây.  

b .- Đợt hai của Tây Âu 

Ban đầu người ta tưởng theo Tây là tiến bộ lắm: Đây là lầm tưởng do sự thành công huy hoàng của 

khoa học kỹ thuật, bởi vì khi xét về mặt giáo hoá, thì cũng lại là lối Hán Nho, mà còn tệ hơn một độ, 

vì óc duy lý của nó, là thứ cột chặt tâm thức mạnh mẽ, ít ai thoát ra nổi. Và từ đấy giáo dục trở thành 

công việc nhồi nhét vào đầu trẻ đến cực độ, toàn những điều rơm rác bì phu, đến nỗi người đi học 

không được mấy thư nhàn để suy nghĩ, và nếu có được chút ít như trong thế giới tự do, thì cũng 

chẳng tìm đâu ra người hướng dẫn đến chỗ cởi mở, ngoài một số hô hào vất sách kiểu Hippy rất son 

đẹt, còn tất cả chỉ là triết học một chiều ròng, rất tốt cho việc mê - muội - hoá người học : người thì ứ 

trệ ở khoa học, kẻ khác ở luật, kẻ khác ở văn chương, phần đông thì ở cái nhìn của lưu tục chỉ biết có 

ăn làm.  Quả là một xã hội đã mắc chứng Nhục Ảnh “  

6.- Dịch pháp 

“ Người ta không rõ Hegel ( 1770 – 1831 ) có được Kinh Dịch khởi hứng cho trong việc thiết lập 

biện chứng pháp chăng, chỉ biết rằng Leibnitz ( 1646 – 1716 ) đã chú trọng đến Kinh Dịch lâu năm 

trước, nên đời Hegel những yếu tố chính của Dịch pháp đã trở thành quen thuộc với người Đức, cho 

nên rất có thể Hegel đã nhờ đó mà sáng tạo ra biện chứng pháp. Vấn đề này không quan trọng . Điều 

quan trọng là thẩm định về hậu quả của biện chứng, và nó khác với Dịch pháp của Kinh Dịch 

như thế nào? 

a.-Chính Đề, Phản Đề và Tổng Đề 

Để trả lời xác đáng, ta hãy phân tích cơ cấu Dịch pháp của Kinh Dịch . Để thấy hơn sự dị biệt giữa 

biện chứng pháp và Dịch pháp, xin dùng một số thuật ngữ của Hegel để nói về Kinh Dịch, theo đó thì 

hai hạn từ ( termes ) chính đề và phản đề trong Kinh Dịch là Thiên và Địa, còn Tổng đề là Nhân. 

b.-Nhân chỉ tổng hợp của Thiên và Địa 

Vì thế Nho giáo định nghĩa Nhân là “ Thiên Địa chi đức ” và cùng với Thiên Địa được kêu là Tam 

Tài.  Dịch Kinh đã biểu thị Tam tài trong ba cặp hào của một quẻ ( một quẻ có 6 hào , gồm 6 gạch 

liền hay đứt đoạn ) . Trong đó hai hào dưới là Địa, hai hào giữa là Nhân, hai hào trên là Thiên . Quả 

là một cơ cấu tượng hình rất rõ rệt, nên rất có thể đã gợi ra ý biện chứng của Hegel .  Tuy rõ rệt như 

vậy nhưng đồng thời cũng sâu xa đến độ Minh Triết . 

7.- Ba nền tảng của một Minh Triết 

“ Để một nền triết thuyết đạt độ Minh Triết thì cần có 3 điều kiện sau đây : 

a.- Các nhu yếu thuộc Nhân tính 

Trước hết phải bàn đến những nhu yếu căn bản thuộc Nhân tính. 

b.- Vun tưới nhu yếu đối nghịch 

Vì những nhu yếu này đi trái chiều nhau, nên điều kiện thứ hai là vun tưới được tất cả những nhu yếu 

đối nghịch nhau.  
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c.- Ánh sáng Tâm linh 

Và do đó điều kiện thứ ba ánh sáng Tâm Linh. Tâm linh ở bên trên lý trí một bực. 

Lý trí thuộc hàng ngang hiện tượng, mò mẫm từng bước nhỏ, không bao giờ vươn lên khỏi đợt hiện 

tượng .  Tâm linh thuộc hàng dọc mẫn tiệp như ánh sáng, nên cũng gọi là Minh Đức. 

Có làm cho Minh Đức chiếu sáng mới gọi là Minh Triết. 

*Vậy điều thứ nhất ta đã thấy xuất hiện lồ lộ ở Tổng Đề, đó là Nhân, mà không là tinh thần 

như biện chứng kiểu Duy Tâm của Hegel hoặc vật chất nơi K. Marx . 

Đó là điểm đầu tiên quan trọng hơn hết, nó đặt Dịch pháp vào bậc Minh Triết, mà đã là Minh triết thì 

là Đạt thân, còn hai tổng đề kia đều ở ngoài con người, tất dẫn đến vong thân , mà đã là vong thân thì 

không là Minh Triết, nhưng mới chỉ là triết học và ý hệ .     

*Điểm thứ hai thuộc Minh Triết là thâu hoá được cả hai hạn từ trái ngược. “  

8.- Hai hạn từ trái ngược 

Vì theo triết lý toàn thể thì mọi cái trái ngược chỉ là phân cực của cùng một thực thể : Thực thể đó là 

Nhân, còn phân cực được chỉ bằng hai chữ Thiên - Địa . Hai tiếng này chỉ là phạm trù rổng để chứa 

đựng muôn thứ khía cạnh khác nhau của một vấn đề được bàn tới : Cứ nói chung thì Thiên chỉ khía 

cạnh vô hình phổ biến, nên âm u. Còn Địa chỉ những gì được phân chia, có mốc giới xác định hiện ra 

rõ rệt cho giác quan, hai chữ Thiên Địa như vậy cũng còn nói lên mối tương quan giữa hai hạn từ đối 

kháng . Còn hai hạn từ đó là gì thì không thể nói hẳn ra, mà tuỳ trường hợp khi bàn về phương diện 

nào đó, thí dụ :  

Bàn về Tự do, thì Thiên là Tự Do, Định mệnh là Địa . 

Bàn về xã hội, thì Xã hội là Thiên, Công dân là Địa. 

Nếu lấy Tiềm thức âm u làm Thiên, thì Địa là ý thức rõ rệt. . . 

 

Tóm lại tất cả những gì đối kháng để thiết lập nên tương quan thì đều đặt vào hai hạn từ đó, 

cũng vì thế Kinh Dịch năng đổi danh từ : 

Thay vì Thiên Địa, thì có Âm Dương, Giá Sắc, Càn Khôn, Hạp Tịch, Cương Nhu, U Minh . . .  

Trong Ngũ hành, có phân biệt kỹ hơn bằng chia ra Trục Dọc và Trục Ngang : Trục Dọc là Bắc Nam 

hay Thuỷ Hoả, Trục Ngang là Đông Tây hay Kim Mộc, tất cả đều nói lên tính chất trái ngược nhau 

như mâu đâm thuẫn.  Và đây là bước khó khăn :  Nếu chỉ thấy mâu chống thuẫn thì cái nhìn của 

đại chúng, xuôi chiều và sẽ dẫn đến Nhị Nguyên là nhìn xem cả hai hạn từ như thực thể, mà đã 

là thực thể, thì không thể đội trời chung , nên phải bỏ một chọn một, đã thế thì đánh mất toàn 

thể không còn là Minh Triết .  Minh Triết phải điều lý được cả hai: phải chấp nhận được cả hai 

đầu mối để dùng cái giữa “ Chấp kỳ lưỡng đoan, dụng kỳ trung ư dân ” ( T. D. 6 ) . 

Khó khăn là ở chỗ “ Chấp kỳ lưỡng đoan ”, vì lưỡng đoan chống đối như nước với lửa, làm sao 

chấp nhận được cả hai . Đấy là truyện hiển nhiên đập vào tai mắt, mà đại chúng chỉ chạy theo tai mắt 

nên không thấy lối điều lý hoà hợp. “  

9.- Dịch : nghịch số chi lý 

“ Trước sự khó khăn đó cần phải có sự can thiệp của Minh, mà Kinh Dịch tả như con đường ngược 

chiều gọi là “ Dịch nghịch số chi lý ”, nhờ đó mở ra chân trời bao la lạ lùng , hoà giải được cả hai hạn 

từ, đến độ làm thành Nhất thể sống động : nước lửa thay vì đối kháng tiêu diệt, thì lại tương thấu, 
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tương nhập để tương sinh, tương hoá.   Gọi là nghịch số hay là ở vòng trong cũng gọi là số sinh 

nằm ẩn sâu bên trong vòng ngoài của số thành. 

Số thành chỉ là vật đã thành hình hiện ra cho giác quan, còn số sinh chỉ là cái đức, cái tính của vạn 

vật, nó rất tế vi, nếu dùng có tai mắt hay lý trí, thì không thấy, phải dùng đến Tâm mới nhận ra, và 

nhờ đó mới thấy được toàn thể : “ Thiên địa vạn vật nhất thể ”.   Nếu đã là nhất thể thì chống đối 

chỉ còn là bề ngoài đâu có sâu đến độ phải chọn một bỏ một.  

Vậy triết thuyết nào chọn một bỏ một là tỏ rằng mới biết có chiều xuôi, Nho Giáo kêu là chưa 

đạt Tâm Đạo. 

Legge đã dịch chữ Tâm rất trúng bằng danh từ toàn thể: “ The Wholemind ” tức là một khả năng con 

người biết được toàn thể : cả vòng trong lẫn vòng ngoài . Và không phải hai vòng cứng đọng, mà là 

biến hoá, trao đổi, tương, tương nhập để làm nên muôn vật , nên vạn vật cũng mang tính chất lưỡng 

nghi, mà Heidegger gọi là” nét gấp thành đôi ” ( Zwiefalt ). 

Đó là điều trái ngược hẳn với thị giác chỉ thấy sự vật là độc khối, nghĩa là sai với sự thực vẫn là 

lưỡng nghi.  Nhưng không may đấy cũng là cái nhìn của hầu hết các nền triết học, nên hầu hết đứng 

ngoài nhà Minh Triết, vì chỉ thấy có một chiều. 

a.-Thấy một chiều: Đánh mất tính chất biến dịch 

Vì Dịch bao hàm hai cực để có sự thông lưu. Nếu chỉ có một cực duy nhất đơn thuần thì gọi là “ 

Trệ ư nhất phương ”, và sẽ chối bỏ phân cực kia gọi là âm hay dương, thí dụ ta đề cao dương, ý 

thức thì sẽ chối bỏ âm như tiềm thức. Vậy là đánh mất tính chất Dịch, mà mất Dịch là mất tất 

cả, là vong thân, là đánh mất nhân tính, vì nhân tính là gì, nếu không là “ tương quan sống 

động giữa âm dương ” hay nói theo Kinh Lễ là : “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức ”  

b.- Thấy hai chiều: Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức 

Người là cái đức của Thiên Địa. Tức là người không là một bản thể cố định đứng ngoài trời đất, mà 

chính là cái đức, cái linh lực của trời đất, nói khác người chỉ là tương quan của âm và dương. Vậy 

nếu chối một hạn từ thì cũng là đánh mất luôn tương quan . Vì để có tương quan , thiết yếu 

phải có hai hạn từ , cho nên chưa cần chờ thải bỏ cả hai, mà chỉ mới thải bỏ một đã đủ đánh 

mất tương quan. Chỉ cần một cột gẫy thì người đi trên dây đã ngả xuống đất rồi. 

Suy luận lối khác theo câu định nghĩa trên, ta thấy người như một biệt thể mà chỉ tương quan giữa 

trời và đất, cho nên bản chất người cũng chính là biến dịch. 

Địa vị con người trong 6 hào của quẻ Dịch: Dịch vô thể. Điều này đã được chứa sẵn trong lối xếp đặt 

6 hào , chỉ cần biết nhận ra.   Trong 6 hào thì hai hào 1, 6 bỏ ra, chỉ dùng bốn hào ở giữa , trong đó 

quan trọng nhất lại là hào 2 và 5, tức 2 hào thuộc Thiên và Địa . Còn hào 3, 4 chỉ Người lại toàn là 

động từ : “ Kiền kiền ” ở hào ba, “Dược tại uyên ” ở hào 4.  

Vậy có nghĩa gì?  

Thưa có nghĩa là con người không phải là một bản thể cô lập nhưng là một tác động, một tiến 

trình ( tương quan ) giữa trời cùng đất, nên quan trọng để ở nơi phát xuất tác động, cũng gọi là 

cái linh lực của trời đất chữ Nho kêu là “ Thiên Địa chi đức. Nói đức mà không nói hình, vì 

hình đã hiện ra như một vật thể với bản chất riêng biệt, cứng đọng không còn khả năng biến 

dịch, thấm thấu sinh sôi như được biểu thị ở hào 1 , 6 , cả hai chỉ địa và thiên ở đợt đã thành, 

không còn ở đợt đức ( tức đợt sinh ) như hào 2 , 5 .   Vậy khi chỉ lấy có hai hào 2 , 5 là lấy có 
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đức mà không lấy thể, nên đạt độ biến dịch cùng cực gọi là Dịch vô thể, nên không có gì gây ứ 

đọng, có thế mới thực là biến dịch.  

Đó là ý sâu xa tại sao gọi người là : “ Thiên Địa chi đức ”, mà không là “ Thiên Địa chi hình hay thể 

” chi. Phải là đức là linh lực mới biến hoá, phải là đức của trời cùng đất thì tầm biến hoá mới thấu 

khắp hoàn vũ, xê dịch cùng nơi : trời cũng như đất. Có thế mới là toàn bị và sẽ không gảy bỏ cái chi 

ra ngoài, mới nói được câu : “ vạn vật có đủ nơi mình ” : “ vạn vật giai bị ư kỷ ”, và vì thế khi bảo 

phải trở lại với mình “ doãn chấp kỳ trung ” thì mới không là bảo đi vào chỗ nghèo nàn, nhưng chính 

là bảo trở lại với nguồn mạch phong phú đầy hoan lạc, không chi sánh kịp: “ Phản thân nhi thành, lạc 

mạc đại yên ”, vì mọi yêu sách được thỏa mãn. Nói khác đi con người toàn bị phải có cả phần phổ 

biến lẫn tư riêng :  

Nói theo xã hội thì con người không những là dân mà còn là nhân.  Hễ một triết thuyết nào bỏ đi một 

hay nghiêng về một là ứ đọng, là rật đạo người, tức đánh mất nhân tính. Có gọi là đạo người cũng chỉ 

là cái bên ngoài, cái ngợm. Chỉ là chân lý khi nào đạt ý thức biến dịch hay cảm thức được Người 

như tương quan giữa Trời cùng Đất. 

Như vật định nghĩa người như “ thiên địa chi đức ” là một định nghĩa theo lý tưởng cao trọng nhất và 

đầy hoạt lực nhất.   Đấy mới là Dịch vô thể ,tức là dịch cùng cực đến độ chỉ còn động từ dịch mà 

không là chủ thể dịch.   “ Thiên địa chi đức ” là linh lực lớn nhất không thể quan niệm ra cái gì to 

hơn .   Vì thế câu “ Nhân giả , kỳ thiên địa chi đức ” tóm thâu nền Minh Triết Việt Nho, và ta có 

thể lấy đó làm lý tưởng cùng cực để đo lường cao thấp mức độ tiến của tâm thức con người.  

Ta có thể gọi sự xê dịch từ Cương tới Nhu như tiến trình của tâm thức con người. Khi nó đạt tới biến 

dịch tức là uyển chuyển linh động thì là đạt độ cao nhất, ngược lại nếu có, ứ đọng, rắn chắc, thì là đầu 

thấp. “ 

II.- Tâm linh pháp: Thần vô phương 

Qua những trang huyền sử Đông Tây  “ Thần có vô phương “, thì “ Dịch mới vô thể ”  

“ Dịch có vô thể thì mới đạt Thần. Thần với Linh là một. Người ta quen nói Thần Linh. Hiểu 

được Thần là hiểu được Linh, tức cũng hiểu được Nhân tính, vì thể hiểu được Thần là bước 

quan trọng nhất để đạt thân, nó sẽ gây ảnh hưởng quyết liệt vào con đường sử mệnh của nhân 

loại.  

Triết thành công hay thất bại cũng đều nằm ở chỗ này, thế mà xưa rày người ta hiểu Thần trật lất. Vì 

thế câu nói về Thần hay nhất tìm được trong lịch sử triết học vẫn là câu : “ Thần vô phương ” của 

Kinh Dịch.  Bởi thế chúng ta tìm hiểu thấu triệt ý nghĩa câu đó xuyên qua những câu huyền sử 

liên hệ .Câu hỏi trước tiên đặt ra là tại sao Kinh Dịch lại định nghĩa Thần là vô phương, là không góc 

.  Đây là câu hỏi rất phong phú nhưng quá đúc kết, nên cần minh giải thêm.   Ta biết trong Kinh Dịch 

thì Phương chỉ cái gì là góc cạnh, giới mốc, và do đó chỉ tất cả cái gì là hạn cục, xác định, ngược lại 

Viên là tròn chỉ cái gì không có góc, do đó cũng là cái gì không bị giới hạn, cái gì bao la.   Như thế 

trong câu nói “ Thiên viên Địa phương ”, thì Thiên viên là chỉ cái gì vô biên, còn Địa phương là 

chỉ cái gì rõ rệt, đã hiện ra hình tích xác định .  Như vậy câu định nghĩa Thần vô phương kéo theo 

những yếu tố sau đây :  

1.- Thần: Vô phương bao gồm khắp cả, không có giới mốc 
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Trước hết là thần bao gồm khắp cả không bị giới mốc nào hết, nên đặc tính trước nhất là 

không lệ thuộc vào cái gì đã hiện ra hình tích cụ thể, để trở thành vật đích cho giác quan. Khi lệ 

thuộc thì gọi là vật thể, vật chất. 

Chúng ta biết sách Trung Dung là bản tóm lược Kinh Dịch đã định nghĩa Trung là “ Trung lập nhi 

bất ỷ ”. Đừng hiểu hai chữ trung lập theo nghĩa chính trị, nhưng phải hiểu theo nghĩa minh triết, lúc 

đó “ lập ” sẽ là động từ tự lập, chứ không dựa (ỷ ), không lệ thuộc, y như câu “ Thần vô phương ”  

không lệ thuộc vào góc cạnh nào hay cái gì có hạn, vì hễ đã có là có trong xác định, nên bị giới hạn. 

Cái gì lệ thuộc vào giới hạn là vật chất. Vật chất bất động đầy nọa tính. 

2.- Thần: Rất linh động, uyển chuyển, lưu linh khắp nơi 

Do đó dẫn đến yếu tố thứ hai trong câu «  Thần vô phương «  là rất linh động, nghĩa là uyển 

chuyển lưu linh khắp nơi và như thế là sống rất mạnh.  Vì sống là gì nếu không là tự động, 

động tự nội vì nếu tự ngoại thì lại bị động tức là lệ thuộc mất rồi. Vì thế sống cũng là dịch, vì 

dịch là tự động, động nội khởi, nên là động cùng cực, đến độ không còn chủ thể động “ dịch vô 

thể ”, mà chỉ còn là động, nên cũng chỉ còn là sống, sống trọn vẹn, đến nỗi Kinh Dịch phải dùng 

hai chữ sinh sinh : “ Sinh sinh chi vị dịch ”, có nghĩa là dịch là sống trọn vẹn. 

3.- Thần đi với Tâm 

Vì thế hệ luận thứ ba là Thần đi với Tâm, vì Tâm thuộc bình diện linh thiêng chỉ huy toàn thể mọi cơ 

năng con người. Còn vật chất là phạm vi của lý trí. Vì lý trí thuộc giác quan và não tuỷ là những thứ 

có hạn về thời gian lẫn không gian, nên cái biết bằng lý trí là cái biết quy nạp, do những yếu tố lẻ tẻ 

tích luỹ lại rồi đi từ cái này đã hết mới đến cái kia, từ trước xong rồi mới tới sau, nghĩa là lệ thuộc 

không gian và thời gian, nên là vật chất. 

Vật chất không sống, nên những cái biết này cũng vậy dù chồng chất bao nhiêu cũng không 

tiêm sức sống vào học vấn được như những cái nhìn trực giác tâm linh . Điều này tế vi rất khó 

nhận ra, vì nó lẫn với sự thoả mãn của tính hiếu tri, nên người ta tưởng là nó sống và vì thế 

người ta đem cái học đó nhét đầy chương trình giáo dục . Lại vì bầu khí duy trí, nên không làm 

thế cũng chẳng lấy gì đưa vào. Bởi vậy hiện nay lý trí ngự trị chương trình giáo dục: người ta 

cố sức chèn cho đầy đầu óc người đi học, nhưng không gây được hứng thú, chính do lẽ trên.  

4.- Văn hoá và Văn học 

Những cái biết do lý trí này phải dùng “ võ lực ” chèn đúc vào ít lâu sau thì rụng hết không để 

lại được trong tâm hồn ảnh hưởng sâu xa, mà ta quen gọi là văn hoá thì thực ra là văn học.  

Còn văn hoá chân thực phải là việc của những cái biết bằng trực giác, trực giác thuộc minh 

triết hay những tri thức đã được tẩm nhuận bằng trực giác như “ triết lý ”, thì mới để lại ảnh 

hưởng sâu xa trên tâm hồn, giúp cho việc đào luyện con người tiến lên tinh thần chân thực, vì 

nó có Thần, nên sẽ còn sống mãi, bởi đó vượt sự kiện bì phu là những thứ năng biến đổi vì nó ở 

ngoại diện.  Kinh Dịch chính là sách tìm cách đạt cái trường tồn đó giữa những cái năng biến. 

Như vậy, nó vượt qua những cái năng biến mới đạt tới bất biến là những cái gây ơn ích cho 

Tâm linh. 

Chính bởi hiểu sâu xa như thế, câu “ Thần vô phương ”, nên những bậc thầy chân thực xa lánh sự nói 

về tất cả sự kiện, cũng như không chú ý nói nhiều và nhất là tránh bắt học nhiều, nhưng hầu hết chỉ 

dọn tâm trí môn sinh, gây nên một sự bén nhạy của tâm thức “ une disponibilité du coeur ” như kiểu 

đi tắm sông Nghi, hóng gió ở đài Vũ vu, hát rồi về (đã bàn rộng ở Tâm tư chương IV ), chẳng thấy 
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sách hay vở học hành chi cả .     Vậy tại sao mà lòng chí thành với đường tu học lại được duy trì một 

cách nồng nhiệt trải qua muôn thế hệ . Ấy là vì ông thầy đã khéo sửa soạn tâm hồn để môn sinh tiếp 

nhận những tia chớp loé từ tâm thức mình.  Chỉ một tia chớp như vậy đủ đem lại nhiều sức sống gấp 

ngàn lần những bài học chèn vào óc, bởi vì đó chỉ là những cái từ bề ngoài đem ấn vào. Có lẽ vì thế 

người ta gọi là ký ức. Chữ ức làm liên tưởng đến cái gì ức hiếp : người ta bắt ức thí sinh phải nhớ 

muôn vàn những chi tiết bên ngoài. Những cái đó rất dễ quên đi, khác hẳn những điều ta tự nghiệm 

được, vì chúng sẽ còn sống mãi. Như ta cảm thấy những điều ta trực giác được thì vẫn linh ứng ta và 

ta gọi là kỷ niệm ( souvenir ), tức là cái gì nhớ mãi trong mình. Phúc cho những ai gặp được ông thầy 

hay người bạn giúp cho đạt những phút uy linh có ảnh hưởng suốt đời như vậy.  Đấy là những nhận 

xét quan trọng tối quan trọng cho vận hệ một nền văn hoá. 

Văn hoá chân thực phải biết đặt Thần linh trên vật chất, Tâm linh trên Lý trí. 

Ví lý trí con người chỉ còn có thể tạo ra được những tác phẩm khô khan thiếu sinh lực và chỉ gây nên 

rộn ràng trong một giai đoạn ở một khu vực nào đó, chứ không có sức vượt không thời gian như Thần  

Chỉ có Thần mới vô phương. Vậy mà người ta đặt lý trí lên thay. Nói cụ thể người ta chỉ chăm 

lo tài bồi cho lý trí, cho óc đo đếm, mó, sờ, lượng hay phẩm: đưa óc suy tư tính toán vào hết mọi 

địa hạt kể cả địa hạt uy linh man mác, có nghĩa là đem hữu hạn giết chết vô biên, vậy là đem sự 

chết vào lòng vạn vật.  

Đấy là một việc làm ngược với luật thiên nhiên của Tạo Hoá, vì hoá là hoá ra, mở ra cho càng ngày 

càng rộng để đạt vô cùng y như Thần, nghĩa là vô phương, vậy nên nói “ cùng Thần tri hoá ”, nghĩa 

là có đi cùng với Thần mới biết hoá, còn khi đi “ cùng với lý sự thì sẽ bế tắc ứ trệ : Cùng Thần tri 

hoá, cùng lý chi mụ ”. 

Sự vật đi với lý trí vì lý trí lệ thuộc vào sự vật, chứ không vô phương nên nó không sao có được 

những cái nhìn mênh mông như Thần.  Vì thế đặt Trí trên Tâm là gây tan rã chết chóc  

Nói theo Kinh Dịch là đem phương ( hữu hạn ) đặt lên trên viên ( vô hạn ), thì cả là một cuộc đổ vỡ, 

vì đi ngược với luật Thiên Nhiên .    Cho nên một nhà bác học như le Comte de Nouy đã muốn cho 

đó là tội Tổ truyền được nói lên trong thần học . “  

III.- Huyền thoại Tây Đông 

“ Tin có tội Tổ Tông là một tín điều thuộc tôn giáo chứ không phải là phạm vi của triết. Tuy nhiên 

khi chỉ đứng trong phạm vi triết và dùng ánh sáng Kinh Dịch mà bàn thì cũng nhận thấy đã có một 

biến cố quan trọng xẩy ra trong tiến trình tâm thức con người. Đó có phải là tội Tổ Tông chăng thì 

không dám quyết, chỉ biết rằng biến cố đó đã được những trang huyền sử của nhân loại ghi chép.  

1.- Tội Tổ Tông Adong Evà 

Để hiểu những trang huyền sử kia ta hãy nghiên cứu truyện Thánh Kinh và câu hỏi trước hết là tại 

sao ông bà phải phạt quá nặng nề không cân xứng với ăn ba quả cấm. Vậy là hẳn nó hàm chứa một 

cái gì sâu xa hơn. 

Theo triết thì câu đó ám chỉ việc đặt ngược thứ tự của Tạo Hoá là đem Vuông đặt lên Tròn, tức 

lấy Hữu hạn đè bẹp Vô biên hay là trình bày Vô biên bằng phạm trù Hữu hạn nên biến Vô biên 

thành ra Hữu hạn. 

Nói theo huyền sử thì hai ông bà bị đuổi ra khỏi Địa đàng và chẳng bao giờ được trở lại mà chỉ còn ở 

ngoài chảy mồ hôi trán ra bới đất ( tứ địa ) rối cuối cùng thì chết.  Tại sao bị phạt quá nặng không 
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tương xứng với việc ăn một trái cấm.  Có người thưa rằng vì đó là quả biết lành biết dữ, ăn vào là 

phân ra lành với dữ, tức rơi vào nhị nguyên. 

Thưa như vậy, tuy hữu lý nhưng chưa đáo lý, vì sự vật nào không có hai chiều, nên biết phân 

biệt lành dữ, sáng tối, thiên địa, chính là một bước tiến để khỏi trạng thái hỗn mang. Mà có 

như vậy mới thiết lập được tương quan giữa Thiên và Địa, nếu không phân ra được thì nằm ú 

lì lại trong “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa ” mất rồi . Bởi thế, từ bất phân lành dữ tới 

trình độ biết phân Lành Dữ, Bắc Nam, Thuỷ Hoả , v. v. . . , là đi đúng nhịp tiến hoá của nhân 

loại, đâu có phải là tội mà bị phạt.  

2.- Truyện Lucipher 

Cho nên bản chất tội Tổ Tông chưa phải là phân biệt, mà phải tìm xa hơn trong những huyền thoại 

bao quanh truyện địa đàng như truyện Lucipher đã mượn hình con rắn để cám dỗ Evà ăn quả biết 

lành biết dữ, tức là giúp cho Evà phân biệt được lành dữ. Như vậy Lucipher có công chứ chưa mắc 

tội gì. Thế nhưng rồi vì tội nào đó mà có truyện nói về Lucipher phải bị phạt, bị tống cổ ra khỏi thiên 

đàng rơi xuống đất, bắn mất viên ngọc bích giữa hai con mắt ( xem dị biệt giữa hai nền triết lý Đông 

Tây trang 135 – 140 ). 

Viên ngọc bích chỉ con mắt thứ ba gọi là Huệ Nhãn hay là mắt của Minh Triết, đánh mất tổng đề 

hay là Nhân tính như các triết học lý niệm sau này đã làm, vì đó là thứ triết học không còn biết để 

tâm vào Minh Triết hầu vun xới Tình Người mà chỉ chạy theo bóng sự vật gọi là ý niệm hay biểu 

tượng, như thế lỗi Lucipher ở chỗ đánh mất con mắt Minh Triết, nghĩa là để mình ứ trệ lại ở một 

đầu nào đó hoặc lành hoặc dữ. 

Cái lầm của Evà là đem Phân biệt vào Trung cung, nghĩa là thấy vòng Ngoài hiện tượng có 

phân biệt thì đến vòng Trong cũng lại Phân biệt, như thế là đồng nhất hoá Trong Ngoài. 

Điều ấy có nghĩa rất trầm trọng là làm cho sự vật còn có một chiều tức đánh mất tương quan, đánh 

mất biến dịch tức cũng đánh mất Nhân tính.  Như vậy là tội tày trời đáng bị phạt như Evà là cân 

xứng.  Đúng hơn hai ông bà tự mình gây ra, tự phá vỡ Trung cung nên đánh mất biến dịch, đánh mất 

sự sống, chứ chẳng có ai phạt cả, mình làm mình chịu. 

Mình đồng hoá Trong với Ngoài thì còn có Trong đâu mà chả bị đưổi ra.  Vì thế khi đưa Phân 

biệt vào Trung Cung, thì giết chết Trung Cung, nghĩa là giết chết Minh Triết, giết chết Thần 

Linh, biến Tính thể ra Vật thể. 

3 .- Ẩn dụ hai ông Thúc và Hốt 

Điều đó được Trang Tử nói lên trong ẩn dụ của hai ông Thúc và Hốt từ bể Bắc Nam đến thăm ông 

bể Trung Hỗn Độn, và được ông này tiếp đón nồng hậu. Hai ông Thúc Hốt liền nghĩ đến tạ ơn bằng 

biếu chủ nhà cái gì ông ta thiếu. Dễ kiếm lắm, ông ta tên là Hỗn Độn, vì mù mịt lắm, thiếu phân 

biệt. Vậy chỉ cần đưa ánh sáng vào để ông được sáng sủa rõ ràng xác định như ai.  Thế là hai 

ông Thúc Hốt khởi công đục lỗ, mỗi ngày một lỗ, nhưng không dè đến ngày thứ 7 thì ông Hỗn 

Độn chết, nghĩa là hết còn là hỗn độn.    Nếu theo đúng Kinh Dịch thì ngày thứ 7 đắc đạo “ Thất 

nhật đắc ”, còn đây thì trái ngược lại đến ngày thứ bảy hỗn độn chết “ Thất nhật nhi Hỗn Độn tử ”. 

Thế là hai ông Thúc Hốt đã phạm một tội như bà Evà: nếu ở lại Bắc hay Nam mà khoét lỗ phân biệt 

thì không sao, đàng này lại đưa chàng đục vào trung cung, nên gây ra chết chóc.”  

IV.- Nguy cơ của nhân loại 
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Tại sao chết?  “ Thưa là cái vô biên sống bằng cái man mác mông lung, nay cắm móc bờ để xác 

định, thì chết vì xác định rõ rệt là phạm trù của hiện tượng bé nhỏ, đem áp dụng cho tính thể 

vô biên thì là làm chết cái linh thiêng u uẩn. 

Hỗn Độn chết cũng như hai ông bà bị đuổi ra khỏi địa đàng là câu truyện có thực, có thực về nội 

dung, cái nội dung ấy đã xẩy ra liên tục trong lịch sử triết học từ nhiều ngàn năm, nhưng không rõ 

khởi điểm từ lúc nào, chỉ biết trong cổ điển có thể lấy Socrate, Platon, Aristote là những ông Thúc 

Hốt những Tổ tiên của nhị nguyên đã đặt móng nền cho một loại triết học truyền lại cho đến nay. Đó 

là nền triết học lý niệm mà then chốt là đem Lý trí choán chỗ Tâm linh, lấy Cảnh trùm Tâm mà 

lẽ ra phải để Tâm trùm Cảnh, và như vậy là triết chỉ còn toàn là chất gây nên một sự bất an 

được biểu lộ qua bốn chặng đã nói trên là luận lý và biện chứng. 

Đó là bấy nhiêu vẫy vùng để tìm trở lại Nhân tính, nhưng cũng như hai ông bà nguyên Tổ bị Thiên 

Thần canh giữ không cho lại gần cây hằng sống, thì các triết học gia cũng chưa sao lại gần được 

Nhân tính, mà vẫn còn là một chiều: Chiều Lượng thiếu Phẩm, mà Nhân tính là cả Phẩm đến Lượng. 

Lượng thuộc Địa, phẩm thuộc Thần; thế mà văn minh hiện nay đã đề cao cực độ Lượng, gây ra 

tai hoạ mà Heidegger gọi là “ Sự trốn chạy của Thần minh ”. Thân minh mà trốn cũng là hết 

sống Thế giới đang rạn nứt báo trước những đổ vỡ kinh thiên động địa, đến nỗi nhiều người bi 

quan cho là nhân loại này không thể thoát được một tai họa có tầm mức vũ trụ thì chính là tại 

triết học đã đánh mất Thần, mà chỉ còn ôm có mớ biểu tượng thuộc lượng chết. 

V.- Đáp án từ Dịch lý 

1.- Đông phương Tinh thần, Tây phưong vật chất 

Có còn có cách nào xoay ngược lại hướng tiến chăng?  Câu trả lời về phía Kinh Dịch có phần lạc 

quan hơn. Kinh Dịch cho rằng đó cũng chỉ là tất mệnh của Tây phương đã được ghi trong Hồng phạm 

( gốc tự Kinh Dịch ).  Theo đó thì văn minh Tây Bắc đi theo hai số 4 – 1, còn văn hoá Đông Nam đi 

theo hai số 3 – 2 , gọi là “ Tham Thiên lưỡng Địa ” . Ngược với Tây Bắc là “ Nhất Thiên tứ Địa ”. 

Thiên có 1 mà Địa những 4 thì tất nhiên Lý Trí ( Điạ ) phải lấn át Tâm Linh. Ngược lại Đông Nam thỉ 

“ Thiên 3 mà Địa 2 ”, nên Tâm có thể trùm Cảnh và vì thế câu nói “Đông phương là tinh thần, Tây 

phương là vật chất ”, được nhiều người nói lên, nhưng chưa ai đọc ra được huyền số đã ghi trong sổ 

đoạn trường như sau : 

Số mệnh Đông phương là 3 Trời 2 Đất, nên Trời lớn hơn Đất, Tâm lớn hơn Trí, tức Tinh Thần 

được coi trọng hơn Vật chất, và vì thế mới có câu định nghĩa Thần một cách súc tích, gọn gàng 

vô kể như đã nói trên về “ Thần vô phương ”.   Trái lại số mệnh của Tây phương là 4 Đất 1 

Trời, thì Đất phải hiếp Trời: Vật chất được coi trọng hơn Tinh thần, lượng hơn phẩm và tất 

nhiên đó là điều đã ghi trong huyền số rồi : việc phải như vậy.  Vì là huyền số, nên bao hàm 

nhiều ẩn ý khác : đó là hai số 3 – 2 đi liền nhau, còn tự 4 tới 1 cách nhau bởi hai số 2 – 3 .  Vì 

Đất cách 1 Trời nên Evà bỏ ông ở lại trung cung, rồi một mình xuất ngoại, còn bà Nữ Oa với 

Phục Hi lúc nào đuôi cũng quấn quýt lấy nhau, vì thế tuy Đông phương cũng có xẩy ra biến cố 

tương đương với tội Tổ tông, nhưng phải hai keo Lý trí mới vật nổi Tâm ( như đã bàn ở 

chương I ), nên dầu sao thì Lý trí không bao giờ quá mạnh đến át Tâm linh. . 

Nếu Trí là Lễ ( Lễ chỉ Địa chi ), thì Nho giáo đã lót bằng Thi và đội triều thiên bằng Nhạc ( Thiên ). 

Vì thế Lễ Nhạc đi với nhau như Âm với Dương ( Nhạc giả vi đồng, Lễ giả vi dị ), có đồng có dị, 

có Thiên, có Địa mới thiết lập được mối tương quan là Nhân tính ( kỳ Thiên Địa chi đức ). Vậy thì 

Nữ Oa phục Hi cuốn lấy nhau là có thực kiểu Lễ Nhạc luôn đi đôi, Lễ 2 Nhạc 3: tham Thiên lưỡng 
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Địa .  Còn bên Tây Âu thì 4 Đất 1 Trời nên Đất lấn Trời: Adong và Evà phải đuổi ra khỏi địa đàng và 

Triết học ra khỏi Tâm linh. Những chất nuôi dưỡng Tâm linh như Thi, Ca, Nhạc, Nghệ thuật, tất cả 

đều mất đất đứng trong Triết học Tây phương .  Như vậy là huyền sử còn thực hơn lịch sử, vì mãi 

tận ngày nay nó vẫn còn thực. 

2.- Văn minh nhân loại đang xoay chiều qua Tâm linh 

Do đó ta có thể lạc quan nhìn vào tương lai mà cho rằng “ cùng tắc biến ”, hễ tới cùng cực thì sẽ biến. 

Khi áp dụng vào trạng huống ngày nay thì là văn minh nhân loại đang lao mình vào chỗ cùng cực 

của Lý trí, của số lượng, thì cũng là đến lúc sắp xoay hướng sang chiều Tâm linh trọng phẩm. 

Hiện đó đây có ít nhiều dấu chỉ con người đang bước vào thời Phục ( quẻ gồm 5 nét đứt đoạn, 1 nét 

liền ): tức phục hồi lại Nhân tính, phục hồi lại giá trị Tâm linh, nhưng mới ở đợt đầu nghĩa là mới có 

hào 1 Dương là tâm linh, còn lại những 5 hào Âm đang đè nặng . Nhưng một Dương ở đây mạnh vì 

đang chiều đi lên của nó. Nên ta thấy trí khôn lớn của Tây phương cũng đang khởi đầu nghi kỵ lý trí. 

Kant đã nhận ra giới hạn của Lý trí : nó chỉ quanh quẩn ở vòng hiện tượng, mà không đạt tới sự vật 

tự thân ( vòng trong ), Nietzche tố cáo Socrate cũng như Platon đã đốt thi ca, đuổi thi sĩ ra khỏi triết. 

Heidegger đã vạch trần ra rằng cái siêu hình chẳng qua chẳng qua chỉ là siêu thị thâu nhận những 

hình tích những biểu tượng toàn là đối tượng của thị giác. Đúng y như chúng ta nói lấy Vuông làm 

Tròn chẳng chịu để cho Mẹ Tròn Con Vuông , mà bắt mẹ chết để cho con Vuông chành chạnh 4 góc 

bánh chưng giết chết vòng Tròn Tâm linh. 

Làm thế nào thổi vào mũi ông Adong một làn hơi sống linh động, sao cho vòng Tròn Tâm linh trở 

thành quầng lửa sáng soi thấu nhập mọi suy tư, cảm nghĩ, hành xử của người thời đại .  Đó phải là sự 

đóng góp của Dịch Kinh được sáng tác ra như một Tâm Linh pháp.”  

VI.- Kinh Dịch như một Tâm linh pháp 

“ Khi tôi nhìn ra được vũ trụ toàn thể viên dung và tôi xử đối theo đó thỉ gọi là Đạo. Nói khác đi Đạo 

gồm 3 yếu tố là: Âm, Dương, Hoà: khi tôi thấy Âm Dương hoà hợp thì tôi có cái nhìn của triết gia 

của người hiểu Đạo.  Nhưng tại sao lại rất hiếm triết gia ? Vì con người thường chỉ thấy có Âm hoặc 

Dương :  

1.- Hai luật nền móng của Vũ trụ: Âm Tán, Dương Tụ 

Tán Tụ là hai luật nền móng của vũ trụ.   Tán là nhất thể, khi toả ra thì thành vạn vật lẻ tẻ, 

riêng biệt, đó lá luật mà khoa học ngày nay khởi đầu nhận ra sự Giãn nở của vũ trụ. 

Tụ là từ sự vật đa tạp quy lại thành một mối, một luật được khoa học nhận ra và đặt tên là luật 

tổng Hấp dẫn ( attraction universelle ). 

Đây là bước vĩ đại mà khoa học mới đi được để tới gần lại với nền Minh Triết, còn chính Minh Triết 

đã nhận ra lâu trước hai luật Tán Tụ đó như hai mối liên hệ ràng buộc vạn vật với nhau mật thiết đến 

độ gọi là “ Vạn Vật Nhất Thể ”. Chữ Thể nói lên một cơ thể sống động mà Âm là thở ra, Dương 

là hút vào; bởi vạn vật đều vâng theo tiết nhịp đó, nên vụ trủ kể lả một thân thể sống động. 

Lối nhìn này còn thấu triệt hơn cả cái nhìn của khoa học mới nhìn thấy mới nhìn thấy Vũ trụ như một 

sự vật Dãn Ra Co Vào, co dãn cách máy móc vòng ngoài chưa hẳn như một thể sống động thở hút 

bao hàm cả vòng trong, tức Âm Dương hoà hợp không còn là Tụ hay Tán vì nó thuộc bình diện khác 

hẳn, bình diện Sống, mà sống là hoà hợp. 
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Tuy vậy cái nhìn của khoa học hiện đại đã bao quát hết vũ trụ và như thế đã vượt xa cái nhìn 

của thường nhân. 

Thường nhân chỉ nhìn thấy có khía cạnh đa tạp cụ thể nghĩa là đã hiện ra các hình thể hoặc như 

những hiện tượng thường nghiệm, ví dụ nước thấm ướt, lửa đốt cháy v. v. .  

Và cứ nói chung thì con người dừng lại nơi đây, nghĩa là chỉ thấy có vật đa tạp cách biệt mà 

không nhìn ra được mọi hiện tượng liên hệ sống động ràng buộc tất cả. Do đấy không biết Đạo, 

vì Đạo là nhất Âm, nhất Dương phải thấy cả hai mới là Đạo . 

2.-Lảm thế nào để đạt Đạo: nhất Âm nhất Dương? 

Nói khác đi làm thế nào để nhìn ra luật Dương Tụ nữa thêm vào luật Âm Tán ? 

Chúng ta biết rằng Dương tụ là luật phổ biến y như Âm tán cũng là luật phổ biến. Đã phổ biến thì 

vượt hẳn tầm mức của giác quan, nên cũng vượt lý trí và ý thức, “ nơi ” hội tụ của những báo cáo 

giác quan.  

Vậy mà trong khoa học cũng như trong đời sống thường nhật ta chỉ chú trọng đến phần lý trí ý 

thức, thì tức là chỉ nghĩ có đến những vật bé nhỏ phân chia . Trong khi ta chú trọng tuyệt đối 

vào lý trí, thì gọi là duy lý; mà duy lý là cái nhìn rất hẹp hòi, vì hạn cục vào có giác quan, mà 

tầm thâu nhận rất bé nhỏ. Vì thế đáng lý phải lơi ra khỏi lý trí ý thức để nhìn rộng thêm, 

nhưng hầu hết con người lại ngừng ngay lại đợt duy lý nhị nguyên đó để mà tạo tác ra ý hệ, tạo 

tác ra những lý tưởng, những gương mẫu, những thần tượng, rồi đem hết lòng rí vào việc 

phụng sự tuân theo mệnh lệnh những cái đó tức là tự mình cột chặt mình vào những cái bé nhỏ 

hẹp hòi và như thế là không còn có thể thấy được gì khác. 

Người Cộng sản chỉ thấy là giá trị những gì theo chiều ý hệ của họ, người cuồng tín chỉ coi là giá trị 

những gì theo chiều tin tưởng của họ.  Đó quả là một thứ ngục tù che lấp, không cho họ thấy được 

Đạo Thể Viên Dung bao gồm muôn khía cạnh. 

Muốn thoát ra khỏi tù ngục đó, thì phải biết cách lơi ra khỏi duy lý, nghĩa là nên tập nhìn chiều 

xoay ngược lại với chiều lý trí:  Đó là xoay sang chiều phản lý: Từ Duy Tình xoay sang Vô 

Tình, từ Hữu vi xoay sang Vô vi .  Nhờ lối đi ngược chiều đó tâm thức mình dần dần trút được 

thói quen độc tôn một khía cạnh duy nhất để có được tâm trạng bình quân giữa Có với Không, 

giữa Ý thức với Vô thức, giữa Tình với Lý.   Đó là một thứ bình quân động đích uyển chuyển 

theo từng người cũng như theo luật không gian và thời gian vận chuyển. Khi nào đạt tới vị trí 

bình quân cần thiết thì sẽ ngộ Đạo, tức là nhìn ra Đạo Thể gồm cả Âm lẫn Dương, cả Xuất lẫn 

Nhập, cả Động lẫn Tĩnh.  Đó là đường lối Kinh Dịch đề ra, đường này cũng có tên là Tâm Đạo.  

3.- Tâm Đạo 

Chữ Tâm là một danh từ không thể định nghĩa vì nội dung bao la của nó.  Nếu ta gọi Tâm là Vô 

Thức, thì mới nói lên được có khía cạnh chống đối với Ý Thức, nếu gọi là Vô Lý, thì mới nói 

được có khía cạnh Phản Lý . . .  Thế mà tác động then chốt của Tâm là Linh, tức thẩm thấu bao 

trùm tất cả.  Đó gọi là An vi. 

Thái độ Hữu vi là duy Lý. Vì là duy nên cần phá vỡ, bởi thế vô vi đã phản động lại bằng Vô Lý, 

Vô Thức, nhưng An vi nhận xét rằng: nếu Hữu vi là chấp Nhất : Nhất tán, thì Vô vi cũng lại là 

chấp Nhất: nhất Tụ. Thế mà Đạo lại không ở bên Âm hay bên Dương nhưng ở Trung điểm và 

siêu lên để ôm được cả Tán lẫn Tụ, cả Âm cả Dương, nên Nho giáo kêu là Trung Dung.  

TRUNG có thể coi như nét Ngang, Không gian chỉ giữa Âm và Dương, Tả và Hữu.  Còn DUNG 
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nét Dọc Thời gian, chỉ Trên và Dưới, Phi thời gian và Hữu thời chỉ Siêu việt Thường hằng cũng 

như sự Thường nhật Liên tục. Và đấy là Đạo.  

Vì thế Đạo cũng chỉ là cái gì thường thường ẩn bên trong lại là cái gì Thường hằng.  

Hoặc nói theo lối phân tích: đối với con mắt thường nhân chỉ là cái gí thường thường. Cùng là 

một cử chỉ như ăn, ngủ, nói, cười . . . người đạt Đạo cũng làm như người thường, bề ngoài 

không có gì khác nhau, nhưng trong tâm thức người đạt Đạo thì cái tầm thường được “ móc 

nối ” với cái Thường hằng, móc nối với cái Toàn Thể Viên Dung . 

Người thường thấy số 8 là số 8, nhưng người đạt Đạo còn thấy trong số 8 có số 3 bọc ngoài số 5. Nói 

kiểu triết lý người thường chỉ thấy hiện tượng, thánh nhân thấy cả Hiện tượng lẫn Ấn tượng cũng gọi 

là Vật Tự thân ( noumen ). Dịch là Ấn tượng, vì nó ẩn khuất đối với con mắt thường nhân, nên bề 

ngoài coi y như nhau.  Với người chưa tu hay người đã đắc Đạo thì núi này cũng vẫn là núi này. 

Nhưng với người chưa tu thì trọng tâm đặt ở chữ này, nghĩa là những cái tư riêng còn ở người đạt 

Đạo nhấn vào chữ Núi nói khác nhấn vào Bản thể ăn thông với Toàn thể. 

Hãy lấy Kinh Dịch mà nói: với người thường thì những lời trong Kinh Dịch chỉ là những lời 

như bao nhiêu lời khác. Nhưng với triết gia lại thấy nó khác. Cái khác ấy ta có thể phần nào 

nhận ra trong hai điểm: “  

VII.- Ba điểm cần để ý trong Kinh Dịch 

1.- Điểm nhất thuộc phần Hành Văn 

“Đây không phải là những câu mạch lạc, quán xuyến kiểu triết học duy lý, có luận chứng minh bạch: 

câu sau ăn chặt với câu trước, đọc lên thấy liền văn mạch lý cứ . Ngược lại nó không hẳn phi lý kiểu 

như công án của Thiền Tông, tuyệt nhiên không tìm ra được liên hệ lý trí nào giữa câu trước với câu 

sau, và ta có thể nói phi lý hoàn toàn. 

Trái lại Kinh Dịch có thể gọi là hàm lý: nghĩa là có Lý, có Tình, có Ý thức và cả Vô thức: có Lý 

nên lúc đọc thấy được ít lời huấn dụ thật sâu sắc. Nhưng còn phải kể đến Vô thức, Cảm tình, Tác  

động. Tất cả bấy nhiêu như hiện diện đồng đều, khiến cho không còn yếu tố nào chiếm địa vị độc tôn 

: không duy Lý, không duy Tình, không duy nào cả.  

Nói khác đi là tất cả đều nằm trong thế tương đối và gây nên bầu khí thuận lợi cho tâm thức 

đạt trạng thái bình quân, hay là trung lập theo kiểu không dựa, không dính tuyệt đối vào cái gì 

cả. Đấy là sửa soạn thuận lợi cho sự loé sáng lên của tia Minh Đức. 

2 .- Điểm thứ hai là cách đọc 

Muốn đạt được ơn ích đó, cần chú ý đến điểm thứ hai là cách đọc Kinh Dịch. Muốn đọc Kinh Dịch 

cho đúng tinh thần thì phải đọc theo lối Ngoạn, hoặc theo lối Chiêm.  Cả hai lối đều bắt buộc phải lơi 

khỏi ý thức và lý trí, cũng có khi ngưng hẳn ý thức để cho tiềm thức có đất dô lên mặt tâm thức. Sở dĩ 

Tiềm thức hay Vô thức thường không hoạt động được là do Lý trí giăng bủa lưới khắp mặt Tâm thức, 

không để hở kẻ nào cho Tâm thức phát hiện. Mà Tiềm thức không xuất hiện thì làm sao thấy được 

Toàn thể. Đã không thấy được Toàn thể thì lấy gì buộc các câu rời rạc kia lại. 

Lời của Kinh Dịch có ý để rời rạc, có ý để thiếu liên hệ của biện chứng lý luận là cốt để đạt mối 

liên hệ lớn lao của toàn thể, vượt xa mối liên hệ lý chứng. 
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Liên hệ lý chứng cũng như văn mạch thuộc Ý thức đi vào đường Tán ra vạn vật và nhập vào 

những luật tắc của khoa học, của sự vật có thể đếm đo, cân lường . . .  

Còn liên hệ Toàn thể thuộc Tâm ( tạm nói là Tiềm thức hay Vô thức ) theo đường Tụ vào Nhất 

Thể, và xuất hiện mập mờ trong cái ta quen gọi là Vận số, Thiên mệnh, Tính mệnh, Định mệnh . . . , 

tức là cái gì vượt quá tầm kiểm soát của Lý trí và Ý thức, nên khi đọc Kinh Dịch với óc duy Lý là bỏ 

mất phần quan trọng nhất, y như ăn cam có vỏ mà bỏ ruột vậy. 

Muốn nếm được ruột cần phải biết cách Quan, Ngoạn, Chiêm, tức là những cách “ đọc ” riêng 

biệt đòi phải có Cư, có An, có Lạc.     “ Cư chi quảng cư ”, duy Lý chỉ có ở chỗ hẹp mà không 

Quảng cư ; An là “ an thổ , đôn hồ nhân ” . Nếu không an thổ mà lại y cứ vào một ý niệm rồi 

“đồng đồng vãng lai ” trong cái đồng nhất thì đều là Ý thức không phải là An thổ, vì An thổ là 

Vô Tâm, Vô Niệm, Vô Ý. Lạc là Liệu hiểu minh triết đến độ chót sau hai đợt Tri và Hiếu.  

Tất cả mấy chữ quan trọng trên ( Quan, Ngoạn, Chiêm ) đều nói lên lối đọc riêng biệt đòi có sự tham 

quan của Lý trí, Tình cảm, Ý thức, Vô thức, gọi tắt là Tâm. Nói khác lối xem bằng Lý trí thì gọi là 

Đọc, con lối xem bằng Toàn thể con người thì gọi là Quan, là Ngoạn, là Chiêm. 

3.- Đọc theo lối Quan, Ngoạn, Chiêm 

Thí dụ các câu sau đây: Quan tượng, hệ Từ yên, nhi minh Cát Hung :觀 象 繋 辭 焉 而 明 吉 凶  ( 

H.T. 2  )   Cả Tượng cả Từ đều là cái gì mung lung, nên phải dùng lối nhìn tổng quan. 

Nhìn mà không nhìn cái chi cả, vì tượng là số sinh chưa thành hình tích cho giác quan, nên không thể 

chú mục. Vậy không nên chú mục vào một đích điểm riêng tư, không nên ý thức, không nên lý luận . 

. . , cốt để cho tiềm thức dô lên để nói về “ Cát Hung ”, Cát Hung không thuộc định tắc khoa học hay 

thường nghiệm, nhưng thuộc phạm vi định số . . , là cái vượt Ý thức, và thuộc phạm vi Vô thức cộng 

thông. Rốc két rơi vào nhà ông A và nổ chết người, đó là luật khoa học. Nhưng tại sao lại rơi vào nhà 

ông A, mà không rơi vào nhà ông B, ông C. . , làm chết người nọ, người kia, thì đó là thời cơ vận số, 

khoa học không thể đo lường, vì nó thuộc phạm vi rộng lớn hơn. May rủi, cát hung, v. v. . . thuộc 

phạm vi này và con người muốn đi vào đó chỉ có lối Tâm cũng gọi tạm là Tiềm thức hay Vô 

thức cộng thông tuỳ lúc.  Muốn đọc lối đó phải biết cách Cư, An, Lạc, Ngoạn. . , như Hệ từ nói :  

Thị cố quân tử sở cư nhi an giả, dịch chi tự dã: sở lạc chi ngoạn dã, hào chi từ dã :  是 故 君 子 所 居 

而 安 者 易 之 序 也 所 樂 而 玩 者 爻 之 辭 也  .H.T.2 “ :  Cho nên quân tử phải Cư để được An, 

đó là thứ tự của Dịch. Phải Lạc và Ngoạn thì mới đạt ý trong lời của hào.    

“ Cái thứ tự là phải Cư , phải biết xây nhà rồi ở đời, thì lòng mới An .  An là “ an thổ đôn hồ 

nhân ” ( tất cả đã bàn trong chữ Thời ), nếu không theo thứ tự đó lại đem óc lý luận hạn hẹp 

vào Kinh Dịch thì chẳng hiểu chi hết. 

Ấy là mới nói đến đọc để hiểu được nền minh triết chung, mà Kinh Dịch khuyên trong những câu 

chẳng hạn: 

“ Thị cố quân tử Cư tắc Quan kỳ Tượng, nhi Ngoạn kỳ Từ ”: 是 故 君 子 居 則 觀 其 象 而 玩 

其 辭. H.T.2 “: Cho nên quân tử phải có Tâm hồn an định ( cư là không lạc hướng ) mới có thể quan 

Tượng và Ngoạn. Nhớ là Quan và Ngoạn không phải đọc kiểu thường.  Phương chi khi đi vào đời 

đầy biến hoá phải dùng đến lối Chiêm, tức là đem Đạo lý chung áp dụng vào từng trường hợp 

riêng, thì càng khó hơn: lời Kinh rằng khi biến cố xẩy tới ( biểu thị bằng hào động ), thì phải Quan 

sự Biến, đồng thời Ngoạn điều mình Chiêm nghiệm:  
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“Động tắc Quan kỳ Biến, nhi Ngoạn kỳ Chiêm :動 則 觀 其 變 而 玩 其 占 H.T. 2 “. 

Chiêm lời hào mà chưa đạt độ lạc ( lạc thiên mệnh, cố bất ưu ) , thì hiểu được cái chi ?   Ở đây chưa 

phải là chỗ đi sâu hơn được, chỉ xin tóm tắt rằng muốn hiểu Kinh Dịch thì phải đọc bằng một lối 

riêng, lối đó buộc phải có một hai cử chỉ để gạt bỏ lý trí đặng nhường chỗ cho Tiềm thức nhô lên. Do 

đó mới nói :  

“ Dịch vô tư dã, vô vi dã. Tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố: 

易 無 思 也 無 為 也 寂 然 不 動 感 而 遂 通 天 下 之 故.  H.T.X : Đường lối xem Dịch là không 

duy Lý luận giải cũng không Hữu vi, nhưng hoàn toàn im lặng bất động, rồi đột nhiên cảm 

thông được cái lý do trong thiên hạ ”, thì đó là việc của Tiềm thức là Tâm, nghĩa là ngoài tẩm 

với của lý trí hạn hẹp. 

Đấy là lý do giải nghĩa sự phảng phất một cái gì u linh rộng lớn của Thần vật ( Thi quy ) Và do đó 

đòi hỏi phải có một số điều kiện tâm linh mới hiểu nổi Kinh Dịch, một cuốn Kinh mang Lưỡng – 

thê tính: một bên móc nối với Lý trí, Ý thức bằng những lời kèm theo Tượng, còn bên kia với 

cõi Vô thức Tâm linh thì móc nối bằng Tượng , bằng “ Thi quy ” , nên thi quy được gọi là “ 

Thần vật ”. Nhưng thi quy cũng chỉ là phương tiện tuỳ thời thay đổi, hay chẳng dùng đến cũng được, 

miễn hiểu rằng chúng chỉ là những phương thế ngoại lý dùng để gỡ lý trí, gỡ ý thức ra không cho 

bám chặt vào một khía cạnh nào, nhưng phải nhường chỗ cho các tiềm năng bao la khác của người.  

Chính vì chỗ bao la đó nên Kinh Dịch không thể đọc như khi ta đọc các sách khoa học, nhưng phải 

đọc trong một tâm trạng đặc biệt u linh huyền mặc. 

4.- Kinh Dịch: Một khoa Tâm lý học vô song 

Chính vì chỗ đó mà Jung cha đẻ của khoa uyên tâm đả kinh ngạc khi nhận ra trong Kinh Dịch một 

khoa học tâm lý vô song, bất khả địch ( psychology altogether unmatched Memmories 375 ) . Tuy “ 

vô song ” nhưng chúng ta có khai thác nổi hay không lại là truyện khác .  Hầu hết các học giả đời nay 

đều nói Kinh Dịch là một sách bói. Nói thế chỉ đúng một phần tư của bì phu, bởi Kinh Dịch gồm 4 

mặt của Đạo Thánh nhân: 

Là ngôn từ để dạy Minh Triết 

Là linh động để dạy biết tiến hoá 

Là tượng để dạy cách chế khí cụ 

Là bốc phệ để chiêm nghiệm từng trường hợp. 

 

           “ Dịch hữu Thánh nhân chi Đạo tứ yên :  易 有 聖 人 之 道 四 焉: 

      Dĩ Ngôn giả, thượng kỳ Từ :  以 言 者 尚 其 辭 

 Dĩ Động giả, thượng kỳ Biến:   以 動 者 尚 其 變 

 

 Dĩ Chế khí giả, thượng kỳ Tượng   以 制 噐 者 尚 其 象 

 

 Dĩ Bốc phệ giả, thượng kỳ Chiêm      以 卜 莁 者 尚 其 占 “ 

 

Đọc câu trên rồi ta thấy câu nói Dịch là sách bói chỉ đúng có một góc, mà lại là góc ngoài , 

nghĩa là đọc lối thường mà “ không biết Ngoạn kỳ Tượng , không Chiêm kỳ Từ ”. Bởi cho được 
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Chiêm, được Ngoạn, thì phải có những tâm kiện ra sao, nếu không phải là người đủ tâm kiện 

thì Đạo đâu có khi không mà hiển linh tác động.  

“ Cẩu phi kỳ nhơn, đạo bất hư hành ”: 苟 非 其 人 道 不 虚 行 

Vì Đạo không xa người nên đâu có cho ăn bám cách không vậy được. Đạt hay không đạt là nơi mình: 

“ Linh tại ngã, bất linh tại ngã ”.     ( Kim Định : Dịch Kinh linh thể, chương I , II , III , IV , V ) 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

CÂU CHUYỆN  HAI ANH EM CA-IN VÀ A-BEN 

A.-  Sách Sáng Thế chương 4, câu 1-8 ) 

“ Ông Adong và Bà Evà sinh được người con thứ nhất là Ca-in. Bà Evà vui mừng nói: “Nhờ Thiên 

Chúa, tôi đã có được một người con nối dòng”.  

Sau đó, bà sinh ra A-ben, em của Ca-in. A-ben thích ra đồng chăn chiên và súc vật, A-ben bắt 

những con chiên đầu lòng làm thịt cùng với mỡ của chúng lên Thiên Chúa. Còn Ca-in làm nghề cày 

cấy và canh tác đất đai. Ca-in lấy những hoa trái của đất đai làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa. 

Thiên Chúa đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông, vì ông dâng lên Thiên Chúa với lòng thành kính, 

nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt.  

Thiên Chúa phán với Ca-in: “Tại sao ngươi giận dữ và sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có 

phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang rình rập ngoài 

tâm hồn, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chống lại nó.”  

Ca-in nói với em là A-ben: “Chúng mình ra ngoài đồng đi! “ Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì 

Ca-in xông đến giết A-ben, em mình. Thiên Chúa phán với Ca-in: “A-ben em ngươi đâu rồi? “ Ca-in 

thưa: “Con không biết. Con là người trông giữ em con hay sao? “ Thiên Chúa phán: “Ngươi đã làm 

gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi 

chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó 

cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất.” Ông 

Ca-in đi xa khuất mặt Thiên Chúa về phía đông Ê-đen.” 
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B.-Cái nhìn của Việt Nho về nạn huynh đệ tương tàn 

I.- Văn minh Du mục 

“ Văn hoá loài người có muôn sắc thái, nhưng khi xét tận căn cơ lại chia ra được hai nguồn đã được 

đổ khuôn tự xa xưa do hai trào sống: một là Du mục, hai là Nông nghiệp. 

Hai tiếng này phải hiểu cách rộng rãi: Du mục gồm những miền đất mênh mông tự Cận Đông đến 

Viễn Đông, ta sẽ gọi là Tây Bắc.   Còn Nông nghiệp tuy có ở nhiều nơi, nhưng ở đấy có ý chỉ những 

miền mênh mông đủ sức gây ảnh hưởng lâu dài vào văn hoá như miền Bình nguyên Ba Thục hay 

đồng bằng Hoàng Hà, Hoài giang, Dương Tử giang. . . Đây là hai miền để ấn tích sâu đậm trên văn 

hoá loài người, nên chia thành hai luồng tư tưởng khác nhau, nhưng lâu ngày pha trộn vào nhau.  Và 

tuy ngày nay không còn nền văn hoá nào thuần chất Nông hay Du, nhưng cần đơn giản hoá để có vài 

tiêu điểm giúp cho việc nghiên cứu được dễ dàng. 

Vậy chúng tôi tạm dùng hai nét đó để phân loại các nền văn hoá, miễn phải hiểu tên đại cương và 

cách co dãn uyển chuyển.  Riêng về Du mục đã mang tính chất nước đôi gắn yếu tố Du thuộc thời săn 

hái với yếu tố Mục đã đi vào nông nghiệp.    Tuy nhiên nói về đại để thì Du mục còn mang nhiều yếu 

tố thời săn lượm ( Civ. I. . 36 ).  Ở thời này việc săn lượm chưa là giải trí hay tuỳ phụ như sau này, 

nhưng là vấn đề sinh sống, ngoài việc săn lượm ra không còn nghề nào khác. Vì thế để cho được 

sống thì phải đi săn. Đã săn là có chuyện đổ máu.    Thế rồi sự kiện thường xuyên đó ngấm vào tiềm 

thức gây ra sự thích thú làm cho con vật hay tha nhân đau khổ ( Civ.I. 76 ). Tha nhân càng khổ đau 

càng sướng, đó là căn do cho những hình khổ kéo dài: đốt bằng lửa bé, đóng đanh treo cho hấp hối cả 

mấy ngày, đóng cọc đít dựng ngồi lên nhưng không cho cọc đâm sâu lên bụng để thủng thẳng mà 

chết. . .    chính đó là căn do của sự tàn nhẫn đã trở nên dấu hiệu của giai đoạn Du mục, nên sau này 

khi đã bước vào văn minh phải lâu lắm con người mới bỏ dần đi được. 

Thời Du mục coi như đoạn cuối cùng của săn hái, nên còn mang nhiều yếu tố chung với săn hái: cũng 

ở lều, cũng tôn thờ Tù trưởng đến cùng độ, rồi lại thêm bắt người làm nô lệ va đàn áp nông nghiệp để 

kiếm thêm đồng cỏ ( Civ. I. 41 ). 

Vì thế chúng ta có thể dùng danh từ Du mục để chỉ thời tiền văn minh, rồi đến của văn minh là công 

nghiệp. 

Nông nghiệp là cuộc cách mạng lớn nhất của con người đã xẩy ra cách đây có hàng chục ngàn năm, 

nó biến đổi toàn triệt đời sống và đua ra một lối sống khác hẳn trước: lấy việc ưa thích nghệ thuật và 

đời sống dễ dãi thanh bình thế vào đời sống cam go và hiếu chiến ngày xưa.   Do đó mà thành một 

thứ định luật trong lịch sử là Du mục thắng Nông nghiệp, để rồi bị nông nghiệp cải hoá, trở nên văn 

minh thuần phục, lúc ấy lại bị Du mục đợt mới đánh quỵ ( Civ. I 308 ). 

Đó là một sự kiện xẩy ra thường xuyên trong mọi nền văn minh, mọi thời đại: 

Người Doriens đuổi người Mycéens 

Người Hyksos đuổi dân Ai cập 

Người Cro – magnon đuổi người Neanderthal ( * ) 

 



 148 

Tức ở đâu và bao giờ cũng có sự xâm lăng nên sự đối chọi giữa Du mục và Nông nghiệp là một tiêu 

điểm có giá trị phổ quát. 

Lấy đó mà nhìn vào văn hoá nước nhà chúng ta rất dễ nhận ra một phía ưa dùng bạo lực pháp chính, 

còn một bên thì ưa dùng những đường lối nhu nhuận tìm cách cải hoá bằng lễ giáo. Thí dụ Nhu đạo 

phát xuất từ chữ Nhu tức là đi lối “ Khoan nhu dĩ giáo “, nên kể là đại biểu cho nông nghiệp.  Điều 

này ít được nhận ra vì Nho giáo đã hết chính truyền từ lúc những yếu tố Du mục mọc trùm lên trên.   

Tuy nhiên, nếu chịu khảo cứu sâu, thì cũng còn nhìn ra được sự nối kết đó, vì không bao giờ nét hàn 

xì đi đến cùng triệt, nhưng vẫn để lại dấu vết được biểu lộ qua cuộc vật lộn cam go giữa hai nền văn 

hoá.  Có khi giao tranh ác liệt, có khi hoà hoãn ảnh hưởng lẫn vào nhau. 

Lịch sử nhân loại chính là sự giao thoa của hai trận tuyến đó: Khi bên này thắng thế, lúc đến lượt bên 

kia, xoắn xuýt pha trộn khiến cho sự nhìn ra trở thành khó khăn, nhưng lại cần thiết để có một quan 

niệm bớt mung lung về nguồn gốc văn hoá. 

Muốn phân ra cần phải đi tới cơ cấu mới đạt những yếu tố tương đối đơn thuần để dễ phân biệt. “ .  

( * ) : Neanterthal là giống người khôn xuất hiện vào lối 40 thế kỷ trước, rồi sau bị người Cro – 

magnon xuất hiện sau vào lối 20 thế kỷ trước C. N.  

II.- Cơ cấu Du mục 

“ Điều nhận xét đầu tiên là bất cứ ở đâu “ Thô bạo cũng thắng được Tế vi “: Partout le Délicat est 

vaincu par le Grossier “ ( Journal Keyserling 169 ). 

Đó là Du mục khởi đầu thắng Nông nghiệp.   Tại sao vậy?   Thưa như đã nói, vì nó dựa trên sức 

mạnh.  Đó là điều bó buộc trong thời săn hái. Muốn bảo tồn sinh mạng, không những con người phải 

chống chọi thú vật, mà còn phải giết chúng để làm lương thực.  Lâu ngày sự bạo hành đó quen đi, 

ngấm vào tiềm thức gây nên cơ cấu Du mục, là cơ cấu xây bằng võ lực.   Địa vực của Du mục hầu 

hết là những cánh đồng hoang bát ngát nằm trong vùng Cận Đông Tiểu Á lan đến vùng thảo nguyên 

bát ngát của Á châu. 

Đó là quê hương Du mục với những đoàn người sống theo phương thức một đoàn vật do một người 

chăn.  Ở đoàn người đi săn tâm thức cá nhân thiếu cơ hội nảy nở: người ta chỉ khuyến khích sự phục 

tùng tuyệt đối trước quyền uy của một Tù trưởng thường được thần thánh hóa để duy trì tinh thần hồn 

khóm, hầu trở nên đoàn quân hùng mạnh.  Và điều đó giải nghĩa tại sao mỗi khi đụng chạm với Nông 

nghiệp thì hầu hết là Du mục thắng thế. 

Là vì phía Nông nghiệp tuy cũng có kỷ luật nhưng thường mềm dẻo và nhất là còn để lại quảng trống 

rất rộng cho lối riêng rẽ tùng gia tộc đầy tình cảm.   Văn hoá lại khuyến khích lối sống “ Doãn chấp 

quyết trung “  đó như lễ Gia quan là lễ vun tưới óc trách nhiệm cá nhân.  Ngược lại trong lối sống Du 

mục đã không có sự khuyến khích như vậy.     Hơn nữa, lối sống chung đụng từng đám không để giờ 

cho những sự tư riêng vi tế nảy nở, nhưng cổ võ đời sống tập thể.  Vì thế mà triết thuyết nghiêng về 

pháp hình và lý trí gạt bỏ tình cảm.  Vật tổ thì thích dùng các con mãnh thú như hùm, beo, hổ, bảo. . . 

,biểu thị bằng lông mao.   Trong lối tổ chức xã hội thì có đẳng cấp dựa trên dòng tộc hay giàu sang.     

Loại tâm thức này sẽ giữ vai trò văn minh chinh phục thiên nhiên, mở đầu khoa học, ưa số chẵn, số 

Đất : 2, 4, 6, 8. 

Ngược lại bên phía Nông nghiệp đề cao quan văn, đề cao đức độ.  Vua chỉ có giá trị vì Đức chứ 

không vì Thế. Vật biểu là Tiên ( tức yếu tố nữ ) đi với Chim lông vũ, tức vật hiền hành bà biết bay 

cao.  Xã hội không có đẳng cấp, nhưng nhấn mạnh trên tuổi tác và công thể , như Hội đồng Kỳ mục, 

không dành riêng cho một đẳng cấp nào. Cai trị thì bằng Lễ ( tục ) . Triết lý thì giàu tính cảm và nghệ 
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thuật. Loại tâm thức này sẽ chuyên về văn hoá nhằm làm đẹp tình người, tô điểm cho những mối 

nhân luân bằng Lễ. 

Tóm lại 

Cơ cấu Du mục chuyên về Văn minh, tìm “ Chinh phục thiên nhiên” và trấn hai phương Tây Bắc:  

4 – 1.  

Nông nghiệp nghiêng về văn hoá tìm “ Làm đẹp mối Nnhân luân “, trấn hai phương Đông Nam với 

số:  3 – 2.”  

C.- Thắc mắc tại sao? 

Cha ông chúng ta đã bảo: “ Tập dữ tính thành “ do định cư ở những không gian khác nhau, nếp 

sinh hoạt khác nhau, nên con người đã nhiễm phải thói quen về suy tư và hành động khác nhau: 

Những người sống theo văn hoá Du mục thì bạo động, chuộng võ hơn văn,chuộng Lý hơn Tình, giỏi 

về chiến tranh, chiếm đoạt, cướp bóc và bành trướng.  Đó là nguồn thảm trạng của nhân loại. Các 

nhà cầm quyền Tàu từ xưa tới nay  đều theo lối cai trị “ Dĩ cùng lăng nhược “ do bản chất Tham tàn 

và Cường bạo mà ra. 

Còn những người sống theo nền văn hoá nông nghiệp thì sống gần với thiên nhiên là những người 

khoan nhu, trọng văn hơn võ, giàu tình người, chuộng hoà bình. Những nhà cầm quyền nào mà theo 

nền Văn hoá Vương đạo này, biết lấy dân làm gốc, dùng Chí Nhân và đại Nghĩa để cai trị dân, thì 

mới mong mưu phúc lợi được cho người dân.     

Cain và Aben là anh em cùng cha mẹ, cùng một nguồn gen ( Tính tương cận: Thiên tính ), hai anh 

em làm hai nghề khác nhau, nên nếp sống khác nhau ( Tập tương viễn: Do tập quán ) ta không hiểu 

tại sao Aben làm nghề  Du mục mà lại hiền lành, còn Cain làm nghề nông mà lại dữ tợn đến nỗi phải 

giết em. Chỉ vì tức giận không được Thiên Chúa nhận lễ vật mà ghen tỵ phải đi đến chỗ giết em?  

Chẳng trách nào Aben bị Chúa nguyền rủa!  ( Chuyện này có liên hệ gì với câu chuyện hai anh em ở 

phương Đông? ) 

D.-Nan đề của nhân loại 

Đây là cảnh huynh đệ tương tàn đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do anh em cùng huyết thống tương 

tàn. Căn do là do nếp sống nghịch với Thiên lý là lý của cặp đối cực giao hòa. 

Đại chủng Việt đã bị Tần Thuỷ Hoàng là người Tây  Nhung ( trong Tứ Di: Đông Di, Tây Nhung, Bắc 

Địch, Nam Man  ) thôn tính, còn Việt Nam thì bị Hán Võ Đế là người Nam man sai Mã viện đánh bại 

Hai Bà Trưng mà lập nền đô hộ lâu dài, còn Việt Nam thì nạn Thập Nhị sứ quân, Trịnh Nguyễn phân 

tranh và nay Quốc Cộng tương tàn, sau đó lại bị CSVN hãm hại đồng bào và bán nước, nguyên nhân 

duy nhất là do nếp sống Tham tàn và Cường bạo của nếp sống Du mục. 

Còn ở Tây phương thì trước tiên bị Chế độ Nô lệ, đến Đế quốc Thực Dân, rồi đến Quốc tế Cộng sản, 

đó là ba tai họa lớn của Nhân loại, họ  đều sống theo lối bạo động của Du mục mà áp bức cướp bóc 

mà bành trướng mà gây rối loạn làm khổ đau triền miên cho nhân loại. 

E.- Phương cách giải quyết 

Là nạn nhân triền miên  của nếp sống Du mục Bắc phương, Cha ông chúng ta đã có Chiến lược và 

chiến thuật đối ứng hữu hiệu: 



 150 

Chiến lược đó là: 

“ Lấy Đại nghĩa để thằng Tham tàn 

“ Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo.” 

( Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi ) 

 

Nhân là lòng Kính trọng Yêu thương và Tương dung mà liên kết sống chung với nhau, còn Nghĩa lả 

lẽ sống công bằng hai chiều về trách nhiệm và quyền lợi để giữ lẻ công bằng tương đối mà sống Hòa 

với nhau. Nếu đa số trong toàn dân đều có nếp sống tương đối như thế thì làm sao mà toàn dân 

không xây dựng được đời sống ấm no hạnh phúc,và luôn có đủ Nội lực để bảo vệ được nền độc lập. 

Còn Chiến thuật thì: 

“ Dĩ Nhu thắng Cương 

Dĩ Nhược thắng Cường “ 

Đối với kẻ yếu thì đương nhiên không thể dùng bạo lực mà tốc chiến tốc thắng, mà phải trường kỳ 

chiến đấu, phải vận dụng tất cả phương tiện của Nhu và Cương của toàn dân, mọi người cứ nhắm 

vào chỗ yếu của Địch mà đánh theo sáng kiến của từng người, đánh vào tất cả mọi mặt, đánh triền 

miên không ngừng nghĩ, đánh bất ngờ. Cha ông chúng ta đã vận dụng phương thế này rất hiệu quả.   

    

 

 
 

 

 
 

CÂU CHUYỆN  LỤT ĐẠI HỒNG THUỶ THỜI ÔNG NÔ- Ê 

Sách Sáng Thế chương 6 và 7 

 

 

 

 

 

 

 

A.- Theo Sáng Thế ký 

“ Con người sống hư hỏng, sống gian ác và làm điều dữ trên mặt đất. Thiên Chúa buồn rầu và hối 

hận vì đã làm ra họ bởi họ sống trái mắt Thiên Chúa.  
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Thiên Chúa phán: “Ta sẽ xóa bỏ con người mà Ta đã sáng tạo cùng với mọi thú vật trên trời dưới 

đất”. Nhưng ông Nô-ê là người sống công chính và đẹp lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu sống 

ông và gia đình. 

Ông Nô-ê có ba ( 3 ) con là Sêm, Kham và Gia-Phét. Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: “Ta đã quyết 

định số phận của con người trên mặt đất. Ta sẽ xóa bỏ chúng vì họ sống gian ác. Ngươi hãy làm cho 

mình một chiếc tàu bằng gỗ: chiều dài 150 thước, chiều rộng 25 thước, chiều cao 15 thước. Ngươi 

sẽ làm một cái mui che tàu. Ngươi sẽ làm tàu có nhiều tầng: tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên. 

Ta sắp cho mưa lớn đổ xuống và nước sẽ dâng cao trên mặt đất. Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với 

ngươi. Ngươi, vợ ngươi ( 2 ) với các con trai, vợ của các con trai ngươi hãy vào tàu . 

Trong các loài thú vật,  ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi. Mỗi đôi là một con đực và một 

con cái. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại bò dưới đất, mỗi loại một đôi mang lên 

tàu cho chúng sống với ngươi.  

Hãy lấy tích trữ thức ăn cho gia đình mình và cho các thú vật. Đó sẽ là lương thực nuôi sống gia đình 

ngươi và các thú vật trên tàu.” Ông Nô-ê đã làm đúng như lời Thiên Chúa đã truyền cho ông. 

Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì Ta chỉ thấy có ngươi là 

người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này.  

Bảy ngày nữa Ta sẽ cho mưa xuống trên mặt đất trong vòng 40 ngày 40 đêm, và Ta sẽ xoá khỏi mặt 

đất mọi loài Ta đã làm ra.” Ông Nô-ê làm đúng như Thiên Chúa đã truyền. Ông Nô-ê được 600 tuổi 

khi lụt  

hồng thuỷ xảy đến trên mặt đất. Ông Nô-ê vào trong tàu và Thiên Chúa ở ngoài đóng cửa tàu lại. 

Lụt hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất. Nước dâng lên cao trên mặt đất, và tàu lênh đênh trên 

mặt nước. Mọi ngọn núi cao ở khắp nơi đều bị nước phủ lấp. Ông Nô-ê, gia đình ông và những gì ở 

trong tàu với ông đều sống sót.  

Hết 40 ngày, ông Nô-ê mở cửa sổ trên tàu, rồi thả bồ câu ra để xem nước đã cạn khô hay chưa. 

Vào buổi chiều, con bồ câu bay trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có một cành ô-liu xanh tươi! 

Ông Nô-ê biết là nước đã khô cạn trên mặt đất. 

Thiên Chúa phán với ông Nô-ê rằng: “Ngươi hãy ra khỏi tàu cùng với vợ ngươi, các con trai ngươi và 

vợ của các con trai ngươi. Mọi loài vật ở với ngươi, tất cả chim chóc, gia súc, mọi sinh vật bò dưới 

đất, ngươi hãy đưa chúng ra với ngươi; chúng phải sinh sôi nảy nở thật nhiều trên mặt đất.” 

Ông Nô-ê làm một bàn thờ để kính Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã cứu thoát ông. Ông bắt một số các 

gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Hương 

thơm lễ vật làm Thiên Chúa hài lòng và Thiên Chúa tự nhủ: “Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất 

đai vì con người nữa”. 

B.- Theo Văn học Á Đông 

I.- Trời làm Hồng thuỷ 

Trời làm Hồng thuỷ, nước dâng cao tận trời, tất cả mọi vật đều chết. Sau đó trời đưa xuống những 

sinh vật khác. Tao Suông và Tao Ngân từ trời đưa xuống mặt đất 8 quả bầu và 8 cái gậy. Trong 

quả bầu có 330 giống lúa và 330 giống người, và những sách dạy phép phù thuỷ, bói toán, tiên tri. 

Tao Ngân lấy công chúa là nàng Um  đẻ ra được 18 đứa con. ( Văn học: Hoàng Trọng Miên) 
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II.- Hồng thuỷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Làu bảo hai anh em làm cái trống chui vào tránh lụt. Chữ Làu nhìn xuống thấy nước tràn 

ngập mới sai 9 con rồng rút nước cho ráo mặt đất. Nước rút hết hai anh em ở trống chui ra, thấy 

loài người chết sạch. Một con đại bàng bay lại mang hai chị em trên cánh đến một chỗ cao.          ( 

Văn học. Hoàng Trọng Miên ) 

III.- Theo Khoa học hiện đại 

Lý do nạn HồngThuỷ : Hiện tượng biển tiến 

“  . . .  Vào thời gian bắt đầu có người khôn ngoan xuất hiện sinh sống vào khoảng từ 125.000 năm 

cho đến 10.000 năm cách ngày nay, chúng ta thấy tất cả có 5 lần nước biển lên xuống ở Đông Nam Á 

( Chappell 1983 ). Năm lần đó xuất hiện vào những năm 100.000, 80.000, 60.000, 40.000 và 28.000 

cách ngày nay.  

Ở Việt Nam, nhất là đồng bằng Bắc bộ, việc nước biển tiến thối lại có tầm mức quan trọng hơn nữa, 

bởi hạ tầng đất cũng luôn trồi sụt lên xuống, trước kia người ta có nhận xét rằng trong thời kỳ nước 

biển lên cao, có khi đến 100 m hơn ngày nay.   Đó là thời kỳ cách nay khoảng 1 triệu năm ( cuối thời 

kỳ thứ ba ) , lúc đó cả vùng Bắc Việt ngày nay là một vịnh lớn.   Sau đó bắt đầu kỷ thứ tư, khoảng 

dưới 1 triệu năm, thì có cảnh ngược lại:   Khí hậu trở nên băng giá cùng cực, nước đông ở hai cực, 

nên mực đại dương lại thấp xuống từ 20 m cho đến 100 m so với ngày nay. Nước biển rút ra hiện ra 

một đồng bằng Bắc bộ rộng mênh mông cho đến tận đảo Hải Nam.  Đồng bằng đó có những cầu nổi 

nối liền với các hải đảo phía Đông , phía Nam đến tận Sumatra , có thể đến tận Úc châu  .  Nói một 

cách khác , người ta có thể đi bộ từ đất mà nay gọi là Việt Nam sang đất mà nay gọi là Úc Đại Lợi 

hay ngược lại. .  .  .  

Nay ta chú ý đặc biệt đợt biển tiến cuối cùng bắt đầu sau băng hà thứ tư cách nay 20.000 đến 17.000 

năm.      

Qua chứng tích C14, ta có thể nói từ trên 30.000 cho đến 17.000- 18.000 năm trước và có thể gần hơn 

nữa người Việt cổ đã có một đồng bằng cực kỳ tốt để sinh sống, để phát triển và để xây dựng đời 

sống văn hoá của mình.    Thời kỳ đó có thể dài đến vài chục ngàn năm.    Trong khi đó biển vẫn cứ 

tiếp tục tiến.  

Đến khoảng 8.000 năm cách ngày nay, thì nước biển lúc đó có thể ngang tầm với mức nước ngày 

nay.   Dần dần mức nước biển còn cao hơn mức nước ngày nay đến 4, 5 m khiến cho những người 

Việt cổ thời đó phải bỏ cái nơi cư trú một thời đã cực kỳ lý tưởng đó mà di đi nơi khác.   Để theo dõi 

bước chân di cư của người Việt cổ, các khoa học gia đã dùng tia phóng  xạ C14  để đo xương cốt của 
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người cổ tìm thấy ở miền Bắc Việt Nam.   Trước khi phải di cư, người Việt cổ đã xây dựng nên nền 

văn hoá Hoà Bình từ 33.000 +/- 2500 BP  đến 11.365+/-175 BP , rồi tới Văn hoá Bắc Sơn đã  

10.295+/-200BP ( BP : cho đến ngày nay ) .  Rồi cũng dùng C14 để lại xem dấu tích của người cư 

ngụ ở Trung quốc, thì thấy có chứng  tích người cổ có nguồn gốc từ Hoà Bình đi dần lên Trung quốc 

theo hai ngả phía Tây và phía Đông. 

( Khái niệm biển tiến ở Việt Nam: Tập san Tư tưởng 07/15/ 1999. Cung Đình Thanh  ) 

 

C.-  Bài học Đại Hồng Thủy 

I.- Câu chuyện Hồng thủy trong Cựu Ước được nhìn qua lăng kính Việt Nho 

Theo Cựu Ước thì nguyên nhân của Hồng thủy là do “Con người sống hư hỏng, sống gian ác và làm 

điều dữ trên mặt đất.Thiên Chúa buồn rầu và hối hận vì đã làm ra họ bởi họ sống trái mắt Thiên Chúa 

“, nên Thiên Chúa dùng phương tiện Hồng thuỷ quét đi những con ngưởi hư đốn đó, để lập lại một 

thế giới mới Hòa bình.  

Vào thời Cựu Ước là thời Thiên Chúa trực tiếp cai trị dân  Chúa ( Theocratie ), nên  một mặt Thiên 

Chúa quyền uy đã đem Hồng thuỷ để quét sạch Thế gian tội lỗi, mặt khác Chúa lại chọn người công 

chính để lập lại một thế giới mới, theo Việt Nho:   2 Vợ chồng  ông Noê  và 3 cặp Vợ chồng người 

con trai và từng cặp ( 2 ) chim muông  thú vật tinh sạch đề lập nên một thế giới mới.   Các cặp Vợ 

Chồng và các cặp sinh vật tượng trưng cho  huyền số  2, đây là nguồn sinh sinh hoá của Vũ trụ, còn 

huyền số  3 là con người Nhân chủ, vì con Người là tinh hoa của Trời  Đất  . { con người ( số 3 ) 

=Trời ( số 1 ) + Đất ( số 2 ) }.     2 + 3 = 5: là nguồn Sống ( Chúa Cha : Bác ái ) và nguồn Sáng ( 

Chúa Con là Ánh sáng thế gian là lẽ sống Công bằng, vậy : 

*Số 2 là Vũ trụ quan Động do sự tương thôi ( xô đẩy và níu kéo nhau ) của các cặp đối cực 

như Vợ / Chồng, Cái / Đực,  Mái /Trống. . . mà lập nên thế quân bình Động để Tiến bộ ở trạng 

thái Hòa. 

*Số 3 là nhân sinh quan Nhân  chủ, con người tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 

*số 5 là nguồn Tâm linh là nguồn Bác ái và Công bằng.  

 

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi ngưòi mọi vật đã  lên tàu, Thiên Chúa phán với ông Nô-

ê: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì Ta chỉ thấy có ngươi là người công chính trước nhan Ta 

trong thế hệ này. “ 

Sau 40 ngày, ông Noê  đã cho Bồ câu bay ra thám hiểm thấy mặt đất đã được khô ráo an toàn rồi “, 

“ Thiên Chúa phán với ông Nô-ê rằng: “Ngươi hãy ra khỏi tàu cùng với vợ ngươi, các con trai ngươi 

và vợ của các con trai ngươi. Mọi loài vật ở với ngươi, tất cả chim chóc, gia súc, mọi sinh vật bò dưới 

đất, ngươi hãy đưa chúng ra với ngươi; chúng phải sinh sôi nảy nở thật nhiều trên mặt đất.” 

Thế là gia đình ông bào Nôê cùng các con và các sinh vật  tinh sạch cùng nhau  sinh sôi nảy nở thật 

nhiều để xây dựng một Thế giới hòa bình trên mặt đất qua hình ảnh của Chim Bồ câu. Chim Bồ câu 

tượng trưng bằng ngọn lửa tức là Tình Yêu và lý Công chính  cùng cành  ô liu Hòa bình. 

Đây là cái nhìn của Kitô giáo của thời Cựu Ước về hai mặt của cuộc sống con người trong xã hội, 

thế nhưng từ đó tới thời Tân Ước ít nhất  là hơn 4.000 năm kể từ sau trận  Hồng thủy cuối cùng, mà 

loài người tinh sạch cũng cứng đầu đã không rút tiả được gì từ bài học đó để tu tỉnh sống cho đẹp 

lòng Chúa, nhưng  xem ra vẫn tồi tệ không kém. Vì thế Thiên Chúa lại sai con một Chúa Yêsu  
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xuống thế để đích thân hướng dẫn loài người hoàn thiện con người và xã hội, đến nay đã hơn 2000 

năm,  với biết bao thiên tai địch họa do mình gây nên, thế mà con người vẫn cứng đầu không chịu hối 

cải, cứ giết cướp nhau ghê rợn hơn. 

Với trí óc hạn hẹp của con người ta không biết chương trình của Thiên Chúa ra sao, mà chì thấy lời 

cảnh cáo của Chúa Yêu, đại ý là Ai dùng gơm thì chết vì gươm, ai  gian ác thì sẻ chết vì gian ác, sự 

thật đó  đã xẩy ra nhãn tiền khắp nơi, thế mà chưa thấy con người trên thế giới ngày nay đem gươm 

giáo ra đúc lưỡi cày, mà nước nào cũng lo sắm vũ khí tối tân và chạy đua sản xuất bom nguyên tữ để 

dọa nhau, kình chống nhau, để dành thế thượng phong, trong khi đó nhiều người dân vẫn đói rách và 

ngu dốt.Trớ trêu thay là nhân loại đang tự hào thế giới ngày nay là thế giới văn minh tiến bộ vượt 

bậc! 

Có phải phong trào Dân chủ hiện nay trên Thế giới là hy vọng cuối cùng và cũng là đường lối giải 

thoát duy nhất của nhân loại?  Phong trào này xem ra còn bấp bênh khi con người chưa diệt được 

mầm Ác: “ Tham, Sân, Si “ nơi con người, nên nhân loại còn sặc mùi thuốc súng  của nếp sống bạo 

động Du mục, mà súng bom chưa được biến thành lưỡi cày của nếp sống Nông nghiệp Hòa bình. 

 II.- Câu chuyện Hồng thủy qua Huyền thoại Việt Nam 

Với cái nhìn của Việt Nho thì: Thế giới mới đó vẫn là thế giới hiện tượng gồm các cặp đối cực, Vợ 

Chồng, Đực Cái, Trống Mái. . ., đây là Vũ trụ quan Động và Nhân sinh quan Nhân chủ của của Việt 

Nho, cũng là nguồn sinh sinh hoá hoá của Vũ trụ.  

Vì không được mạc khải, nên các truyện tích Viêt chỉ ghi: Nạn Hồng thuỷ dâng cao tận trời, Chử Làu 

sai hai anh em ( 2 ) làm Trống chui vào để tránh lụt, sau trận lụt mọi vật đều chết hết. Một con đại 

bằng mang theo hai chị em ( 2 ) trên cánh đến chỗ cao. Có hai anh em và hai chị em là hai cặp đối 

cực nên nhân loại vẫn tồn tại. 

Còn trong chuyện thứ nhất thì Tao Suông và Tao Ngân từ trên trời đưa xuống mặt đất  8 trái bầu và 

8 cái gậy, trong quả bầu có 330 giống lúa và 330 giống người. Tao Ngân lấy công chúa  là nàng Um 

sinh 18 đứa con. 

Tuy những chi tiết khác nhau nhưng cốt chuyện thì sau nạn hồng thuỷ đã giết chết mọi vật, nhưng thế 

giới hiện tượng vẫn còn lại con người và sinh vật, mỗi loài đều có hai giống. (  Đối với nạn Hồng 

thủy ờ Thái bình dương hai vùng Hainanland và Sundaland  tuy bị ngập nhưng dân cư và sinh vật 

khác  đã thiên di tới miền Tây và miền Tây Bắc và Đông Bắc, chứ không chết hết ).  

Thường những huyền số chỉ được dùng từ 0 đến số 9, còn những số lớn thì không thấy đề cập tới. 

Còn về huyền số thì Tao Suông và Tao Ngân  trên Trời là số 2, quả bầu  tròn tượng trưng  cái Nòng 

là Âm, cái gậy là cái Nọc tức là Dương, Tao Ngân ( Chồng ) lấy nàng Um ( Vợ )  là cặp đối cực sinh 

18 con.  18 đời Hùng vương  hay  18=2.9 . 2 là Âm Dương 9= 3*3 hay  là gậy Thần 9 đốt hay vòng 

trong vòng ngoài của Ngũ hành. 

Số 8 = 3 + 5; 3 là Nhân chủ, 5 là Tâm linh ).  

Còn 330 = 2.3.5.7.   2 là cặp đối cực của Dịch lý, 3 là nhân chủ, 5 là tâm linh, 7 là 7 đợt tiến hoá của 

nhân loại. ( Việc phân tích các số lớn ra thừa số nguyên tố có phải là cưỡng lý không ? )   

Về Kitô giáo thì quan niệm loài người và cả vũ trụ được Thiên Chúa sáng tạo ra, mỗi Kitô hữu phải 

hoàn thiện như Cha ở trên trời để là một viên gạch xây dựng hoà bình, để cùng mọi người xây dựng 

một thế giới hòa Bình theo lệnh truyền  “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời” , thế mà viễn 
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ảnh hoà bình ngày càng xa xăm, vì con người vẫn còn cứng lòng không chịụ hối cải tội lỗi, được 

nhiễm tử Nguyên Tổ Eva đã bỏ nguồn Tâm linh theo Lý trí ròng , làm đảo lộn trật tự Hòa của Vũ tru. 

Còn Việt Nho thì quan niệm Vũ trụ như một huyền cơ hay lò cừ. Ta chỉ thấy được công trình tinh vi 

và vĩ đại của Thiên Chúa qua Dịch lý, mà đâu có thấy được Ngài, vì Ngài vô hình, vô ngôn do không 

được mạc khải.  

Còn về khoa học thì chỉ biết nguyên nhân gần của hồng thủy là do quả đất ấm dần làm nước biển 

dâng lên mà  làm ngập chìm nền văn hoá Hoà bình ở Thái bình dương là nền văn hoá sớm nhất của 

nhân loại, tức cũng là nền văn hoá Đông Nam có bộ cơ cấu là : 2 – 3, 5: Thái hòa nhờ Dịch lý “Âm 

Dương hòa “ , Nhân chủ và Tâm linh.    

Một bên thiên về Thiên đạo và đời sau, một bên nhìn sự vật theo hiện tượng tự nhiên, và thực hiện 

Nhân đạo để thăng hoa cuộc sống. Nếu có được con người Nhân chủ, biết sống theo Dịch lý tức là 

Thiên lý thì  cũng  có khả năng xây được xã hội hòa bình. 

Sau nạn Hồng thuỷ, theo Nho giáo  tuy thế giới mới gồm những cặp sinh vật tinh tuyền, nhưng con 

người  vẫn là “ Qủy Thần chi hội “ trong thế giới hiện tượng tương đối, vì không ra sức Thiện hóa 

chính mình nên xã hội ngày nay còn tệ hơn lúc trước, chỉ vì sống ngược với nguồn sinh sinh hóa  của 

vũ trụ theo Dịch lý. Chừng nào loài người còn  không sống Thuận Thiện theo Dịch lý làm cho nhịp 

thái hoà của vũ trụ ngày càng rối loạn, các môi trường sống của con Người, cũng như Nước, Không 

khí, Đất, Tư tưởng đều bị ô nhiễm trầm trọng, che mất nguồn sống Tâm linh.! Nhưng khốn thay tuy 

có nguồn gốc văn hóa tinh tuý như vậy, nhưng vì bị nô lệ lâu ngày nên Dân tộc VN cũng bị chiếm 

đoạt mà đánh mất luôn, nên bị sa đoạ trầm trọng như ngày nay. 

 

                                                                                                                         
 
               

CÂU CHUYỆN  THÁP BA-BEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháp Ba ben 

A.-Sách Sáng Thế chương 11, câu 1-8 

“ Ngày xưa, mọi người đều nói chung một thứ tiếng, và họ hiểu tiếng nói của nhau. Trong khi con 

người đi về phía Đông, họ thấy một đồng bằng xanh tốt ở miền Sin-a và họ định cư tại đó.  

Họ họp nhau lại và nói: “Chúng ta hãy dùng đất đúc và lấy lửa mà nung thành gạch để xây cất nhà 

cửa”. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ.  
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Họ nói: “Tại sao Chúng ta không xây cho mình một thành phố lớn và một tháp có đỉnh cao chọc trời, 

đụng tới các vì sao? Chúng ta phải làm cho danh chúng ta lẫy lừng, và để khỏi bị phân tán trên khắp 

mặt đất.” 

 

Thiên Chúa từ trên cao xem thành phố và tháp canh mà con cái loài người đang xây. Thiên Chúa 

phán: “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã làm 

như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Ta sẽ xuống và làm cho tiếng nói 

của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không hiểu nhau được nữa.” 

Thế là Thiên Chúa cho họ nói nhiều thứ tiếng và phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất, và họ thôi 

không xây tháp canh nữa. Người ta đặt tên cho thành phố ấy là Ba-ben, vì tại đó, Thiên Chúa đã làm 

xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và Thiên Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt 

đất.” 

B.- Quan niệm của Viêt Nho về Tháp Ba ben 

Tiên Nho có nói: “ Tính tương cận, tập tương viễn “. “ Đồng quy nhi Thù đồ “ 

I.- Tính tương cận 

Khi nhân loại biết căn cứ vào Bản tính thì con người có thể sống gần nhau, biết yêu thương và kính 

trọng nhau, vì nhận biết tất cả đều là con Chúa, con Phật, là tinh hoa của Trời Đất, nên có thể Đồng 

quy. Sở dĩ tháp Baben có thể xem là điểm Đồng quy, vì lúc này họ còn chung một thứ Tiếng Nói, một 

Tập quán trong cuộc sống, nên dễ hiểu nhau. Baben được xây bằng gạch nung tức là Đất được đóng 

khuôn và lấy Lửa nung trong lò thật nung lâu cho thật cứng, để tháp cao được bền vững.. 

Đất đây là Thổ, nhưng Thổ lại là nguồn Tâm linh, và Lửa là nguồn ánh sáng.Lửa làm cho Đất rắn 

chắc cũng như ánh sáng giúp cho nguồn Tâm linh được sáng soi mà trở nên nguồn cội vững bền. Vì 

vậy cho nên trước khi phân bố ra khăp mặt đất loài người phải Đồng quy về nguồn Tâm linh để khỏi 

bị phân hoá vì vấn đề  “ Tập Tương viễn “. 

II.-Tập tương viễn 

Vì dân số mỗi ngày một đông, nhân loại phải phân tán ra nhiều ngả, vì thuỷ thổ khác nhau, khí hậu 

khác nhau hay môi trường không gian khác nhau, con người nhiễm phải thói quen hàng ngày, những 

tập tục khác nhau, nói những tiếng nói  khác nhau, sống theo những phương cách khác nhau, nhất là 

những suy tư khác nhau, nhất là có những Tôn giáo khác nhau, có những Giáo lý khac nhau, những 

niềm tin khác nhau, nên những dị biệt có thể làm cho họ không hiểu nhau, gây ra sư ngộ nhận, mà 

chia rẽ, phân hoá.        Cho nên Tổ tiên  chúng ta đã căn dặn: Đồng quy nhi thù đồ. 

III.-Đồng quy nhi thù đồ 

Đồng quy nhi Thù đồ có nghĩa là Nhân loại tuy đã Thù đồ, phải toả ra bốn phương của quả đất để 

phát triện bản Sắc muôn mặt khác nhau của những thành phần khác nhau, nhưng đừng quên phải 

quy một Mối về Bản tính con người, - Bản Tính Đồng nhiên của Nhân loại -  Theo Việt Nho đó là : 

Ba Sơ Nguyên tượng ( archetypes ): 

 1.-Nguyên lý  Mẹ là nguồn Tình Bao la biết trọng Tình hơn Lý Công chính. 

 2.- Mối Tình keo sơn gắn bó giữa Vợ Chồng qua cuộc sống theo Ngũ thường 

 3.- Mối Liên hệ Hoà với chính mình và mọi người qua Ngũ luân. 
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Đó là nguồn gốc Tâm linh cũng như Văn hoá, là nguồn cội của Dân tộc, có bám trụ vào Gốc đó  thì 

mới tránh được cảnh phân hoá gây ra rối loạn trong con Người, Gia đình và Xã hội. Xa rời gốc này 

thì sẽ đánh mất nguồn Hạnh phúc,  giá trị cao quý linh thiêng nhất của Nhân loại.  

Đành rằng  nhân loại phải  phân tán ra mọi nơi mà phát triển bản sắc riêng của từng nhóm, thì mới 

giúp  phát triển toàn diện nhưng phải giữ được mối Liên hệ chung để khỏi bị phân hóa. Phải thù đồ 

để phát triển cái Dị biệt tức là Bản sắc riêng được Thiên bẩm nơi từng người, từng nhóm, từng dân 

tộc, . .nhưng phải giữ Gốc chung để tránh nạn phân hoá gây chiến tránh giết hại nhau. Do đó khi đi 

ra sống riêng rẽ phải nhớ giữ Gốc chung, muốn phát triển Gốc chung phải đi ra Riêng rẽ. Có Riêng 

rẽ mới làm phát triển được Bản sắc Riêng,có thế  mới làm cho cuộc sống được viên mãn hơn. 

Làm sao cho cái Riêng rẽ ( Vuông ) và phần Chung ( Tròn ) được Mẹ tròn Con vuông thì mới đạt 

Đạo. 

IV.-Lãng quên  lời dặn 

Hãy nhìn vào tính trạng Việt Nam chúng ta ngày nay, người Việt đã phân tán ra tứ phương, hấp thụ 

những văn hoá khác nhau, những hệ tư tưởng khác nhau những cách sống khác nhau, mà đa số đã 

quên đi nguồn gốc của mình . Đó là con Cháu Tiên Rồng cao cả với tình nghĩa Đồng bào thắm thiết, 

và nguồn văn hoá “ Dĩ Hoà vi quý “( Thái hoà ) . Ngày nay nhóm này thì học Tàu, nhóm kia học 

Tây, nhóm học Nga, học Mỹ, nhóm thì Tôn giáo Này, nhóm thì Tôn giáo Nọ, chỉ coi trọng Tôn giáo 

mình mà coi nhẹ Tôn giáo khác, nên gây ra phân hoá trầm trọng, chúng ta chì biết quý cái Riêng rẽ 

mà coi khinh cái Đại đồng, chúng ta chỉ biết quý cái Riêng của chúng ta mà coi khinh cái Riêng của 

người khác, nhóm khác, nên gây ra cơ sự . Nói theo tinh thần dân chủ hiện nay thì chúng ta chưa biết 

chấp nhận cái dị biệt của người khác để sống hoà với nhau, để tuy “ Bất đồng nhi hòa”, “ Quần nhi 

bất Đảng “ . Không ai hơn Dân tộc chúng ta về kinh nghiệm sống này, chúng ta đã lãnh nhận không 

biết bao nhiêu là tai họa, vì nạn chỉ biết Thù đồ mà không giữ mối Đồng quy.  

Thù đồ ( Riêng ) và Đồng quy ( Chung )  là đối cực của Dịch lý cần phải được giao thoa hay Lưỡng 

nhất thì mới trúng Đạo, đây là đạo lý Hòa chung của Trời Đất, không riêng cho ai, nên mới giúp 

toàn dân đoàn kết bền vững mà mới hòa với nhau được. 

Các nhà làm văn hoá, làm chính trị cứ chạy xung quanh Hiện tượng phân hoá mà sửa sai, nhưng 

không sửa cái gốc Bản chất thì hết Hiện tượng sai này tới muôn vàn Hiện tượng sai khác cứ xẩy 

ra.Chữa bệnh Nội thương bằng cách xoa Dầu cù là ngoài da thì phỏng có tác dụng gì? 

V.- Sửa chữa nan đề 

Chúng ta đã quên đi cái Đơn giản, quên đi cái Sảy, nên lãnh phải cái hậu quả Phức tạp, lãnh phải 

cái Ung nhọt to lớn. Thử hỏi, mọi con Dân Việt Nam có thật sự coi nhau như con Rồng cháu Tiên là 

nòi giống cao cả không ? Họ có  ăn ở với nhau theo Tình ( Lòng yêu thương ) Nghĩa  ( Lý công chinh  

hay lẽ công bằng ) không ? , Nếu có thật sự thì sao lại có nhiều người nói những lời phỉ báng 

nhau,mạt sát nhau thậm tệ làm thương tổn nhau, làm những điều ác độc gây đau khổ cho nhau ?. 

Chúng ta có dư kinh nghiệm về cái Sảy “ quên tình nghĩa Đồng bào “đã nảy ra “ cái Ung phân hoá 

“ phá nát Quốc gia Dân tộc!  Đọc trên các trang mạng ta thấy họ viết cho nhau những lời nào, ngay 

cả những người trong cùng  một tôn giáo! 

Vì thế cho nên chúng ta nên lưu tâm tới công việc làm Văn hoá, thứ Văn hoá về Nhân sinh, biết  dùng 

lời văn vẻ để cảm hoá nhau, chứ hễ viết là mạt sát nhau cho thỏa bức xúc của mình thì đương nhiên 

đẩy người đối diện vào chân tường, thiết tưởng cũng chỉ để sát phạt nhau mà thôi! Mối liên hệ giữa 
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nhau đã rạn nứt lại càng xé toạc ra, thay vì dụng ý làm tốt mà lại hóa ra quá xấu cho tình trạng 

chung. 

Nói như thế không phải chúng ta che dấu đi, không đề cập tới điều mình cho là xấu của đối phương, 

nhưng thiết tưởng phải dùng lời lẽ cẩn trọng, và nhất khi nêu cái Xấu của người khác thì mình phải 

nêu lên cái Tốt mà  mình cho là Tốt cũng như phương cách thực hiện mới là công bằng.. 

Khi hiểu được tinh thần xây dựng của mình, đối phương có thể phục thiện. Ai cũng cho việc đó chẳng 

có gì mới lạ, tầm thường quá, nhưng có Mới hay có Quan trọng hay không là do chúng ta có sống 

hàng ngày với những Hành động Mới theo tinh thần đó hay không? Cứ sống theo một chiều, “ có 

phải cho Mình mà không phải cho người Ta “, “ có Nói mà không có Làm “  thì chẳng có Chúa nào 

Phật nào hay đảng nào hay cây đũa thần nào cứu chúng ta được. Đây là việc chung của mọi người 

trong một nước cùng một lúc, nếu làm riêng rẽ thì vô tác dụng, phải có một phong trào quần chúng 

thì may ra mới xoay chuyển nỗi cái ù lì thâm căn cố để của dân tộc chúng ta. Chúng ta đang ngủ 

ngon trong giấc Mê này! Ai có trọng trách làm những việc này, nếu không phải những người làm 

Văn hoá , những vị Lãnh đạo tinh thần và những vị Trí thức? 

 

 

 
 

 

 

 

5 VIÊN SỎI CA  DAVID VÀ 4 ANH EM CỦA GOLIÁT 

A.- Chuyện vua Davit, Go-li-át thách thức quân đội Ít-ra-en 

http://thanhlinh.net/thanhkinh/index_cuuuoc.htm 

 

“ 20 Sáng hôm sau, Đa-vít dậy sớm, để chiên dê lại cho một người giữ, rồi khăn gói lên đường như 

ông Gie-sê đã dạy. Cậu đến trại binh lúc quân đội đang ra trận và reo hò giao chiến.21 Người Ít-ra-en 

và người Phi-li-tinh dàn quân, trận tuyến đối nhau.22 Đa-vít để hành lý lại, giao cho người giữ đồ, rồi 

chạy ra trận tuyến, đến vấn an các anh. 

 

23 Cậu còn đang nói với họ, thì kìa từ trận tuyến Phi-li-tinh, tên đấu thủ tiến lên, nó là Go-li-át, người 

Phi-li-tinh, quê ở Gát. Nó nói những lời như trước và Đa-vít nghe thấy.24 Vừa thấy tên đó, mọi người 

Ít-ra-en trốn xa nó và sợ hãi lắm.25 Một người Ít-ra-en nói: “Anh em có thấy người đang tiến lên đó 

không? Nó tiến lên là để thách thức Ít-ra-en đấy. Ai mà hạ được nó thì nhà vua sẽ cho của cải dư dật, 

sẽ gả con gái cho và sẽ cho gia đình người ấy được miễn sưu thuế tại Ít-ra-en.”26 Đa-vít hỏi những 

người đang đứng với cậu rằng: “Người ta sẽ làm gì cho kẻ hạ được tên Phi-li-tinh ấy và cất nỗi ô 

nhục khỏi Ít-ra-en? Thật vậy, tên Phi-li-tinh không cắt bì kia là ai mà dám thách thức hàng ngũ của 

Thiên Chúa Hằng Sống? “27 Dân trả lời cậu như trên, họ nói: “Người ta sẽ làm như thế cho kẻ hạ 

được nó.” 

 

28 Ê-li-áp, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với những người ấy. Ê-li-áp nổi giận với Đa-vít 

và nói: “Mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc cho ai? Tao, tao biết mày 

http://thanhlinh.net/thanhkinh/index_cuuuoc.htm
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hỗn láo và xấu bụng: mày xuống chỉ để xem đánh nhau! “29 Đa-vít trả lời: “Em có làm gì đâu? Nói 

chuyện cũng không được sao? “30 Cậu bỏ anh đến với người khác, và cũng hỏi như thế. Người ta 

cũng trả lời như trước.31 Người ta đã nghe các lời Đa-vít nói và thuật lại cho vua Sa-un. Vua cho gọi 

Đa-vít đến. 

B.- Ông Đa-vít tình nguyện nhận lời thách thức 

32 Đa-vít nói với vua Sa-un: “Đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Phi-li-

tinh ấy.”33 Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con không thể đến với tên Phi-li-tinh ấy để chiến đấu với nó, 

vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ.” 

 

34 Đa-vít thưa với vua Sa-un: “Tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu đến tha 

đi một con chiên trong bầy gia súc,35 thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mõm 

nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết.36 Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn 

gấu, thì tên Phi-li-tinh không cắt bì này cũng sẽ như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các 

hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống.”37 Đa-vít nói: “ĐỨC CHÚA là Đấng đã giật con khỏi vuốt sư 

tử và vuốt gấu, chính Người sẽ giật con khỏi tay tên Phi-li-tinh này.” Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con 

hãy đi, xin ĐỨC CHÚA ở với con! “38 Vua Sa-un lấy y phục của mình mặc cho Đa-vít, đội mũ chiến 

bằng đồng lên đầu và mặc áo giáp cho cậu.39 Đa-vít đeo gươm của vua ngoài y phục rồi thử bước đi, 

vì cậu không quen. Đa-vít nói với vua Sa-un: “Con không thể bước đi với những thứ này được, vì con 

không quen.” Rồi Đa-vít bỏ những thứ đó ra. 

C.- Cuộc đấu tay đôi 

 

48 Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đa-vít, thì Đa-vít vội vàng chạy 

từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Phi-li-tinh.49 Đa-vít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi 

dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-li-tinh. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp 

mặt xuống đất.50 Thế là Đa-vít thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Phi-li-tinh 

và giết nó. Nhưng trong tay Đa-vít không có gươm.51 Đa-vít chạy lại, đứng trên xác tên Phi-li-tinh, 

lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó. 

 

52 Người Ít-ra-en và Giu-đa xông lên, reo hò và đuổi theo người Phi-li-tinh cho đến lối vào thung 

lũng và cho đến cửa thành Éc-rôn. Thây người Phi-li-tinh ngã gục trên đường Sa-a-ra-gim, cho đến 

Gát và Éc-rôn.53 Sau khi ráo riết đuổi theo người Phi-li-tinh, con cái Ít-ra-en quay trở lại cướp phá 

trại chúng.54 Đa-vít lấy đầu tên Phi-li-tinh và đem về Giê-ru-sa-lem; còn các vũ khí của nó thì đặt 

trong lều mình. 

( 1 ):   “ After turning down an offer of the king’s own armor, which was too big for him, David went 

down to the creek and got five suitable stones (  5 : “ five “ , not just one, as any prudent marksman 

would do when facing a very formidable opponent - although some interpret David’s taking five 

stones in order to be able to fight Goliath’s “ 4 : four brothers” at the same time, the Holy Scriptures 

plainly state that only Goliath, and his armor bearer, stood upon the field of battle; if Goliath did have 

four brothers there, they obviously weren’t much of anything because all of the Philistines turned and 

ran away like cowards after David slew Goliath ) for his sling. The rest of the story is famous. He 

killed Goliath with a single perfectly-accurate shot, perhaps with a little help from an angel - the 

stone didn’t just rebound off the giant man’s thick skull as would naturally be expected, but actually 

penetrated with the power of a modern high-velocity bullet. Upon seeing their hero defeated, the 
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Philistine army made a disorderly retreat (i.e. they just dropped everything and ran), giving the 

Israelites then in hot pursuit the victory. The entire story can be found in 1 Samuel 17:1-58.” 

( David and Goliath. The Church of God. Daily Bible Study. On line since 1998. ) 

D.- Vào đề 

Câu chuyện David và Goliath trong Cựu Ược được Viết theo tinh thần Giáo sử, vì tin rằng giữa Cựu 

Ước và nền Văn hoá Đông Nam có chung một nền cơ cấu,nên chúng  tôi tìm hiểu theo tinh thần 

Huyền sử Đông phương. Đây là trận tuyến nối dài giữa tinh thần Du mục và Nông nghiệp khởi đầu 

từ Cain và Aben. 

E.-  Lý do  David  thắng  Goliath 

Ta thấy David chăn dê thuộc Mục súc sống theo Nông nghiệp, chứ không sống theo Du mục, nên hiểu 

tại sao David có thể dùng số 5 nguồn mạch của Sự Sống và nguồn Sáng, còn Goliath thì có liên hệ 

tới số 4. David dùng cái Ná ( cling ) thứ vũ khí bắn đá bằng dây thun, David là người trẻ khôn ngoan 

có niềm tin được Thiên Chúa phù trợ. 

Còn Goliath là người cao lớn, dùng Lao đồng Giáo sắt rất nặng nề, ỷ vào sức lực bắp thịt, tính tình 

rất tàn bạo. 

Ta thấy David là người có minh triết, nhờ sống theo tinh thần nền văn hoá nông nghiệp, còn Goliath 

thì  vũ dũng có nếp sống theo nền văn hoá bạo động Du mục. 

Không phải vô tình mà câu chuyện dùng con số một cách vô ý thức, tại sao không dùng những số 

khác mà dùng hai số Lẻ Chẵn khác nhau, nên đây phải là huyền số.  David dùng số 5 chứ không phải 

số 4, còn Goliath, có  4 anh em hiện diện trong trận đấu. 

Trong trận đấu giữa David và  Goliath trong Cựu Ước, ta thấy David còn rất nhỏ và yếu đối với 

Goliath rất to lớn với đao to búa lớn, thế mà David chỉ đem có  “ 5 viên sỏi “, ( 1 ), nhưng khi dùng 

Ná bắn một phát vào trán tức là Huệ nhãn của Goliath thì Goliath bị ngả gục, thế là cả đoàn quân 

Philistines thoát chạy, nếu Goliath có thêm 4 anh em ( 1 ) nữa thì cũng tháo chạy như những người 

Philistines hèn nhát kia. 

Để hiểu lý do tại sao,ta phải vận dụng đến Cơ cấu Ngũ hành  ( Five Agents ) cũng như  Tứ tố ( 4 

elements ) để thấy rõ vấn đề. 

Trước hết là hai huyền số 5 và 4 : 5 là ngũ hành của Đông phương, 4 là Tứ tố của Tây phương. 

      Hỏa 

│ 

 Mộc  ― Thổ  ―  Kim                                    

   │ 

    Thủy 

 

 

Đồ Hình Ngũ hành 
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Số độ Ngũ hành 

                      

                                         

Trong đồ hình Ngũ hành ta thấy các hành Thủy, Hỏa, Mộc, Kim có thể xem là thế giới Hiện tượng, 

còn hành Thổ ở Trung cung là thế giới Tâm linh tức là nguồn Sống và nguồn Sáng tức là Nhân, 

Nghĩa hay Bác ái và Công bằng hay Bi , Trí.  

Về số độ số 5 ở Trung cung hành Thổ tức là nguồn Tâm linh, nên David chọn 5 hòn sỏi tức là đã nắm 

được Minh Triết, mà Minh triết là khi biết sống với Nhân Nghĩa. David dùng 5 hòn sỏi tượng trưng 

cho Minh triết, khi Nhân Nghĩa trở nên lưỡng nhất thì trở nên hùng dũng vô địch. 

 
 

Còn Tứ tố là Nước, Khí, Lửa, Đất của Tây phương toàn là vật chất, sau thêm  Ether vào thành Ngũ 

tố, nhưng cũng là vật chất. Goliath thuộc văn minh Tứ tố, văn minh vật chất, 4 Anh em của Goliath 

tháo chạy vì  Tứ tố chỉ là sực mạnh vật chất ngoại khởi làm sao địch được sức mạnh Tâm Thân hợp 

nhất là sức mạnh Nội khởi. Bên Goliath chỉ có Hùng, còn bên David có minh triết nên lại vừa Hùng 

vừa Dũng. 

Đối với cá nhân thì Nhân Nghĩa  thắng Tham tàn và Cường bạo, còn đối với Dân tộc thì phải Chí 

Nhân và Đại Nghĩa, tức là tổng Nội lực của toàn dân mới thắng nổi các cuộc chiến “ Cá lớn nuốt cá 

bé “ 

Suy rộng ra đây cũng là mặt trận giữa Nông nghiệp và Du mục, David thuộc văn hoá Nông nghiệp,vì 

dùng đến minh triết của nông nghiệp với vũ khí nhu thuận uyển chuyển như cái  Ná thun,  còn 

Goliath là con người to lớn với Lao đồng Giáo sắt to lớn nặng nề, thuộc văn hoá Du mục. 

Trận chiến khởi đầu từ Cain và Aben, tiếp đến là những trận chiến “ Dĩ cường lăng nhược” đã trải 

dài trong lịch sử nước ta, và cũng diễn ra khắp thế giới mà đến nay chưa dứt. Chỉ có thời Nhà Lê, 

mưu sĩ Nguyễn Trãi đã nhìn ra thật rõ ràng, nên đã đề ra chiến lược Chí Nhân và Đại Nghĩa.. 

Vua David hiểu được Minh triết, nổi tiếng là ông Vua khôn ngoan, và nhờ minh triết mà đã thắng 

được hùng tướng Goliath, cũng như Cụ Nguyễn Trãi đã hiếu được Thiên lý, nên biết đem Chí Nhân 

và Đại Nghĩa thắng Tham tàn và Cường bạo của nhà Minh. 

Nay chúng ta đang đối đầu với cuộc chiến giữa Trung Cộng ( Du mục ) và Việt Nam ( Nông nghiệp 

đã bỏ gốc mà theo Du mục )  một cách tinh vi và cường bạo hơn. Chúng ta đã thấy rõ con đưòng 
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nhưng phỏng chúng ta có tu dưỡng nội lực để đoàn kết được toàn dân hầu nhờ nội lực mà phá tan 

mưu toan của kẻ thù truyền kiếp hay không. 

Chúng ta đã rõ viên đá của Chúng ta là Nhân Nghĩa, cũng như Bi, Trí, cũng như Bác ái Công bằng, 

còn Trung cộng thì chỉ có thứ sức mạnh của Goliath, thứ sức mạnh của Tham tàn và Cường bạo của 

vũ khí tối tân. Tổ tiên chúng ta đã thắng nhiều lần, còn chúng ta tự nhận là thông minh, văn minh tiến 

bộ hơn , há lẽ chúng ta lảng quên mà lờ đi sao? 

Sinh lộ cũa chúng ta là Nhân Nghĩa, Tử điểm của Trung cộng và Việt cộng là Tham tàn và Cường 

bạo. Nước ta là nước nhỏ không đủ khả năng để sắm vũ khí tối tân để đối địch với họ, chỉ có vũ khí 

Trời ban là Nhân Nghĩa ( trong chuyện David  thì là sự phò trợ của Thiên Chúa ) của  toàn dân là 

khả dụng, cứ vong thân mà đi tìm cây đũa thần ngoại khởi thì nô lệ là đương nhiên. Nếu ta trau dồi 

cho có minh triết thì biết sẽ chỉ dùng một viên sỏi để đánh trúng  ngay vào tử huyệt của kẻ thù. Nếu 

mọi người cùng làm  và quyết tâm làm thì sẽ có sáng kiến đó. 

Việc trước tiên là phải loan truyền rộng ra cho mọi người dân Việt Nam nhất là trong nước và cả thế 

giới tỏ tường, chúng ta không cần chúng nghe, vì chúng không bao giờ nghe, hiểu mà cải hối được!   

Khi đa số người dân hiểu rõ thì phải tu dưỡng cho được nội lực, khi đó thì chúng ta sẽ biết làm gì 

tiếp. 

Chú ý: Trong câu chuyện Cain và Aben cũng như  David Goliath, theo quan niệm Nho giáo thì  Aben 

và David  có tinh thần của nếp sống Nông nghiệp, còn Cain và Goliath thuộc nếp sống Du mục mới 

hợp Tình hợp Lý, vì đa số người sống trong môi trường Nông nghiệp gần thiên nhiên thì nhiều Tỉnh 

cảm hơn, còn những người sống theo nếp sống Du mục thì thường nặng về Lý hơn nên dễ bạo động.  
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CHƯƠNG HAI 

VIỆT NHO HỌC HỎI TÂN ƯỚC 

 

Chúng tôi không dám và cũng không có tham vọng giải thích được Thánh Kinh, nhưng  muốn tìm 

hiểu Thánh Kinh theo vũ trụ quan của Nho giáo hay đúng hơn là theo Việt Nho, với hảo ý là giúp 

những Nho gia học hỏi tinh hoa của  Kitô giáo mà sống cho phong phú, cũng như những người giáo 

dân Kitô giáo muốn làm quen với văn hoá quê hương dễ đi vào lòng Dân tộc mà đem Đạo lý vào 

Đời. 

Hy vọng với hảo ý đó mà chúng ta giải toả được nhưng ngộ nhận, những thành kiến nhỏ nhặt chia xé 

đồng  bào chúng ta ra từng mảnh như hiện nay! 

- Chứng tích Chúa Yêsu từ Trời giáng thế 

I.- Ngôi sao 14 cánh treo trên máng cỏ của Chúa Yêsu 
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Vòng trong có khắc câu: 

Hicde Virgine Maria Jesus Christus Natus: Nơi đây Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Đức Yêsu 

 

Trong hang Bê Lem, nơi Chúa Hài đồng đưọc sinh ra, có treo một ngôi sao 14 cánh.  Nếu liên hệ với 

trống Đồng Đông Sơn hay Ngọc Lũ của Việt Tộc thì ta hiểu Ngôi sao 14 cánh ở Trung tâm tượng 

trưng cho Thiên, hai vòng Chim muông bên Ngoài tượng trưng cho Điạ,  còn Vòng ở giữa  có đoàn 

người mang lông Chim nhảy múa tượng trưng cho Nhân. Theo thuyết Tam tài  thì “  Nhân giả, kỳ 

Thiên Địa chi Đức . . .: Con Người là cái Đức , là Tinh hoa của Trời Đất.        

 

I                                                                             II 

II.- Trống Đồng Đông Sơn 

Nhìn vào Ngôi sao 14 cánh được treo trên máng cỏ của Chua Yêu và ngôi sao 14 cánh ở trung tâm 

của mặt Trống Đồng Đông Sơn hay Ngọc Lũ, chúng ta nhận ra Chúa Yêsu là Chúa Con được Chúa 

Cha từ Trời sai xuống cứu vớt nhân loại.  

Trên mặt trống Đồng ta thấy cả ba tầng Thiên, Địa, Nhân đều nhảy múa nhịp nhàng theo hướng Tã 

nhậm  ( Thuận Thiên, trọng Tình hơn Lý theo Nguyên lý Mẹ)  được gọi là tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( 

cosmic rhythm ). 

Nhờ đó mà chúng ta nhận biết có sự trùng hợp giữa sứ mạng của Chúa Yêsu là giúp Nhân loại thiết 

lập lại nền Hoà  bình Thế giới, Thế giới này đã được Tổ tiên chúng ta  quảng diễn tài tình trên mắt 

Trống. 

Qua việc Giáng sinh, chúng ta thấy có hai vấn đề: 

1.- Chúa Yêsu là Chúa Con được Chúa Cha sai từ Trời xuớng, có sứ mạng cứu vớt nhân loại . 

2.- Ngài giáng trần để hoàn thiện luật Cựu Ước hầu hướng dẫn nhân loại  kiến tạo thế  giới Hòa 

bình.   

Theo tinh thần Lạc Thư minh triết ( Kim Định ) thì Vũ trụ này là thế giới hiện tượng, do các cặp đối 

cực như Gái / Trai, Cái / Đực, Mái / Trống, nhị Cái / nhị Đực, hay các số Lẽ / Chẵn , được tổng quát 

hoá bằng Âm / Dương, chúng  đan kết với nhau đạt thế quân bình động mà luôn Tiến hoá ở trạng 

thái Hòa.  Đây là Vũ trụ quan Động, là thế giới tương đối được đan kết bởi nhưng cặp Đối cực được 

tổng quát hoá bằng Âm Dương, trong câu chuyện Giáng sinh thì ta có thể hiểu Chúa Yêsu đem cái 

Phi thường trên Trời cao xuống đan kết với cái thường thương nơi Trần thế để cứu Nhân loại. 

Sở dĩ Chúa Giêu đem sự Phi thường trên Trời xuống đan kết với những cái Thường thường dưới Đất, 

để dạy chúng ta  biết bám lấy cái Thường thường, cái Nhỏ nhặt cái Gần gủi với mình mà hoàn thiện 
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hàng ngày để vươn lên những giá trị Cao cả, Phi thường, vì trong cái Thường thường có cái Phi 

thường đuợc đan kết với nhau. Cũng vậy Chúa Cứu thế là hình ảnh của sự đan kết của nguồn Sống 

và nguồn Sáng hay cũng là Nhân Nghĩa, Tình Lý.  

Tuy là con Thiên Chúa nhưng Ngài vẫn sống bình thường giản dị như một thường dân, ngài giúp 

dưỡng phụ Giuse làm công việc tay chân của người thợ mộc những 30 năm để làm Chứng, sau đó 

Ngài Rao giảng 3 năm ngoài sườn đồi dốc núi, ven biển, bờ giếng .  Ngài chống bất công xã hội, 

Ngài chống những người Tôn giáo sống giả hình, những quan cai trị gian ác, Ngài Chữa lành người 

bị bệnh nan y, làm cho người chết sống lại.   

Ngài là một con nguời tầm thường, làm những việc thường thường để vươn lên những giá trị phi 

thường, và nhất là Ngài luôn phó thác và chịu khổ đau, để chiến thắng sự cám dỗ ma quỷ của Tham 

Sân Si để qua cữa hẹp. 

Nhờ vậy mà Ngài đã trải qua 3 giai đoạn tiến hoá thần bí hay huyền diệu  ( les trois evolutions 

mystiques): Thanh tầy, Sáng soi và kết hợp ( purgatoire, illuminative, unitive ). Ngài đã từ Trời 

xuống, sống đời sống vật chất như bất cứ một người bình thường nào và suốt cuộc đời 33 năm đã 

làm những việc mà ai chúng ta có thể làm được để dẫn đường chúng ta về quê Trời. 

 

 

 

CHÚA CỨU THẾ 

Phúc Âm theo thánh Giăng ( Gioan ) 

A.-Nguồn Sống và Nguồn Sáng 

“ Ban đầu có Chúa Cứu Thế.  Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thuỷ, vì Ngài là Thượng 

Đế ngôi hai.      Chúa Cứu Thế đã sáng tạo ra vạn vật: mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa dựng 

nên. Chúa Cứu Thế là nguồn Sống bất diệt.  Nguồn Sống ấy soi sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong 

bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng.        

                                                               ……… 

Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài.    

Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng Dân tộc, nhưng Dân tộc Chúa khước từ Ngài.       Tuy nhiên 

tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế - tiếp nhận Chúa là đặt 

niềm tin  nơi Chúa.    Những người ấy được chính Thượng Đế sinh thành, chứ không sinh ta theo 

huyết thống, hay theo tính ý loài người.  Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh 
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hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng tôi đả ngắm nhìn vinh quang  rực rỡ của 

Chúa Cứu Thế, đúng là vinh quang Con Một của Thượng Đế.” 

( Nguồn Thánh Kinh Hội Quốc Tế xuất bản 1994 : Trích trong Phúc Âm Giăng. I :  1- 5; 10 – 14. ). 

B.- Vũ trụ quan của Nho giáo 

Vũ  trụ  quan động của Nho  được trình bày bởi  dăm câu sơ  sài, nhưng  có  thể suy diễn ra mênh 

mông. Đấy là những câu căn bản:  “Thái Cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng 

sinh Bát quái, nhi biến hoá vô cùng “ .   “ Thái Cực nhi vô cực”.  Chúng tôi sẽ trình bày theo tinh 

thần mới  của Dịch Việt. 

I.- Các cặp đối cực 

Thái cực là cặp đối cực, được Nho gia tổng quát hóa thành Âm Dương.    Đối với  ta là các cặp: Tiên 

/ Rồng, Vợ / chồng, Gái / Trai, Cái / Đực, Mái / Trống, Đất / Trời, Không gian / Thời gian, Thường 

thường / Phi thường, số lẻ / số chẵn, vật chất / Tinh thần, Hữu / Vô, Thế sự / Tâm linh, Quy tâm / Ly 

tâm, Thở vào / Thở Ra, Đứng ( Tĩnh ) / Đi (Động ), Ăn ( Vào ) Nói ( Ra ) , Tốt / Xấu, Lành / Dữ , Tình 

/ Lý,  Nghĩ lại / Suy đi, Hữu / Vô , Tụ / Tán, Âm / Dương…. 

Đây là thế giới Nhị phân, thế giới hiện tượng mà chúng ta đang  sống, các cặp đối cực là phổ biến. 

Nên thế giới hiện tượng chỉ là thế giới Tương đối. 

II.- Các cặp đối cực có thể lưỡng hợp  hay là lưỡng nhất 

Lưỡng hợp có  nghĩa là  tuy Hai mà Một, Một mà lại vẫn là  Hai.   Để cho dễ hiểu Khi con Người có 

điều hoà được hơi Thở Vào và Ra ngược chiều, thì mới duy trì  được sự  sống và phát triển , Thực 

phẩm phải  được ăn vào, chất bổ được hấp thụ, còn chất không cần đến được thải ra thì Thân mối 

an, Tâm mới lạc. Trong sự sống thì khi Tình Lý có tương tham thì sự sống mới điều hòa ổn định. 

Đối với cây cối cũng vậy cũng vậy. Trong khi thân cành mọc lên mà Rễ lại đâm xuống, nếu sự luân 

lưu nhựa cây được chuyên lên ( nhựa sống ) xuống ( nhựa luyện ) đều khắp thì cây mới sống và phát 

triển. 

Nếu các cặp đối cực của sinh vật như Gái Trai, Mái Trống, Cái Đực, Nhị Cái nhị Đực không phối 

hợp được với nhau để sinh hoá thì quả Đất chỉ là bãi sa mạc mênh mộng 

Trong Không gian, nếu Sức Quy tâm và Ly tâm không đạt được thế  quân bình động thì các thiên thể 

không thể treo lơ lửng và vận chuyển không cùng trong vũ trụ mênh mông.   Nho gia gọi đây là Đại 

Đạo Âm Dương hoà, còn Tổ tiên chúng ta  thì ví von: “ Thuận Vợ thuận Chồng tát bể Đông cũng 

cạn”. 

Theo Einstein thì Không gian và Thời gian  là hai mô căn bản đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật.( 

Xem video trên www.SPACE.com. Warping Time and Space )  

Theo Tổ tiên Lạc Việt thì hai số Chẵn và Lẻ được đan kết với nhau theo chiều Vãn và Vạn để cá biệt 

hóa mà sinh ra vạn vật ( Xem Lạc Thư minh triết của Kim Định ). 

Đó là vài ví dụ đơn giản.  

Nói tóm lại các cặp đối cực là nguồn sinh sinh hoá hoá của Vũ trụ. Đây là chân lý ngược chiều, mà 

Tổ tiên Việt đã bảo: “ Dịch nghịch số chi lý “. 

Nghịch số tổng quát đó là Tâm linh và Thế sự, khi ra thế sự thì “ Suy đi: dùng Lý trí hữu hạn“, khi 

trở về nguồn Tâm linh thì phải “ Nghĩ lại: Cảm nhận bằng nguồn Tình vô biên”. Thế giới Tây 

http://www.space.com/
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phương thì giỏi về Suy đi, còn Đông phương xưa kia thì quen Nghĩ lại. Suy đi và Nghĩ lại cần được 

quân bình thì sự sống con người mới hoà với Tiết nhịp vũ trụ Hòa, để cho Thân an Tâm lạc.Nghĩ lại 

để về nguồn Tâm linh là việc hệ trọng nhất của loài người, nhân loại ngày nay đang xao lãng nếp 

sống Quy tư  này. 

III.- Thế quân bình động của các cặp đối cực 

Không phải cặp đối cực nào cũng đạt được thế quân bình động. Nếu hai đối cực bằng nhau thì chỉ 

đạt thế cân bằng bền, hết biến hoá ,nếu sự cách biệt xa quá thì bị mất cân bằng, cả hai đều không 

tiến hoá được, chỉ khi nào sự cách biệt giữa hai đối cực không quá cách biệt thì cả hai sẽ xô đẩy, níu 

kéo nhau đạt thế quân bình động, nhờ đó mà tiến hoá, tiền hoá trong trạng thái quân bình động thì 

trường tồn. Nhờ biết khai triển Ngũ hành mà Tổ tiên Việt từ xa xưa ngay từ Thời Văn hoá Hòa bình 

đã khám phá ra tỷ lệ quân bình động. Nhưng đến thời Hán Nho thì đã bị lảng quên, đã đánh mất cái 

tinh túy của Ngũ hành. TG Kim Định đã khai quật lại.    

 

Nam  Hỏa 2 

↑ 

Đông Mộc 3   ←  Thổ  5  →  Kim  4  Tây 

↓ 

Bắc  Thủy 1 

 

Đồ hình và số độ của Ngũ hành. 

Trong các cặp đối cực Lẻ chẵn  (  1 / 2, , 2 / 1, 1 / 3 , 3 / 1, 1 / 4, 4/1,  3 / 2, 2 / 3, 3 / 1, 1/ 3 ) trong số 

độ Ngũ hành thì cặp 3 / 2 có sự cách biệt nhau ít nhất nên có thể lập thế quân bình động, ta gọi là Cơ 

cấu của nền Văn hoá Đông (  3 ) Nam ( 2 ), nền văn hoá này bắt nguồn từ nền Văn hoá Hòa bình.  Ta 

có thể kiểm chứng bằng khoa học qua công trình của hai nhà Bác học được giải thưởng Nobel. Hai 

nhà Bác học Trung hoa này là Dương Chân Ninh và Lý Chánh Đạo cho biết khi bắn nhân nguyên tử 

thì phát sinh ra hai tia Vi tử Dương và vi tử Âm, nếu được chắn lại thì tốc độ Dương / Âm là 3/2. 

Ta có thể giải nghĩa một cách đơn giản trong việc đối xử với nhau thường ngày theo tỷ lệ Tính / Lý: 

3/2. Tình 3 Lý 2, 3, 2 không phải là con số toán học mà rất co dãn, mà để chỉ thứ này nhiều hơn thứ 

kia, nhiều ít bao nhiêu là tuỳ hoàn cảnh, tuỳ trường hợp, tùy người . . . 

Nhờ Tình mà hai người gần lại với nhau, nhờ Lý biết ăn ở công bằng với nhau mà tạo ra mối liên hệ 

Hòa. Vì con người bất toàn, nhờ Tình nhiều hơn. mà biết tha thứ tương dung nhau, mà không cắt mối 

liên hệ. Tình quá thì sinh ra thiên lệch, mà Lý quá nhiều khi sa vào con đường gian ác. 

Tứ các cặp đối cực này mà suy ra Tứ tượng: Thái Dương / Thái Âm; Thiếu Dương/ Thiếu Âm. Trong 

Dương có Âm và trong Âm có Dương. 
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Thái cực viên đồ và Tiên thiên Bát quái 

Hình tròn ở giữa là Thái Cực Viên đồ, nửa đen là Thái Âm, chấm trắng trong đó là Thiếu Dương, 

nửa Trắng là Thái dương, chấm đen trong đó là Thiếu Âm, nghĩa là trong Âm có Dương, và trong 

Dương có Âm. 

Vì dụ: Người Nữ có Bản chất là -, nhưng Diện là +: một ion +;  người  con Trai, ban thề là +, mà 

Diện bên ngoài là - : ion -.      Hai ion + và ion  - ngược chiều gặp nhau tạo ra dòng điện, nên hai 

đối cực Gái / Trai cuốn hút nhau, nếu nồi nào úp đúng vung ấy thì  đạt được thế quân bình động mà 

“  Thuận Vợ thuận Chồng “. 

IV.- Thái cực nhi vô cực 

Trong Thái cực viên đồ ở trên, trước khi chưa phân cực thành Âm Dương thì còn là Vô cực 

(unmanifested world ), khi bắt đầu phân ra đối cực thì đã là thế giới Hiện tượng ( manifested world  ) 

tương đối .     Vô Cực thì tuyệt đối, còn Thái cực thì Tương đối.  Vô cực đây không phải là Vô đối đãi 

với Hữu, mà VÔ mà nhà Phật gọi là Chân Không diệu hữu hay đạo Lão gọi là Lân hư. 

V.- Mối tương quan giữa Việt Nho và Thánh Kinh 

Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia. 

(1) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.  Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên 

Chúa. 

(2)  Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 

(3)  Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. 

(4)  Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự Sống, và sự Sống là Ánh sáng cho nhân loại. 

(5)  Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 

 

I.- Thượng Đế là Vô Cực 

Theo quan niệm Việt Nho, Thượng Đế  là  Đấng tuyệt đối vô biên vô cùng, Ngài là Đấng toàn Năng, 

toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ,  Thượng Đế là VÔ CỰC, VÔ CỰC đây không phải là Vô đối đãi với 

Hữu, mà là Chân không diệu hữu của nhà Phật, hay Lân hư của đạo Lão, hay đạo Trống của Nho. 

Thượng Đế là Đấng vô hình, vô tướng, vô sắc, vô thanh, vô xú, con người không thễ nói gì về Ngài 

được, nhưng  luôn luôn hướng về Ngài, về tuyệt đối, vì biết rằng không thể nào nắm được chân lý 

tuyệt đối.  Con người cũng chỉ là một sinh linh trong thế giới hiện tượng, nên chỉ nhận biết được 

chân lý tương đối mà thôi. 

II.-  Chúa Cứu Thế hay Ngôi Lời  là Thái Cực 
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Ngài tạo ra vạn vật 

Chúa Cứu Thế tạo ra vạn vật. Theo Einstein thì  vạn vật được cấu tạo bởi hai mô căn bản Không 

gian và Thời gian đan kết với nhau mà thành.  Theo Lạc Thư của Nho giáo thì số Chẵn với số Lẻ, đan 

kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật, hay những cái Thường thường đan kết với Phi thường 

mà ra. Từ  nguồn gốc Phi thường Ngài xuống trong thế giới hiện tượng, mang hình hài con Người. 

Ngài là hiện thể của Phi thường và Thường thường, nên sự Giáng thế của Ngài là đem cái Phi 

thường đan kết với cái Thường thường, để giúp nhân loại đi tìm cái Phi thường trong những cái 

Thường thường trong cuộc đời trần thế. Đó là phương cách đem Đạo vào Đời rất tích cực. Không có 

sự Giáng thế của Ngài thì con người Kitô giáo không thể tìm Thượng đế bằng ngả Phi thường, vì thế 

giới hiện tượng chẳng có Phi thường, mà chỉ có Phi thường đan kết với cái Thường thường mà thôi! 

Bà thánh Têrêsa hài đồng tìm cái vĩ đại trong những cái nhỏ nhặt. Bà Thánh Têrêsa Calcutta  và  LM  

Maxilliam Kolbe tìm cái phi thường ( Bác ái )  trong những cảnh bất thường ( Bất công gây khỏ đau 

) nhất của người hấp hối, người đau ốm liệt giường, người cùi. 

 . 

III.- Chuá Cứu Thế là nguồn Sống và nguồn Sáng 

( Mátthêu Chương V – 13, 14, 15, 16 ) 
 

1.-Muối cho đời và ánh sáng soi trần gian 

(13)  “ Chính anh em là Muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó 

đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 

(14)  “Chính anh em là Ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu 

được. 

(15)  Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi 

người trong nhà.  

(16)  Cũng vậy, Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc 

tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.   

2.- Men  trong bột và Ánh sáng soi thế gian 

Muối được dùng ướp thực phẩm cho được tươi lâu khỏi hư thối cũng như tình Yêu giúp cho con 

Người sống động, thiếu Tình yêu là thiếu sức sống.  Không có Tình thì không còn là con người có sức 

sống nữa.  Khi con người có sức sống nghĩa là Tình yêu thì biết Kính trọng và ăn ở công bằng với 

mọi người, gương sống Công chính đó chính là Ánh sáng thế gian.  

Chúa Cứu Thế là nguồn Sống và nguồn Sáng của Thế gian, Nho giáo tượng bẳng Biểu tượng Thái 

Cực viên đồ:  Âm với màu đen là nguồn Sống, Dương màu trằng là nguồn Sáng. Các môn đồ của 

Chúa cũng phải theo hai hướng nguồn Sống tức là lòng Bác ái, và nguồn Sáng tức là lẽ Công bằng 

mà sống và tìm cách kết hợp với Chúa mà đạt Hạnh phúc.Về lòng Bác ái hay Tình yêu bao la thì mỗi 

cá nhân phải tu dưỡng, khi có Tình yêu thì phải ăn ở công bằng để cho mọi người thấy những công 

việc tốt đẹp của anh em là Ánh sáng thế gian, tức là cuộc sống làm chứng .   Cuộc sống công chính 

có tác dụng rao giảng tích cực nhất, chứ giảng cho nhiều mà sống phản chứng thì lại phản tác dụng. 

Men cũng giống như Trung cung hành Thổ,  giúp cho bột biến hoá, còn Muối cũng giống như 

Mộc dược được ba Đạo sĩ phương Đông  đem đến bái yết  Chúa Hài Đồng, đều là chất giữ cho 

những chất dễ hư hỏng khỏi thối nát, nhất là thối nát về đời sống Tâm linh. 
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Men, Muối (đều là vật chất) và Ánh sáng ( Năng lượng ) là cặp đối cực cho ta phương thuốc cứu rỗi 

thế gian cùa  Chuá Cứu Thế. Men, Muối là chất giúp cho vật chất biến hoá cũng giữ cho khỏi hư nát, 

thuộc lãnh vực Nội ( Tâm linh ) và Ánh sáng soi sáng Ngoại vật ( Thế sự ). Muối Men và Ánh sáng là 

cặp đối cực cũng cần  được giao thoa hay Lưỡng nhất vì hai thứ cũng chỉ từ một Chúa Cứu Thế mà 

ra, có khả năng giúp cho con Người Thân an Tâm lạc, Xã hội Hòa bình. 

“ Chúa Cứu thế là nguồn Sống bất diệt, nguồn Sống ấy soi Sáng Thế gian”. 

Nguồn sống là lòng Bác ái từ Thượng Đế, nhờ nguồn Sống Bác ái rọi vào thế gian mà phát hiện ra  

nguồn Sáng Công chính.   Theo Louis De Broglie thì ánh sáng  vừa được truyền đi theo làn sóng hình 

Sin ( tượng trưng cho Bác ái: nguồn Tình ) bao quanh  các hạt photon truyền theo đường thẳng ( 

yượng trưng  cho Công bằng : nguồn Lý ), Sóng và Hạt không thể tách rời,  cặp đối cực này giao 

thoa với nhau tạo ra ánh sáng.  Muốn tìm về nguồn Sống và nguồn Sáng thì phải qua nguồn Thánh 

linh. 

Chúa Thánh Linh mà Nho giáo gọi là nguồn Tâm linh được khải thị bằng hai hình ảnh, một là chim 

Bồ câu, hai là ngọn Lửa:  

Ngọn Lửa là nguồn Bác ái và Công bằng, Chim bồ câu là hình ảnh của Hòa bình.  Có tu dưỡng  Bác 

ái và hành xử theo Công bằng với nhau thì nhân loại mới có Hoà bình .     Kitô giáo bảo” Phải “ 

hiền lành”( Bác ái, Nhân ái)  như bồ câu ( Chim Tiên ) và “ khôn ngoan” ( Công bằng, Trí )  như 

Rắn ( Rồng ).  

Nho giáo thì có hai hình ảnh: Mẹ Tiên là lòng Nhân ái, và Cha Rồng là Trí ( nguồn của Lễ, Trí , Tín ) 

tức là lẽ công bằng, hay còn gọi là Hồn thiêng Sông ( quê cha Rồng : Trí ) và Hồn thiêng Núi ( quê 

Mẹ Tiên: Nhân ).  

3.- Chúa Cứu Thế sống giữa lòng Dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài 

Đông phương là quê hương của nguồn: “ Dịch nghịch số chi lý”.   Cặp đối cực là nghịch số, còn  Lý 

đó là lý Lưỡng hợp: của nhất Tán  nhất Tụ, Tán thì Ra Tụ thì Vào, cũng vậy cho Tâm linh và Thế sự : 

Ra Thế sự thì phài Suy Đi, trở về nguồn Tâm linh thì phải Nghĩ lại. 

“ Suy đi”  là lãnh vực của Lý trí, mà” Nghĩ lại”  là lãnh vực của Tình cảm,Tâm linh, chì có thề cảm 

nghiệm mà thể nghiệm. Tâm linh và Thế sự cần được quân bình: Tâm linh 3, Thế sự 2,  hay kết hợp 

hài hòa mới được, nặng bên nào cũng mất quân bình. Văn minh  Tây phương là nền Văn minh vật 

chất, nặng về Lý trí, nên nhẹ về Tâm linh, có lẽ không nhận ra cái Lý của nghịch số. Còn  Đông 

phương tuy có biết nghịch số nhưng lại quên Lý của nghịch số, phần Lý trí của Thế sự thì rất kém.  

Người Âu Tây rất giỏi về Lý trí, vì quá Động bên ngoài mà không đủ Tĩnh để xoá bỏ lý trí để đi về 

nguồn Tâm linh được, nên Duy Lý một chiều. Đó là lý do mà có câu: “ dân tộc Chúa khước từ Ngài”. 

Chúng ta không thể dùng Lý trí suy nghĩ mà tiếp cận được với Thánh linh hay Chúa Thánh Thần, mà 

phải phá chấp,hay cách khác là vô ý, vô cố, vô tất, vô ngã để  vén màn vô minh mới mong tiếp cận 

với ánh sáng Thánh linh. Xem ra cả Tây cả Đông đều chưa chú trọng đủ về Tâm linh, cho nên có mới 

câu” Thế kỷ 21 là thể kỷ  Tâm linh”. Bỏ nguồn Tâm linh hay không tìm ra đường về Tâm linh là vong 

bản,vong bản là cái gốc của mọi rối loạn xã hội. 

Một nguyên nhân khác là không nhận ra thế giới Hiện tượng, là thế giới của các cặp đối cực, đấy là 

nguồn của mọi biến hoá: vì  luôn biến hóa , nên mọi vật đều có đó không đó, có mà như không, 

không mà lại có : “ Thực nhược hư, hữu nhược vô”, nên  khi con người đi  tìm cái khát vọng vô 

biên trong những giá trị vật chất hữu hạn, làm sao mà thỏa mãn được khát vọng vô biên, thay vì phá 
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chấp để đi vào cửa hẹp thì lại cố chấp cho nhiều thật nhiều, tuy đã có nhiều nhưng không thỏa mãn, 

nhiều khi quá  thất vọng nên phải tự tử. Chỉ  khi đi về nguồn Tâm linh mới thoả mãn được khát vọng 

vô biên, nhờ trong mỗi người đều chứa yếu tố vô biên Thời gian, hay mầm Chúa mầm Phật, vì vậy 

mà  khi không thể làm thoả mãn được bằng yếu tố vật chất Hữu hạn, nên kéo theo thất vọng. 

Chuá Cứu Thế sống giữa lòng dân tộc, nhân loại, chứ không chỉ riêng cho giáo hội.   Muối ( Men ) 

và Ánh sáng cần cho dân tộc, cho thế gian, nếu không đi vào lòng Đân tộc, vào Thế gian  thì Muối và 

Men, Ánh sáng để làm gì?   Nếu không sống Đạo giữa Đời thì Chúa Yêsu xuống thế mất hết ý nghĩa. 

Khi con Người trở nên bất Nhân, xã hội đầy bất Công nên rối loạn. 

4.- Mọi người đều là Con Chúa con Phật, là tinh hoa của Trời Đất 

“ Tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế - tiếp nhận Chúa là đặt 

niềm tin nơi Chúa.    Những người ấy được chính Thượng Đế sinh thành, chứ không sinh ra theo 

huyết thống, hay theo tình ý loài người “. 

Vì có biết tiếp nhận Chúa nên mới có Chúa ngự trong mình, vì có Chúa trong mình nên không sinh ra 

hoàn toàn bằng huyết thống theo Tình Ý loài người. 

Khi nhận biết mình là nòi cao quý thì phải Tự Lực, tự Cường để giữ vị thế tự Chủ,và  có tiếp nhận 

Chúa mới có niềm tin nơi Chúa. Không tin Chúa trong Lòng thì không đóng nổi vai trò tự Chủ, khi tự 

Chủ thì biết làm trọn sứ mạng của một Tạo hóa con, nếu  cứ ỷ lại vào phép lạ nơi Chúa mà cứ nài nỉ 

cầu xin thì  trước sau gì rồi con người sẽ  trở thành nô lệ. 

Khi có mầm Chúa ngự trong mình, nhưng vì loài người nên cũng có “Tình Ý loài người”, nên con 

Người là Qủy Thần chi hội, cũng như con Người là sự đan kết của  hai yếu tố  Phi thường và Thường 

thường. Quan niệm này đưa tới hai hệ quả phải tu thân để làm người.. 

a.-  Là nơi gặp gỡ của Qủy Thần, Qủy Thần kề  lưng nhau, phút này là Thần giây sau là qủy, nên 

con người phải tu thân liên lỉ cho suốt cuộc đời. Thường người ta chì nghĩ làm người từ khi nhỏ cho 

đến lúc lập gia đình là xong, sau đó  thì cứ thản nhiên mà sống. Đây là quan niệm sai lầm tai hại, vì 

quên nhiệm vụ quan trọng nên vong thân, kéo theo nhiều cái vong nguy hiểm như vong gia, vong q 

uốc, và vong nô . 

b.- Muốn tu thân có hiệu quả thì phải theo nguyên tắc : “ Vật hữu Bản Mạt, sự hữu Thủy 

Chung, tri kỳ Chung Thủy tất cận đạo hỹ (Đại học ):vật có Gốc, Ngọn, Việc có trước sau, biết 

được thứ tự trước sau, tắc gần với đạo vậy” . 

Gốc là gốc Tâm linh: Nguồn Bác ái và Công bằng, tin Chúa thì  phải sống  theo tôn Chỉ Mến  Chúa 

Yêu Người, mến Chúa thì phải trau dồi Bác ái, yêu người thì phải đối xử công bằng với nhau. Mến 

Yêu là cặp đối cực phải được giao thoa, phải kết hợp làm một thì mới trúng đạo.  Việc phải làm từ 

gần tới xa, từ nhỏ tới lớn, từ tục tới thanh,từ đơn giản tới phức tạp, từ thường thường đến phi thường. 

Cho nên mỗi người từ nhỏ cho tới lúc nhắm mắt buông tay phải thực hiện hai  việc quan trọng:  

*.- Hoàn thiện mọi Việc nhỏ nhặt từ cái ăn uống, ngay từ việc quét nhà lau bàn cho đến mọi việc 

lớn nhỏ như đời sống Vợ chồng và con cái trong gia đình đến việc Quốc gia đều phải làm một cách 

hoàn hảo nhất và mỗi ngày một tiến bộ hơn. Đây là mục tiêu thành Thân. 

*.- Hoàn thiện mọi mối Liên hệ để sống Hoà với mọi người, từ vợ chồng, cha mẹ con ái, kể cả trẻ 

em, đến mọi đồng bào cũng như người khác. Đây là hai mục tiêu thành Nhân.  
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Khi sống ngoài xã hội con người phải trau dồi Lý trí để được chu tri, đó là  công việc Thành Thân  ( 

để  có Khả  năng ) và nhất là Thành Nhân ( để  có  Tư  cách ) thì con người mới phát triển toàn diện, 

khi đó mới có khả năng Tự chủ và ăn ở Hòa với mọi người thì mới mong có Hạnh phúc. 

IV.- Liên hệ Ba mầu  nhiệm của Kitô giáo với Nho giáo  

Ba mầu  nhiệm quan trọng là : Màu nhiệm Ba Ngôi, màu Nhiệm Ngôi Hai, Mầu Nhiệm Cứu chuộc. 

Mầu nhiệm thuộc lãnh vực Tâm linh, rất bí nhiệm, linh thiêng, có tính chất Bao la, Vô cùng, không 

thể dùng Lý trí mà giảng giải được, vì Lý trí rõ ràng khúc chiết không thễ hiễu được những gì u linh 

man  mác như nguồn Tình. Theo tinh thần Việt Nho, chúng ta có thể hiểu bằng Biểu tưọng: Ba Ngôi   

là Vô cực, Ngôi Con là Thái cực tức là nguồn Sống hay Lòng Bác ái, mà Nho giáo gọi là Lòng Nhân 

ái, và Nguồn Sáng là  lẽ Công bằng, Nho giáo gọi là Lý công chình. Nguồn Sống và nguồn Sáng chỉ 

là  Một, khi hai nguồn đó giao thoa với nhau thì tạo nên Hòa khí hay Hoà bình, tức là Chúa Thánh 

Thần, Nho giáo gọi là Đức Dũng. Nho giáo có thể hiểu mầu nhiệm Ba Ngôi qua ba Biểu tượng: Nhân 

, Trí, Dũng, cũng gọi là Tam ciương, ba giềng mối Làm Người.( Phương cách Đem Đạo lý vào Đời : 

Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời )  

Tóm lại, Nho giáo có thể hiễu: 

 Màu nhiệm Ba ngôi  (  Ngôi Cha , Ngôi Con Và Ngôi Thánh Thần ) bằng Biểu tượng  Vô 

cực ( Thái cực nhi Vô cực )  

Màu nhiệm Ngôi Hai hay Ngôi Lời bằng Biểu tưọng  Thái Cực: Nguồn Sống và nguồn Sáng 

( Bác ái, Công bằng )  

Màu nhiệm cứu chuộc : Ba tiến trình của việc Cứu chuộc: Thanh tẩy, Kết hợp với  Chúa và 

Chiếu sáng hay Minh đức ( purgatoire, Unitive, illuminative : Trois mystique evolutions )  

 

      →       

Thái Cực nhi VÔ CỰC   

 

VẤN ĐỀ KHUYNH HƯỚNG VÀ KHỦNG HOẢNG THỜI ĐẠI 

A.- Nhà Chiêm Tinh đến bái lạy Đức Yêsu hài nhi 

(  Tân Ước theo thánh Mátthêu. Chương 2 : 7 – 12 ) 

“ (7) Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất 

hiện. (8) Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, 

và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” (9) Nghe nhà vua nói thế, họ ra 

đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới 

dừng lại. (10) Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. (11) Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu 

là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng 

tiến. (12) Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ 

mình “. 
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Theo tinh thần Việt Nho, chúng tôi  mạo muội liên hệ câu chuyện các lễ vật của các nhà chiêm tinh ( 

Đạo sĩ ) phưong Đông dâng tặng Chúa Hài Đồng Yêsu với  khủng hoảng thời đại như sau: 

B.- Vào đề 

Chúng ta đã biết những biến cố liên tiếp đã xẩy ra trước đây như vụ Cầu nguyện cho “ Công lý và sự 

Thật “ tại toà Khâm sứ do TGM Ngô Quang Kiệt cùng giáo dân Hà Nội phát động, tiếp đó đến vụ 

Tam toà, rồi Đồng Chiêm, cồn Dầu. .  và  vừa đây vụ TGM  giáo phân Hà Nội và GM giáo phân Vinh 

được thay thế bẳng hai vị GM  đươc cho là thân Cộng. Nhiều sự kiện khác thường làm cho tinh thần 

Giáo dân trong và ngoài nước bị chấn động mạnh, không biết bên trong giữa HĐGMVN và tòa 

Thánh Vatican cùng CSVN có sự thoả thuận nào không, chứ bằng vào sự kiên mặt ngoài  thì không 

giáo dân nào khỏi hoang mang xao xuyến, sao lại có chuyện Thần thánh đi đầu hàng Ma quỷ, sao lại 

có sự người già thay thế người trẻ, sao lại có kẻ tà thay người chánh qua tay của Toà Thánh?  Cũng 

như nhận xét cho rằng trong ván cờ trên, HĐGMVN và cả Vatican đã thua CSVN.    Đây là chuyện lạ 

đời, động trời, làm xáo động đức tin của giáo dân trong và ngoài nước. Do những sự cố trên mà có 

những bài viết biểu lộ sự bưc xúc của Giaó dân một cách cao độ.  Trong cương vị của một giáo dân, 

không muốn ngồi ôm lấy nỗi bức xúc mà than van  chúng tôi mạo muội tìm cái cội nguồn, mong làm 

sáng tỏ vấn đề hầu tìm cho mình  những điểm tựa mà sống chứ không thể để cho niềm tin nao núng 

mà chê trách nhau. 

Chúng tôi nêu lên nguồn gốc những khuynh hướng và khủng hoảng thời đại và tìm cách soi rọi vấn 

đề theo nhân sinh quan và vũ tru quan của tộc Việt. 

C.- Ngôi Giáo hoàng và quốc trưởng Vatican 

Nhân đọc bài “ Giáo Hoàng và Quốc trưởng Vatican” Một Đầu hai mặt “ trên tiengnoigiaodan.net, 

của Tiến sĩ Trần An Bài, cho rằng Toà Thành Vatican  lập ra  Nước Vatican là không phù hợp với sự 

ủy nhiệm của Chúa Yêsu, vì  Chúa phán rằng “ Nước Ta không thuộc về thế gian này”.  Lại nữa, khi 

đã lập nên một quốc gia  tất không tránh né việc phải thực hành chính trị, nhưng trong việc đào luyện 

hàng Giáo sĩ  không dạy về chính trị, mà  lại dấn thân ( không chuyên môn  )  vào lãnh vực chính trị 

nhất là đối với nền chính trị đại bịp Quốc tế CS thì trở nên lơ mơ, nên bị lừa.   Tôi xin trích  đoạn văn 

đó: 

“ Giáo Hoàng La Mã – những người kế vị Thánh  Phêrô – được Chúa Giêsu giao cho sứ mạng lèo lái 

con thuyền Giáo Hội, nhưng các ngài còn dựng nên nước Vatican để khoác lên mình thêm chiếc áo 

Quốc Trưởng. Việc thành lập quốc gia Vatican hoàn toàn không nằm trong chương trình của Thiên 

Chúa, vì trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã khẳng quyết: “Nước Ta không thuộc về thế gian này” 

(Gioan, 18, 36). Nước Vatican chỉ được thành lập vào ngày 11-2-1929, sau nhiều tranh cãi, giằng co, 

mặc cả giữa triều đại ĐGH Piô XI với chính phủ Ý. Gọi là quốc gia Vatican để có tư thế chính trị, 

chứ thực sự quốc gia này chỉ rộng 44 hectare (tức 110 mẫu), với khoảng 800 người mang quốc tịch 

Vatican. Nhất cử nhất động của quốc gia này đều không qua được mạng lưới tình báo của chính phủ 

Ý.  

Chính vì Giáo Hoàng thành lập nước Vatican để làm chính trị, nên đã gây ra nhiều hệ lụy tang 

thương và làm hoen ố bộ mặt thánh thiện của Giáo Hội. Với tư cách Giáo Chủ Đạo CG, mọi hành vi 

và quyết định của Giáo Hoàng bắt buộc phải dựa trên nền tảng Phúc Âm. Nhưng với tư cách Quốc 

Trưởng một quốc gia, Giáo Hoàng phải áp dụng những nguyên tắc chính trị. Đạo giáo thì thánh thiện, 

còn chính trị thì mưu lược. Sở dĩ Giáo Hoàng bị chống đối vì Giáo Hoàng làm chính trị vụng về, lươn 

lẹo theo thói đời. Các tu sĩ và ngay chính Giáo Hoàng cũng chỉ được huấn luyện để trở thành một 

tông đồ rao giảng Tin Mừng Phúc Âm, chứ không được huấn luyện để trở thành một chính khách hay 
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một lãnh tụ trên chính trường. Các tu sĩ CG không được học chính trị, quân sự và tình báo trong 

chủng viện. Các chính khách phải biết tam thập lục kế để áp dụng trong chính trường, phải có những 

nữ tình báo chuyên nghiệp, có khi phải dùng cả mỹ nhân kế để săn tin hoặc thủ tiêu đối phương. 

Nhưng Vatican không thể có những phương tiện này. Vì thế, khi lao mình vào chính trị, Vatican đã tự 

đặt mình vào một tình huống rất khó khăn và khó xử.  

Dù các Giám Mục VN có nói thế nào đi nữa, các giáo dân VN vẫn nghĩ vụ Vatican giải quyết cơn sốt 

TGP Hà Nội là hoàn toàn mang màu sắc chính trị và không thể chối cãi rằng Vatican đã thua nước cờ 

chính trị của CSVN, vì Vatican làm sao biết lật lọng và nói dối như Vẹm được. Đó là chưa kể nhiều 

nhân vật có tên tuổi và lý lịch rõ ràng đang quả quyết và sẵn sàng làm chứng rằng Đức Ông Cao 

Minh Dung, nhân viên thuộc Bộ Ngoại Giao Vatican, đặc trách Đông Nam Á, là một đặc công 

CSVN. Chính Đức Ông Dung là người đã giàn dựng việc thay ngôi đổi vị tại TGP Hà Nội, có nghĩa 

là CS đã xâm nhập được vào Vatican rồi.”   

Sau đây là quan điểm khác dựa trên nguồn gốc của Tôn giáo và  Văn hoá dân tộc để mong làm sáng 

tỏ một vài vấn đề. 

D.- Báo động sự khủng hoảng trong Giáo hội của Underhill và Pouget 

( Từ Lễ ba Vua tới nền Minh triết Lạc Việt : Lạc Thư Minh triết. Kim Định ) 

“ Trong khi Chúa sinh ra ở Betlem thì có 3 vua ở phương Đông lại dâng lễ vật là : Vàng, Nhũ hương 

và Mộc dược.  Đó là một lễ tỏ lòng suy tôn Chúa, không dè đến nay nhân loại cũng như giáo hội gặp 

cơn khủng hoảng tinh thần, có người lại đổ cho ba Vua. Chẳng hạn tác giả quyển Mysticism là Evelin 

Underhill cho rằng cơn khủng hoảng hiện nay trong giáo hội la chấp nhận những lễ vật của ba Vua. 

Trước hết là Vàng, khiến cho giáo hội quá để tâm đến tiền bạc quyền thế, những chốn giàu sang mà 

bỏ những nơi bần hàn, nên đánh mất giới thợ thuyền. 

Thứ đến Nhũ hương vốn liên hệ với pháp môn dùng nhiều khiến việc tôn sùng nghi lễ mắc vào hình 

thức rềnh rang bên ngoài mà xa tinh thần chân thực ở tại “ Không thờ Chúa trên núi nọ hay đền thờ 

kia “, nhưng trong tinh thần chân thực được thi hành có khi ngay “ trong phòng đóng cữa lại, không 

nói nhiều lời kiểu quân vô đạo “ như thấy hiện nay. Và do đó có sự khủng hoảng, nó tệ hại trước hết  

trong sự đứt quảng giữa Đạo, và Đời, giữa đời Tu trì và Thế tục, giữa Chủng viện và Ngoài đời, 

khiến cho Đạo trở nên xa lạ với thực tế, như người Pháp  quen nói: “ Le christianisme est trop irréel 

“. 

Vậy nay muốn thoát khỏi khủng hoảng thì cần trở về nguồn  để tìm ra ý nghĩa chân thực của Thánh 

Kinh khi vừa mới phát xuất nghĩa là còn trong bầu khí Đông phương chưa bị bẻ quặt do phạm trù 

Tây phương. ( 1 ) . Chính trong tâm trạng đó mà một số người đưa sang Đông phương những cái nhìn 

tra hỏi chờ mong hoặc thúc dục. Chẳng hạn Monsieur Pouger một linh mục có tiếng của Dòng 

Oratoire cho rằng Âu Châu chưa hiểu nổi Phúc Âm. Và cần phải chờ những nhà bác học Đông 

phương giải minh mới trông nhận ra ý nghĩa chân thực của Thánh Kinh.  

E.- Minh triết Đông phương với sự khủng hoảng 

Hai chứng nhân vừa kể trên đây hoàn toàn trái ngược:Underhill đổ tại tặng vật của Đông phương, 

Pouget thì lại chờ mong từ ánh sáng Đông phương. 

Chưa cần phải nêu ra ai phải ai trái, nhưng ta có thể nhận định rằng chính sự trái ngược đó nói lên 

tâm trạng xao xuyến trước cơn khủng hoảng nên kẻ thì trách cứ người thì chờ mong, nhưng tựu trung 

đều nói lên một cái gì như nhau, vì thế dẫu nghĩ sao mặc, chúng ta vẫn có thể coi những câu trên như 

dấu của thời đại, nó đã thôi thúc tôi lưu tâm đến việc tìm nguồn gốc: nguồn Thánh Kinh cũng như 
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nguồn gốc Văn hóa Việt Nam.   Và sau rất nhiều công phu tra hỏi, tôi đã nhận thấy một sự khác biệt 

căn để này là Đông phương chú trọng Tâm linh, còn Tây phương chú trọng Lý trí và đó là đầu 

dây mối nhợ dẫn đến việc tìm ra đáp số cho nhiều câu hỏi khác. 

Chẳng hạn việc Vàng và Nhũ hương mà Underhill đã nhắc đến trên kia.  Chúng ta nhận thấy rằng tác 

giả nói đúng nhưng chưa hết.    Đúng vì Vàng tức lòng tham tiền tài thế lực đã nhiều lần làm sa sút 

Giáo hội, cũng  sự quá bám víu vào hình thức lễ nghi, hương khói, kinh kệ đã là có làm cho đời sống 

thiệt mất chiều sâu.  Vậy nói Giáo hội bị khủng hoảng vì Vàng và Nhũ hương thì đúng, nhưng 

chưa đủ vì còn Mộc dược chưa nhắc tới. 

Mộc dược được dịch ra tiếng Pháp là baume d’incorruption, một thứ dầu thơm có công hiệu 

giúp cho sự ít khỏi hư hại.   Và ví thế các nền văn hoá cổ truyền hay dùng để biểu thị Minh 

triết.    Chính Minh triết mới giữ cho xã hội khỏi hư hại, nên người ta cũng gọi triết gia là 

người quạt xay rác vẩn của xã hội ( : Le philosophe est le vanneur de la société, de la religion ).   

Như vậy khủng hoảng không do ba Vua, mà do người dùng tặng vật chú trọng đến Vàng và 

Nhũ hương, còn nhảng bỏ Mộc dược tức là thờ ơ với Ngôi Ba Thánh Thần như bên Chính 

thống  ( Orthodoxe ) trách cứ Giáo hội chỉ biết tôn thờ có Đưc Chúa Cha quyền năng, bên Tin 

lành thờ Ngôi Lời, chỉ có Chính Thống mới biết tôn thờ Chúa Thánh Thần, tức chú trọng đến 

huyền niệm, một nguồn đạo hạnh có họ với Minh triết và Tâm linh. Vì thế họ xưng mình là 

Chính thống. 

Đây không phải là lúc thuận lợi để chúng ta tranh luận lời tố cáo của phe Chính thống..  Nhưng ta 

nhận thấy có sự giống nhau giữa Ngôi Thánh thần và Minh triết về đàng tác động, tức tác động 

bằng Thần hứng, ngẫu hiện. Thần linh cũng như Minh triết biểu lộ sự hiện diện của mình qua 

sự giải thoát Tâm hồn khỏi những thúc phược vật chất và ban cho những phút lâng lâng bay 

bổng bằng những luồng sóng tuôn trào trong gân mạch. Vì thế mọi sự sinh ra đều do Thánh 

thần, nên chống với Thành thần thì tội không thể tha, vì là chống sự sống, sự phục sinh, sự giải 

thoát. Không được chống nhưng phải sẵn sàng đón nhận phút Thần hứng bất kể lúc nào, 

không báo tin, không theo lối luật lệ, quyên hành, hình thức như trong các nhiệm tích. 

Chính thế mà Thần học ( pneumatologie ) không được phát triển, đến nỗi chữ Thần học được 

dùng để chỉ Thượng Đế học, nói về Ba Ngôi, và tác động của Ba Ngôi được đồng hoá với ân 

Thánh sủng, mà ân sủng được ban ra cách hệ thống theo luật lệ và nghi thức kiểm soát được 

của phép nhiệm tích. Như vậy là khác hẳn với tác động Thánh Thần đến như ngọn Nam phong 

thích đâu thổi đó: “ Volat ub vult “, không chịu sự ràng buộc nào cả y như kiểu Minh triết. Có 

lẽ vì đó mà trong các Giáo hội có lệ coi thường triết lý, và vì thế không có triết gia lớn. 

S. Thomas thì như Étienne Gilson nói là một nhà “ Thần học “ . Quả là đúng vì  bộ Summa được mở 

đầu bằng câu hỏi “ Có Thượng Đế hay chăng ? “  và trong sách dùng nhiều lý chứng dựa trên quyền 

uy kiểu Thượng Đế học. Như vậy la vẫn thiếu Thần học cũng như Minh triết học.  

Cho nên khi muốn tìm ra then chốt của cuộc khủng hoảng hiện tại phải đi vế phía triết và toa 

thuốc cho con bệnh thời đại phải tìm đến Mộc dược tức là triết lý Nhân sinh.  Triết lý Nhân 

sinh nghĩa là triết học đã vượt qua trường ốc Hàn lâm để đi sâu vào đời sống. Mà vì đời sống 

rất phiền toái, nên không chấp nhận những nền triết học kềnh cơi, nhưng cần một cơ cấu rất 

đơn sơ rất uyên chuyển để có thể thích nghi với mọi trường hợp đời sống. 

G.- Cơ cấu nền Văn hoá Viễn Đông 

Vậy đối với nền Văn hoá Viễn Đông  thì có cái cơ cấu đó chăng, và nó ở đâu?      Thưa có và nó là 

Thập tư nhai  (  ┼ ) nằm trong Lạc Thư, mà gọi là sách của Lạc dân hay Lạc Việt, tức là quyển Minh 
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triết của Việt Nam cổ đại xa xưa lúc Tiên Tổ chúng ta  còn đang thiên di trên bờ sông Lạc, sông Hoài 

và sông Dương Tử với Động Đình Hồ.  

Cơ cấu Lạc Thư chính là  cơ cấu của một nền Minh triết tức là kết tinh của triết lý Nhân sinh, nên có 

đặc trưng của nó. Triết học đi tìm những cái phi thường trong những cái thường thường, cụ thể là 

những triết thuyết rất đồ sộ nguy nga, kết cấu rất lộng lẫy, nhưng xa rời thực tại, ngược lại Minh triết 

thì đi tìm cái phi thường trong cái thường thường, tìm cái vô hạn trong cái hữu hạn. Và điều đó tương 

tự Nhập thể Ngôi Lời. Ngôi Lời là đấng phi thường xuống mặc lấy xác thịt phàm trần. Mầu nhiệm 

Nhập thể chính là Nhất thể đi vào Đa tạp, với mục phiêu chấm dứt giai đoạn đi tìm phi thường nơi 

những cái phi thường. Tại sao lại cần chấm dứt?  Thưa nếu tìm phi nthường trong những cái phi 

thường thì chẳng bao giờ tìm được, vì phi thường chỉ là phi thường khi không có thường thường, vì 

thế khi đi tìm  phi thường trong những cái phi thường thì chỉ là đến chỗ vô tưởng. Hay nói khác chỉ 

có bằng tưởng tượng chứ con người toàn diện không đi được đến phi thường ở nơi hoàn toàn phi 

thường.  

Chính vì khi tìm Đạo trong những cái phi thường là biến Đời sống trở nên Vô Đạo. Và đi tìm 

Đạo ở nơi xa xăm vào những thời xa xưa chỉ là ảo tưởng giúp nuôi dưỡng sự lười biếng không 

chịu sống cuộc đời trọn vẹn của con người, sống giữa những cái thường thường: ăn, làm, giao 

tiếp và nói năng suy tưởng về những cái đó. . ., nghĩa là những cái xẩy ra hàng ngày  không có 

không sống được ( như Tự do và của Ăn, tài sản ), ngược lại không có phi thường con người 

vẫn sống được, đời sống vẫn chạy đều đều. Vì thế lý tưởng là phải làm cho chính những cái 

thường thường trở nên phi thường nghĩa là làm tất cả những gì cần làm đến hết cái mức độ tối 

đa của Trí, lẫn Nhân và Dũng thì đấy là đường dẫn tới cái phi thường nằm trong cái thường 

thường. Và tất cả mầu nhiện Ngôi Lời  là cốt giúp cho con người đạt được như vậy khỏi cần tìn 

Chúa trên núi nọ, vì Chúa là đấng  “ Tối Cao  cả  trong những cái  Tối Nhỏ “Maximus in 

Minimus “  hay là tới phi thường trong những cái thường thường. 

H.- Con người với sứ điệp Ngôi Lời: khủng hoảng Tâm linh 

Nhưng hỏi con người có hiểu được sứ điệp của Ngôi Lời chăng?. Thánh Kinh bảo không, vì “ 

Người đã đến trong thế gian, nhưng thế gian đã không nhận ra Người: Venit in mundum. Et 

mundus non cognovit eum “ , nên “ những kẻ thuộc về Người không đón nhận Người “ .     

Không đón nhận Người vì không nhận ra Người là Chúa. Không nhận ra Người là Chúa vì 

không dùng Mộc dưọc là Minh triết, vì chỉ có Minh triết mới nhìn ra phi thường trong những 

cái thường thường, ngoại giả không thấy nên đi tìm phi thường trong những cái phi thường: đi 

tìm Đấng cứu thế như một ông Vua đầy quyền uy thế lực giàu sang hoặc giữa những trang 

trọng của lễ bái uy nghiệm, chứ làm sao nhìn được Đấng Cứu Thế trong hang đá máng cỏ 

thông thường. Không thấy vì thiếu Mộc dược là Minh triết. Mà thiếu Minh triết là thiếu sự biết 

tối đa, không biết tối đa làm sao sống được tối đa. Không sống tối đa làm sao tác động tối đa mà 

có tác động tối đa thì mới có khả năng đưa những cái phi thường vào trong những cái thường 

thường, biến thường thường trở nên phi thường; ngoại giả thì có thể ăn sẵn là tìm phi thường 

trong những cái phi thường, mà vì phi thường không có nên bày ra những cái phi thường giả 

tạo, nghĩa  là bên ngoài đời sống. Vì phi thường trung thực nằm ngay trong đời sống thường 

nhật, nên hễ đã ở bên ngoài đời sống thì không phải là phi thường trung thực, thế mà lại trút 

hết chú ý vào đó đến độ không còn gì lưu lại cho đời sống thường thường, hóa cho nên Đời trở 

nên vô Đạo, khi không thể hiện được tinh hoa màu nhiệm nhập thế ở tại Ngôi Lời mặc lấy xác 

phàm trần. Và đó chính là ý nghĩa tối hậu của Thánh Kinh. 
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Vì Cựu Ước là sửa soạn cho mầu nhiệm Nhập thể, còn tân Ước là để hiện thực cuộc nhập thế 

vào mỗi người, vào đời sống, vào xã hội. Vậy nếu Đạo trở nên phi thực ( irréel ), xa  rời Đời, xa 

thợ thuyền, xa trí thức, thì chính vì không nhìn biết Ngôi Lời, nên cũng nhận lấy con người, nói 

bóng là chỉ nhận có hai lễ dâng, còn món thứ ba có khả năng dẫn tới Ngôi Lời thì nhảng bỏ, cho 

nên phi thường không thể nhập vào những cái thường thường  và vì thế mà có khủng hoảng. 

Chính sự khủng hoảng này đã dẫn tới Cộng Đồng Vatican II.   Cộng Đồng mở lối thoát cho cơn 

khủng hoảng như thế nào đó không thuộc phạm vi của đề tài này. 

I. Lối thoát  của Minh triết Lạc Thư 

Tinh hoa của Lạc Thư (đã bàn ở những chương trên của Lạc Thư Minh triết ) chính là đưa phi thường 

vào những cái thường  thường. Vậy ta thử xem sự hiện thực đó ra sao. Trong Lạc Thư phi thường 

được biểu thị bằng số 5 ( = 2 + 3 ) là phi thường vì nó kép bởi số 2 và số 3: số 2 chỉ Đất hay những 

cái thường thường được nhập vào số 3 chỉ Trời hay những cái phi thường. Chính vì thế nên số 5 được 

coi là cái nhân của nền Minh triết  Việt Nho. Bây giờ bàn đến những số chu vi ta cũng thấy diễn lại ý 

chính rất rõ rệt: các số Đất chỉ những cái thường thường  là  2, 4, 6, 8 nằm xen kẽ với các số Trời, 1, 

3, 7, 9, xếp đặt như sau: 

 

Hình Lạc Thư ( Matrix ) 

( Từ đồ hình và số độ của Ngũ hành ( h. 1 ) ta có vòng trong vòng ngoài ( h. 2 )  rồi tới hình Lạc Thư 

( h. 3 ) như dưới đây: 

 

                          
Hình 1: Ngũ hành                       Hình 2: Vòng trong vòng ngoài 

Những số trong Lạc thư được quay theo chiều Vãn  ( ngược chiều Kim đồng hồ ) và theo chiều Vạn  ( 

cùng chiều đồng hồ ), đan kết hai số chẵn lẻ với nhau và sinh vạn vật. Tương tự như thế Không gian ( 

thường thường; số chẵn ) đan kết với Thời gian ( phi thường: số lẻ  )  tạo nên Thời – Không – liên mà 

sinh vạn vật. Einstein ) 

Nhìn hình Lạc Thư chúng ta dễ nhận ra số 5 đặt giữa, chiếu thẳng ra chung quanh chỉ thị vòng hiện 

tượng hay là các  việc thường thường được biểu thị bằng số Đất  nằm xen lẫn với những cái phi 

thường được biểu thị bằng số Trời. 

Cũng tinh thần lạc Thư đó đã được diễn tả trong câu truyện Hùng Vương trao quyền cho lang Liêu vì 

Lang Liêu đã biết dùng ngay những vật thường là gạo nếp để làm nên món ăn phi thường là cặp bánh 

Dầy, bánh Chưng.    Bánh Chưng Vuông chỉ Đất hay là những cái thường thường, nhưng lại được 

lồng lên bằng cái phi thường là bánh Dầy tròn chỉ Trời.     Minh triết Lạc Thư còn được tượng trưng 

bằng nhiều ẩn dụ khác nhưng mới là biểu tượng.    Điều quan trọng hơn là cần xem nó đã liệu sao để 

hiện thực vào nhân tâm mỗi người, cũng như về chính trị hiện thực cơ cấu Lạc Thư vào Đời sống xã 
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hội, lúc ấy ta có Hồng Phạm. Hồng là lớn lao, còn Phạm là cái mẫu mực, cái lý tưởng lớn lao đó là 

Thập tự nhai được đưa vào đời sống của cả xã hội như ăn làm, binh bị, học thức. . . thế là số 9 lạc 

Thư trở thành 9 ô vuông, và mỗi ô một mục quan trọng trong đời sống như sau: 

 
1.- Ngũ hành, 2.- Ngũ sự, 3.- Bát chính, 4.- Ngũ kỳ, 6.-Tam đức, 7.- Kê nghi, 8.-Thứ trung, 9.- Ngũ 

phúc, Lục cực. ( Xin xem trong cuốn Chữ thời đễ hiểu rõ từng ô ). 

Điều quan trong nhất là tất cả 8 ô đều xoay quanh Thập tự nhai, lúc này đã đổi tên là Ngũ hoàng cực ( 

số 5 ) vẫn nằm ở trung cung với ngầm ý rằng bất cứ việc gì con người cũng phải làm một cách thành 

khẩn cùng cực như số 5 của Trời với Đất , hoặc nói đơn sơ là “ quân tử vô sở bất dụng kỳ  cực. 

T.D. “. Người quân tử không làm chi mà không làm đến mức chí cực của mình có thể. Đó là đại để 

nền Minh triết Lạc Việt ( ai muốn đi sâu xin đọc trong quyển Lạc Thư Minh triết ) nó đã sản ra một 

nền triết lý nhân sinh nhăm tạo ra cho mọi người dân một đời sống vật chất đầy đủ, một bảo đảm an 

ninh,  một xã hội công bình trật tự, một nền giáo dục vững vàng, như tất cả các nhà nghiên cứu đã 

phải công nhận. Vì thế trong khi khai quật nền Minh triết Lạc Thư  chúng ta có thể đáp ứng được hai 

nhu cầu trọng đại: 

Một đàng trả lời phần nào cho sự chờ mong được Pouget phát biểu để đóng góp vào việc mở lối 

thoát cho sự bế tắc ở tại Lý tính, lìa xa đời sống con người hiện đại. 

Hai là đối với nước nhà thì chúng ta cũng làm một cuộc trở lại nguồn.  Cuộc trở lại này rất 

quan trọng, vì nền Minh triết Lạc Thư đã cố kết với vận sử nước ta  từ ngày khai quốc mãi cho 

tận đầu thế kỷ 20.  

Rồi nay vì ảnh hưởng thực dân cũng như các tư trào ngoại quốc nên chúng ta mới từ bỏ. Sự từ 

bỏ này đã dẫn nước ta tới  chỗ lạc lỏng, thiếu Chủ đạo, vì từ đấy dân trong nước chia ra nhiều 

phe nhóm đối chọi, nhiều tôn giáo khác biệt có khi đến đố kỵ gây nên một cảnh thập nhị sứ 

quân, tinh thần rất nguy hiểm là không còn một đạo lý chung. Nền giáo dục cũng như văn hoá 

chỉ còn là cái chợ om sòm những câu nói rất bâng quơ rất xa vời, và như thế chúng ta cũng rơi 

vào con dường khủng hoảng là xa lìa thực tại. Ở các nước lớn mạnh thì tình trạng đó cũng 

chẳng ra gì, phương chi nước nhà đã yếu về mọi phương diện kinh tế, chính trị, còn chút tinh 

thần lại tan nát nốt thì là đẩy tổ quốc đến chỗ lâm nguy. Cộng sản xâm chiến ta trên cả hai 

phương diện chính trị lẫn văn hóa mà phe quốc gia không có một cơ cấu tinh thần, một nền văn 

hoá  chung để đến nỗi giáo dục cũng như văn hoá đều quay cuồng  thì đấy là một sự tự sát. Nay 

nếu chúng ta thiết lập nổi một nền Đạo lý chung thì tất cả con dân trong nước sẽ có được một 

mẫu số chung: một mặt trận văn hóa để cùng đứng với nhau trong việc cứu quốc và kiến quốc.  

Đó là động cơ lớn đáng cho chúng ta hiến  toàn thân tâm vào việc làm sống lại nền Minh triết 

của Lạc Việt “. 
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K.- Khuynh hướng thời đại 

I.- Những thách đố của Giáo hội 

Tiếp theo là bài “ Nhận định về Việt Nam trước thách đố mới”  của Lm Nguyễn văn Hương trên 

Vietcatholic.net. Trước sự bùng nổ của thông tin, nhiều vấn đề đươc nêu lên, qua đó Lm trưng ra 

những khuynh hướng như “ dấu chỉ của thời đại “ mà Giáo hội đang đối diện, đó là : 

a.- Khuynh hướng “ Chính trị hóa “  giáo hội. 

b.- Khuynh hướng “ Tục hóa “ Giáo hội 

c.- Khuynh hướng “ Trần thế hóa” Giáo hội 

d.- Khuynh hướng” Hoài nghi và chống “  Giáo hội. 

Nếu nhìn các đề tài trên theo văn hoá Dịch lý Tổ tiên, ta có thể suy ra thành: 

a.- Vấn đề Chính trị và Tôn giáo ( cũng là Đời và Đạo ) 

b.- Vần đề “ Tục hóa và Thanh hóa“ ( cũng là  Đời và Đạo ) 

c.- Vấn đề “ Trần thế và Tâm linh” (  cũng là Đời và Đạo )  

d.- Vần đề “ Hoài nghi và Tin tưởng” hay khủng hoảng niềm Tin và  củng cố đức Tin. 

Để hiểu vấn đề theo cách suy tư của tổ tiên xưa, ta  có thể liệt kê các loại khuynh hướng trên  theo 

các cặp đối cực trên như sau: Trời / Đất, Phi thường / Thường thường,Tâm linh / Trần thế, Đạo / 

Đời, Tin tưởng / Hoài nghi, Tôn giáo / Chính trị, Tốt / Xấu, Thiện / Ác, Thanh / Tục, Chính trị / Tà 

trị. . . . 

II.- Tôn giáo và chính trị 

Theo quan niệm của Lm Hương cũng như Tây phương thì hai thứ Phi thường và Thường thường tách 

biệt nhau, không liên hệ với nhau, nếu đem kết vào nhau thì cái Xấu làm hoen ố cái Tốt, Thanh trở 

nên Tục, Sạch bị dính Bẩn,. . .  nên Giáo hội phải giữ hai bên cách biệt để chúng khỏi trộn lẫn với 

nhau. Đó là  quan niệm Duy lý một chiều của Tây phương.  Như vậy thì Đạo phải xa Đời, nhưng 

khốn nỗi Đời không có Đạo thì Đời mất hướng sống, Đạo không có Đời thì Đạo mất sứ mạng. Do 

vậy mà gây ra khủng hoảng. Không đem tinh thần Đạo vào Đời thì ta bỏ mặc đời cho satan Tà trị. 

Trước đây,Giáo hội đã bỏ quên thợ thuyền nên CS đã lối kéo đựợc họ làm cách mạng vô sản, gây ra 

bao nhiêu tai họa cho nhân loại. 

Ta nên phân biệt có hai lối Chính trị: Một là đường lối mưu toan phúc lợi cho mọi người  về  hai  

nhu yếu  căn bản của con người, đó là quyền Được Ăn ( phải có tài sản đầy đủ ) và Được Nói  ( phài 

có quyền Tư do tối thiểu: hàng Dọc:Nhân quyền và hàng Ngang: Dân quyền ). Đó là nền tảng của 

chế độ Dân chủ, nhà cầm quyền làm việc đó là làm Chính trị.  

Còn lối làm gọi là Chính trị chỉ phục vụ cho một dòng tộc,cho một giai cấp giàu sang hay một đảng 

phái thì đó là Tà trị, vì là  gây ra bất công làm rối loạn xã  hội.   

Ta phải xa lánh Tà trị mà không thể lảng tránh Chính trị, bỏ lơ Chính trị ( cả công dân lẫn chuyên 

nghiệp ) là xa lánh việc làm người, việc này nghịch với luật Thiên chúa hay Thiên tính của loài 

người, vì con người là con Chúa ở trần gian, nên mang trong mình của ăn tinh thần là Tự do ( từ 

Chúa ) và của Ăn vật chất (  ở trần gian).  

Không ăn là chết ngắc, không Tự do là trở thành súc vật, đâu còn là con Người! 

Vậy bỏ lơ công việc trọng đại và căn bản nhất của con người thì con người chẳng còn việc gì đáng 

làm nữa. Xem thế ta không thể không lo hai thứ đó cho con người, hoặc bằng chính trị công dân 

hoặc chính trị chuyên nghiệp tùy hoàn cảnh từng người.   
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Chuá Yêsu đã chẳng bảo hãy chăn đàn chiên, nuôi đàn chiên cho Ta đó sao? Sao chúng ta lại tránh? 

Khi ở trần gian Chúa Yêsu cũng làm thợ mộc giúp cho đời sống hàng ngày cho gia đình, Ngài cũng 

chống bất công, chống  giả hình và chống bóc lột, cũng lo bữa ăn cho dân.  

Chuá bảo “ nước ta không ở thế gian naỳ” , không có nghĩa là khuyên ta quay mặt với thế gian ( 

không lo cho có Ăn và có Tự do, để được phát triển toàn diện mà sống một cách sung mãn,  mà cứ 

chịu ép trong cảnh nô lệ mãi sao? ).  Lời phán này chỉ có nghĩa là con người đừng bám vào của cải 

thế gian, vì của cải thay đổi luôn luôn dễ bị hư nát, thế mà cứ mê mải tranh dành cho nhiều, mà cướp 

dật chém giết nhau, và nhất là khi muốn trở về với Chúa thì phải  thải cái gánh nặng vật chất trên 

lưng lạc đà thì mới có thể qua cữa hẹp, khi sinh ta tay không, đến khi qua đời thì phải với hai bàn tay 

không ( phá Chấp ) mới vào chỗ không còn vật chất nữa mới lọt qua được. 

Vậy thì quan niệm của Tiến sĩ Nguyễn An Bài cho rằng việc lập nước Vatican là  không nên, tưởng 

cũng chưa đi tới nền tảng của vấn đề. Nhưng nếu Vatican lo về mặt  trần thế còn  Giáo hội và  lo về 

mặt Tâm linh thì chẳng có gì sai. Tuy Giáo hội không làm chính trị chuyên nghiệp, nhưng ít nhất 

không thể không làm nhiệm vụ chính trị công dân để cho xã hội được tương đối công bằng mà sống 

hòa bình với nhau, nếu việc đời Nơi Đây và Bây Giờ  chưa lo xong thì làm sao mà lo việc đời sau? 

III.- Quan niệm Tục và Thanh theo Đông phương Dưới đây là hình thái cực viên đồ  

Trong Thái cực viên đồ phần đen tượng trưng cho:  Âm, Vợ, Đất, Hữu,  Vật chất, Thường thường, 

Tục, Trần thế. 

Phần trắng tượng trưng cho: Dương, Chồng, Trời, Vô, Tinh thần, Phi thường, Thanh, Tâm linh. . . 

chấm trắng trong phần đen tượng trưng cho trong Âm có mầm Dương, và chấm đen trong phần trắng 

là trong Dương có mầm Âm. ( mỗi thứ là một ion )  Vậy hai đối cực đó xoắn xít lấy nhau, không thể 

tách rời. 

                                                                   
 

Nhờ xoắn xít lấy nhau, xô đẩy và níu kéo nhau cho đạt thế quân bình động để mà tiến hoá trong 

trạng thái hòa, nhờ luôn ở vị thế quân bình động mà  trường tồn, đó là Dịch lý,. Ta để ý đây phần 

đen là Đời, là Trần thế, là Tục, cái Thường thường, cái Ác (hay Satan cũng thuộc về Chúa ). . . , còn 

phần trắng là Đạo ( Tôn giáo ) , là Tâm linh, là Thanh, là Phi thường, cái Thiện ( cái Thiện chưa thể 

là Chúa., vì Chúa là Vô cực bao gồm tất cả Thiện và Ác, không có cái gì trong vũ trụ naỳ là không 

thuộc về Chúa, đừng lầm  cái Thiện đó là Chúa , vì Thiện / Ác là cặp tương đối, Tục / Thanh cũng là 

cặp tương đối, đây là thế giới hiện tượng, chưa thể tuyệt đối,  đã là Vô cực đã phân cực ). 

Khi con người mới sinh ra Lý trí chưa phát triển, còn  hồn nhiên chưa phân Thiện / Ác, khi Lý trí bắt 

đầu hoạt động thì mới phân ra Thiện  ( phi thường ) Ác ( thường thường ). Trong thế giới hiện tượng 

hai đối cực đó xoắn xít lấy nhau. Như luật Thiên nhiên, Nước trên Cao chảy xuống Thấp để khỏa lấp 

cách biệt, hầu lập nên thế quân bình, nên sứ mạng con Người  sống trong thế giới hiện tượng luôn 

luôn phải thuận theo Dịch lý, làm cho cái Thường thường tiến tới cái Phi thường, cái Tục trở nên 

Thanh, đó là cung cách làm người suốt đời, không có cái Tục thì chúng ta lấy gì để biến ra Thanh, 

Ác trở nên Thiện. Không làm việc đó thì chẳng có thứ nào cao quý hơn. Đó là sứ mạng mỗi người 

không thể tránh. Đối với con người mới có phân chia Nhĩ / Ngã, Tục / Thanh, đối với Thiên Chúa thì 

không còn phân cực như vậy, tất cả chỉ là Một.   Mặt khác, ta chỉ cảm nhận được Chúa qua bộ máy 

huyền vi vĩ đãi, chỗ nào mà chẳng có Chúa, ngay trong ngọn rau cọng cỏ, hạt bụi, vì “ Vạn vật đồng 

nhất thể “ ( Vật chất và năng lượng ), nên “ Vạn  vật tương liên: mạch sống lưu thông ”. 
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Vậy thì sợ Giáo hội “ bị Tục hoá “như Lm Hương quan niệm là đánh mất sứ mạng “ Thanh hóa “ 

của Giáo hội. Sợ Tục hoá mà bỏ quên sứ mạng Thanh hoá là gặp khủng hoảng, là bỏ quên nhu yếu 

của mình, xa lìa  Đạo sống ! 

IV.- Đạo và Đời: Tâm linh và Trần thế ( Thế sự ) 

Đời sống Tâm linh là đời sống trở về nguồn gọi là Đạo. Chữ Đạo (   道 = 首 + 辶 ) gồm  hai phần: 

chữ thủ là cái đầu, là nguồn và quai Xước là phương tiện chuyên chở. Vậy Đạo là đường lối trở về 

Nguồn về Gốc. Nguồn là Thiên Chúa, là Thượng Đế. Tổ tiên chúng ta cho biết “ Dịch nghịch số chi 

lý: Dịch là cái lý của chân lý ngược chiều. Chân lý này cũng như hơi thở Vào và thở Ra ngược chiều 

của sinh vật, cũng như thân và cánh cây mọc lên, mà rễ đâm xuống. Vì vậy cho nên khi đi ra Thế sự ( 

trần thế ) ta dùng lý trí để khám phá vũ trụ hầu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đây là con 

đường Động, là con đường nhà Phật gọi là Chấp, còn khi đi về nguồn Tâm linh thì phải quay trở lại, 

bỏ đường lý trí, ngồi yên tĩnh, quy Tâm, đi vào lòng mình, bỏ hết mọi sự rắc rối ở đời,( phá Chấp ) 

giúp cho cõi lòng trong sáng mà tiếp cận với Thánh linh hay Chúa Thánh thần. Ta có thể cảm 

nghiệm mà thể nghiệm chứ không thể suy tư được. Người Âu Tây sành về suy tư ( động não: suy đi  ) 

theo Duy Lý,  còn người Đông phương thì chuyên hơn về Quy tư ( không động não để động Tâm, 

thực ra phải  vừa “ suy đi “ và “ nghĩ lại “ theo Dịch lý ). 

Ta cứ nói về Thánh linh, Thánh Thần, mà không thể giải thích theo lý trí ra sao được, vì lý trí không 

có khả năng đó, mà ta  chỉ biết cảm và thể nghiệm được qua  hai hình ảnh:  

Một là Thánh linh đã hiện lộ thành hình Ngọn Lửa: ngọn lửa có năng lượng tỏa ra ánh sáng, ánh 

sáng rọi đường cho chúng ta nhận ra lý Công chính, năng lượng là sức sống của Tình Yêu, hay nói 

gọn là Bác ái và Công bằng, muốn có Bác ái thì phải “ nhất nhật tam tỉnh ngô thân: mỗi ngày xét 

mình 3 lần ” mà tu dưỡng lòng Yêu thương,  và khi sống trong xã hội thì phải thực hiện lẽ Công 

bằng, sống theo Bác ái và công bằng thì có hoà bình, có vậy thì  mỗi Kitô hữu mới  là một viên gạch 

hòa bình, Công đồng Vatican II đã dạy bảo có sống theo Công lý thì mới có Hòa bình. Đây là 

phương diện Học và Hành làm Một.  

Hình ảnh thứ hai của Thánh linh là hình chim bồ câu, bồ câu tượng trưng cho Hòa bình, muốn có 

hoà bình thì phải ăn ở theo lối Công chính: “ phải Người phải Ta “, muốn sống được như thế phải tu 

dưỡng lòng Bác ái, muốn tu dưõng lòng Bác ái, thí phải cầu nguyện để cho tâm hồn lắng đọng, vén 

màn vô minh cho cái Trí được rổng, cái Tâm được trong sáng mà lãnh nhận thần hứng của Thánh 

linh – nguồn Sáng và ngồn Sống- Cầu nguyện không phải để xin xỏ, mà để cho Tâm hồn trong sáng, 

đón nhận được nguồn Thần hứng từ  Thánh linh, về Công lý để ăn ở Công bằng hầu tạo lập cuộc 

sống hòa bình, hoà  bình cho chính mình gia đình mình và đất nước mình,  Con Chúa không là kẻ nô 

lệ, chỉ xin và xỏ, có bao giờ mình làm bậy, không tự sửa chữa, mà cứ rên  rỉ nài xin Chúa tha thứ 

cho, như thế ta nghĩ  Chúa là đấng như thế nào mà để cho chúng ta  nài sai Ngài đi dọn rác tâm hồn  

cho chúng ta! 

Vậy muốn có ơn sức mạnh và sáng soi thì phải trở về với Thánh linh, ( nguồn Bác ái ) Và muốn cho 

ơn  được trưởng thành thì phải thực hiện điều Thánh linh soi sáng. ( Thực hành Công bằng xã  hội ). 

Tóm lại cuộc đời chúng ta là cuộc sống đong đưa triền miên giữa Suy tư và Quy tư, để cho cuộc sống 

luôn  được quân bình. Quy tư để trở về với Thánh linh hầu liên tục tiếp nhận nguồn Sống và nguồn 

Sáng, với hành trang đó khi sống ở  đời mới có thể Yêu thương và ăn ở Công bình với nhau, mà kiến 

tạo Hòa bình. Đạo và Đời là Một, Nói và Làm không Hai. Vậy Tâm linh và Trần thế không thể tách 

rời. Có đời sống kết hợp được Tâm linh vào Trần thế ( Thế sự ) để cho đời sống được quân bình thì 

mới yên ổn mà đạt Đạo được. Đây là bước lưỡng hành, cái sợi chỉ hồng xuyên suốt nền Văn hóa Việt.  
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V.- Khuynh hướng đảo điên và  khủng hoảng thời đại 

Ở trên chúng ta đề cập đến những Khuynh hướng và khủng hoảng trong GHCG.  Trước tiên xin nói 

về khuynh hướng. 

1.- Vấn đề Khuynh hướng đảo điên 

Khuynh là nghiêng, hướng ở đây là hướng đời, khuynh hướng là hướng sống đời mình nghiêng ngửa. 

Cuộc sống mình bị lệch nghiêng, vì mình chỉ đi khấp khểnh trong Đời với một chân: Duy Lý vì thiếu 

Tình, thiếu Bác ái  mà không thực thi Công bằng, sống Đạo mà quên Đời, lo Trần thế mà quên, sao 

nhảng Tâm linh, sợ “ Tục hoá “ mà không biết cách ”  Thanh hóa “, nhận lấy Vàng, Nhũ hương để 

lạm dụng mà lại khiếm dụng Mộc dược:  Vàng là những thứ thuộc về vật chất, Nhũ hương là những 

hình thức cúng tế, còn Mộc dược là những phương thế đi về nguồn Tâm linh để đón nhận Thần hứng 

về nguồn Sống và nguồn Sáng. 

Nặng về việc xài Vàng và Nhũ hương mà nhẹ về việc dùng Mộc dược là  làm cho Hướng Đạo bị 

khuynh.  Đó là sự sống mất quân bình giữa Đạo và Đời,  giữa Tâm linh và Thế sự, có Lý mà quên 

Tình. Đây là vấn đề khó, vì hai nếp sống ngược chiều, nếu không đủ sức quân bình được hai lối sống 

đó thì bị khuynh đảo, nghĩa là nghiêng ngửa mà đổ. 

Vậy muốn dứt khủng hoảng, thì phải rõ khủng hoảng do đâu và không tìm mọi cách để tự sửa thì mãi 

bị chệch hướng, chứ không thể vâng lời khơi khơi mà ổn định được, chỉ có tuân theo uy quyền Thiên 

Chúa  mới cứu vãn được, đó quyền uy của Tấm lòng Bác ái ( mến Chúa ) và Trí lự biết  hành xử công 

bằng ( yêu người ) bằng cách  sống theo kết hợp Bác ái và Công bằng làm Một: Đạo với Đời làm 

Một, Tâm linh và Trần thế làm Một. Cả thế giới đang ở trong tình trạng khuynh  hướng đảo điên này. 

Muốn kết hợp để đoàn kết thì phải hiệp thông, nhưng không thông thì không hiệp nhất được.  Thông 

những gì và thế nào? Thưa, mỗi người phải sống làm sao cho mạch sống Bác ái và Công bằng lưu 

thông trong huyết quản sống và hành động của chính mình, lan ra những người trong gia đình mình, 

rồi ra cộng đồng nhân loại, đây là mối liên hệ nhựa sống “ Bác Ái và Công Bằng “ như nhựa cây 

luân lưu trong các phần của cây nho. Khi huyết mạch không luân lưu hai chiều, nên mới bị tắc 

nghẽn, tắc nghẽn trong hàng Giáo phẩm và Giáo dân, cũng như Đồng bào với nhau thì làm sao 

thông mà hiệp được, không thể lấy uy quyền ra lệnh mà hiệp được, do đó không thể vâng lời bâng 

quơ. Khi mạch sống đó được thông thì hết chia rẽ, đâu còn phân hoá.  Vấn đề là mỗi người phải tự 

động thực hiện mối hiệp thông mới được mà không thể  bàng quan ngồi mà than trách? 

2.- Vấn đề Khủng hoảng thời đại 

Khủng là sợ, hoảng là lo âu bối rối, khủng hoảng là lo sợ bối rối không biết làm sao.  Tại sao lại sợ? 

Thưa vì mất niềm Tin, mất chỗ bám chắc của chính mình nơi đá tảng Thiên Chúa. Tảng đá Thiên 

Chúa mà thánh Phêrô xây Giáo hội gồm có ba cột trụ “ Tin, Cậy, Mến “ nâng đỡ toà nhà ba gian “ 

Bác ái, Công bằng và Tha thứ “. Với nền tảng đó ta có Toà nhà Hoà bình. Cái Hận thù, Bất công và 

Cố chấp của Satan không thể nào phá đổ toà nhà đó.   Bám vào con người cũng như Giáo hội đâu có 

chắc được, vì Giáo hội cũng gồm những con người, dầu có thánh thiện tới đâu, nhiều khi cũng sai 

lầm như ta đã thấy? Con người dòn mỏng lắm, yếu đuối lắm, phút này là thánh, giây sau lầm lỗi như 

Satan, vậy phải tin vào giá trị vĩnh cửu, chỉ có Thiên  Chúa mới có những giá trị bất biến mà thôi.   

Chúng ta không thể nại cớ “  vô căn cứ này nọ “ để che lấp những khuyết điểm của chúng ta. 

Mà phải làm sao tiếp cận với Chúa là đấng vô hình vô ngôn, ta biết Thánh linh là đấng môi giới dẫn 

đường giúp ta trở về Nguồn  ( Đạo ) xin ơn soi sáng và sức mạnh của Thánh Linh. Muốn được soi 

sáng và nhận được sức mạnh thì Trí chúng ta phải rổng ( no – mind ), Tâm chúng ta phải Hư ( hư 
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Tâm ) thì mới đủ chỗ có khả năng tiếp nhận ơn lành. Được Soi sáng để nhận ra lý công chính tức là 

lẽ công bằng “ phải Ta phải Người “ , và lãnh nhận ( kết nạp: charge )  Tình yêu để có sức mạnh 

mà sống mà hành động.  Phải tin vào những giá trị vĩnh cửu đó, nhưng nếu tin mà không sống và 

không thực hiện cách sống hai chiều, không thực hiện những giá trị đó vào đời sống hàng ngày 

trong  Đời thì mất Đạo.      Cái sảy  không “ đem Đạo vào Đời “ gây ra cái ung to, làm cho Đời  hư 

thối, xã hội bất công, rối loạn, nhân loại sẽ ra vào hố diệt vong.  Vì vậy cho nên nêu lên khủng 

hoảng là đúng, nhưng không phải lấy lời nói mà cản ngăn, nếu mỗi người không tìm cách sửa chữa 

thì nguy khốn, vì  khủng hoảng là do quan niệm sai, việc làm sai, đó là cái sai chết người, tan gia 

đình, nát Giáo hội và xã hội. 

Chúng ta hãy giúp nhau đối diện với vấn đề khủng hoảng bằng cách chỉnh lại những hướng Đời đã 

bị chệch thì mọi sự sẽ êm. Vấn đề thật đơn giản nhưng quan trọng nhất là có thực hiện được, san 

bằng được những đèo cao dốc núi trong đời sống, giải quyết êm xuôi  những rắc rối ở Trần thế này 

mới mong lên Trời được, mỗi người tự làm lấy theo Ý Chuá, nhưng không thể xin, ngay cả đối với 

Chúa,vì việc của chính mình sao lại xin Chúa làm, Chúa là ai đây, xin đừng có phạm thượng!  

Giáo hội hoàn vũ nay đang ở giữa muôn trùng ba đào, nhiệm vụ thật to tát và vô cùng khó khăn, tuy 

là một giáo dân chúng ta cũng có trách nhiệm.  Nếu chúng ta nêu lên khuyết điểm chung một cách 

chính đáng kèm theo những lời xây dựng thì không phải là phá hoại chống báng, chỉ có những lời 

chữi rủa vô trách nhiệm, thì chỉ được xem như là những lời cảnh tỉnh rất tiêu cực, cũng như những 

lời bào chữa thiếu cơ sở, thực ra đều không nên có. Phải nhìn thẳng vào sự thật, sự thật gần và cần 

thiết nhất cho mọi người mà cùng nhau giải quyết, vì có “ thuốc đắng mới giã tật “ . 

3.- Vấn đề thắng thua 

Trong ván cờ giữa công giáo và CS, vấn đề thắng thua của người CG không quan trọng bằng vấn đề 

phải xét lại những phần tử trong Giáo hội có sống đúng theo tinh thần Phúc Âm hay không. Nếu 

Giáo hội được xây dựng trên nền tảng Phúc Âm và sống theo tinh thần đó thì có Satan nào có thể làm 

rúng động được.   Nếu chúng ta sống đúng theo lệnh truyền của Chúa, thì Satan nại cớ nào ra để mà 

hạ đo ván  chúng ta. 

Vấn đề chính là chúng ta  phải sửa lại các khuynh hướng sai lầm của chỉnh mình, mà củng cố lại lại 

niềm Tin cho vững, sống bám chặt vào lệnh truyền của Chúa, nhất là giúp nhau làm sống động lại 

niềm Tin để cho cuộc sống mọi người được hòa một  nhịp, khi đó mọi khủng hoảng sẽ chấm dứt. 

Chúng ta cứ nói nhiều đến Chúa Thánh Linh, chẳng ai biết mỗi chúng ta  đã có bao người đón nhận 

được Thần hứng của Thánh Linh ? Việc này khó mà kiểm chứng được, đây không là lãnh vực của  lý 

giải, chứng minh, vì nó u linh man mác. Chúng ta có giúp nhau cảm nhận phần nào  được việc đó, 

mà múc lấy nguồn sống và nguồn sáng làm của ăn đường thì khi đó  mỗi người Kitô giáo mới trở 

thành viên gạch xây dựng hòa bình được. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng và ban ơn sức mạnh cho 

không những người Kitô giáo và  cho cả mỗi một người dân Việt Nam. ( Bài này đã in trong cuốn 

Đạo lý Xử thế ) 

( 1 ): “ Tất cả những gì được viết ra trong 10 chương đầu tiên của Kinh Sáng Thế ký đều tìm thấy tại 

dải Văn hóa này ( Văn hóa Hòa Bình ) và tất cả chúng đều xảy ra tại Viễn Đông: Sự tạo thành từ 

Nước, sự phân chia Đất Trời, tạo ra con Người từ đất đỏ và sự tạo thành E Và từ sườn của người đó, 

sự sa ngã, Cain và Abel và tất nhiên cả Hồng thủy nữa . . . “  

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

Hoàng Thị Hà. Nhà xuất bản Lao Động, trang 722 ). 
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“ Vào khoảng thế kỷ thứ bốn trước dương lịch các Đạo miền Cận Đông khởi đầu tràn vào Hy Lạp, 

Roma và các miền phụ cận Địa Trung Hải. Thần được Hy lạp nhận lâu đời trước nhất là Dionysis với 

những nghi lễ trọng thể để kỷ niệm sự hấp hối, cuộc tử nạn và phục sinh của thần này, mà người ta 

coi là Chúa Cứu Thế. Người ta giết con gà đực đã được đồng hoá với Đấng Cứu chuộc, rồi các người 

dự tế uống máu thông công ơn lành. 

Bên xứ Cappado có Đạo thờ Nữ Thần tên là Ma về sau lan tràn sang xứ Ionie và Italie. Các Tư tế của 

Nữ Thần này gọi là Fantici, vì ở gần đền thờ gọi là Fanum. Lúc tế lễ thì họ nhảy múa theo nhịp kèn 

đồng và trống phách, nhịp đánh càng lúc càng mau cho đến lúc “ Xuất thần “ thì họ cắn tay lấy máu 

vấy lên tường và những người dự lễ.. . .  

Nữ Thần Isis. Nhưng nổi hơn cà Cibèle và Ma là Nữ Thần Isis từ Ai Cập truyền bá ra mau lẹ: Đó là 

Mẹ đau thương, lân tuất và hay an ủi kẻ ưu phiền, chồng của Nữ Thần tên là Osiris được người ta 

mừng lễ sống lại trọng thể : Họ rước tượng thần qua các đường phố  và hát vang trời.  “ Chúng ta đã 

tìm lại được Osiris rồi “    Con của hai thần là Horus mà trong các bức chạm người ta thường thấy 

Isis bế trên tay. Lúc kiệu qua các phố người ta đọc kinh cầu xưng tụng là bà Nữ Vương trên trời, là “ 

Sao biển “, là Mẹ Thiên Chúa. Trong các tôn giáo thịnh đạt thời nay thì Đạo thờ  Isis giống Kitô 

nhiều nhất vì lịch sử rất cảm động, lễ nghi đã tinh luyện, ca nhạc trong buổi lễ rất du dương vơi các 

tư tế bận áo trắng, đầu hớt tóc kiểu triều thiên hành lễ rất trịnh trọng, với sự kính nể người nữ và niềm 

nở đón nhận mọi người bất phân quốc tịch giàu nghèo, đẩng cấp. Vì thế Đạo Isis truyền sang Hy lạp 

thế kỷ thứ bốn trước Dương lịch, rồi truyền sang đảo Sicile thế kỷ thứ ba, và xâm  nhập Roma từ thế 

kỷ thứ hai, để rối lan cùng khắp đế quốc Roma. Ngày nay người ta còn tìm thấy được dấu vết ở  

chung quanh vùng Địa Trung Hải, trên sông Seine, sông Danube cho đến Londre bên Anh,…  Đó là 

vài tôn giáo nổi hơn của một cao trào tôn giáo Cận Đông tràn sang Hy Lạp,  Roma, Âu Châu, làm 

chìm mất nền nhân bản vừa nhú mọc “ * 

( Nhân chủ: Kim Định tr.27 – 28 )  * : W. Durant. Story of Civilisation . 

 

 
 

 

HIỆN TẠI MIÊN TRƯỜNG 

Thuyết Tương đối của Einstein cho ta biết rằng Vạn vật được tạo thành bởi hai mô căn bản Không gian 

và Thời gian đan kết với nhau mà thành vạn vật. Con Người chứa chất trong mình hai yếu tố ngược 

nhau, Không gian thì hữu hạn cố định, còn Thời gian thì vô biên, biến đổi. Nhờ Không gian con người 

có nơi chốn định vị mà tồn tại và nhờ yếu tố Thời gian biến hoá mà tiến bộ. Nên nếu con người biết 

nương theo cánh Thời gian thì mới tiến hóa, mới siêu lên vượt lên được, do đó mới có tên Việt là siêu 

việt.  

“ Chúng ta đã mất gần 2000 năm để con người hiểu rằng Trái đất quay quanh Mặt trời. Chúng ta 

đã mất gần 300 năm sau đó để con người biết về sóng và hạt, về sự tương đối của không gian – 

thời gian. Nhưng chưa đầy 1 thế kỷ sau, người ta bắt đầu cố chứng minh rằng hạt cũng chỉ là của 

“Dây”, với lí thuyết siêu Dây. Đến đây, chúng ta có quyền khẳng định rằng : Con người và vạn vật 

trong vũ trụ, mọi trạng thái của vũ trụ đều có chung một bản thể, một nguồn gốc, đó là sự biểu 

hiện khác nhau về sự rung động của “dây”, về năng lượng dao động dây.” ( 1 )  
( Tham luận tại Hội thảo “Y HỌC BỔ SUNG & SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG”. ThS. Cao Giáp Bình ) 
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A.-  Thời gian với con Người 

( Chữ Thời: Kim Định ) 

“ Muốn hiểu biết thêm về con Người, cần phải biết địa vị con Người trong Trời Đất, trong vũ trụ hay 

nói theo tiếng mới là Không Thời gian . 

Thời gian!  Hai tiếng đầy bí hiểm. Bí hiểm vì quá thân cận với con Người. Đúng hơn, đó chính là 

nguyên tố cầu tạo nên con Người  và con Người chỉ tiến hoá là khi nương theo cánh thời gian.  

Thế nhưng không may, con Người đã quên mất Chữ Thời , nên lâm cảnh trầm luân lúng túng  của 

những nàng Tiên xuống chơi hồng tràn rồi bị dấu mất đôi cánh hạc, không còn có thể trở lại chốn 

Thiên thai được nữa. Từ đấy con Người chỉ còn biết Ờ Đây , mà quên mất Bây Giờ. 

Vậy mà Ở Đây là một mảnh Không gian bé nhỏ bao quanh cái tôi còn bé nhỏ hơn nên gây ra riêng rẽ, 

hạn hẹp ưa thích bám sát cá thể của cái tôi, với các ý nghĩ nhỏ nhen của nó. 

Ngược lại cái Bây Giờ mới co dãn có thể bao la, lan ra khắp vũ trụ, vì trong lúc này tôi có thể suy 

nghĩ tới cả vũ hoàn với cả bầu trời bao la, với cả vũ trụ.  Vì tuy không ở đây nhưng tất cả muôn triệu 

tinh tú, triệu ức tinh hà đang hiện có thực bây giờ rộng lớn ở đây vô kể. Nói khác thời gian có khả 

năng co dãn hơn không gian vô ngần, có sức giúp con Người tiến hoá và chính thời gian là biến hoá 

biến dịch . Vì thế mà thánh hiền đã buộc Thời vào Dịch. Dịch là Thời, Thời là biến dịch . 

Quên chữ Thời cũng là quên biến dịch, quên biến hoá. Nên quên chữ Thời là tự giam mình trong 

những giới mốc hoàn toàn không gian ở đây bé nhỏ co quắp. 

Khởi công học chữ Thời là muốn chắp lại đôi cánh Tiên nương  hầu bay lượn trong bao la man mác 

vậy. 

B.- Phân loại thời gian 

Thời gian thường được chia như sau:  Thời gian Khoa học, thời gian Sinh lý, thời gian Tâm lý, thời 

gian Triết lý và Minh Triết . 

I .- Thời gian khoa học 

Chính là sự phân chia thường nghiệm ra những quảng đồng đều do đồng hồ, nó lạnh lùng trôi,  máy 

móc, hoán toàn ngoại lai, ít ra như kiều thường tình  nghĩ tưởng . Thời gian trôi qua bất khả phục hồi  

II . - Thời gian sinh lý 

Là thời gian có tác động của con người tham dự phần vào, dẫu mới là sinh lý. 

Nó biến dạng co dãn theo người, theo tuổi theo một chút tâm trạng. Vì thời gian sinh lý căn cứ trên 

cuộc sống cụ thể, trên khả năng gia tăng huyết thanh với các tế bào. Tuổi trẻ chứa thời gian sinh lý 

hơn tuổi già, vì tuổi già đã ngưng  dần sự phát trìển : một vết thương ở em bé 10 tuổi chóng khỏi hơn 

5 lần người ở 50 tuổi. 

III .- Thời gian Tâm lý 

Là thời gian đo bằng cảm xúc tâm tình, ấn tượng, tuỳ mức độ sâu đậm của nó mà thấy vắn dài. 

Thường tuổi trẻ thấy thời gian đi mau hơn  vì cuộc sống gặp nhiều những khám phá mới lạ trên 

trường đời , nhân tình thế sự. Thế nhưng năm tháng gieo nặng trên tấm thân bao nhiêu cái trước kia 

mới lạ làm cho hồi hộp mong chờ, thì cũng với số tuổi gia tăng, đồng thời dần dần trở nên quen thuộc 
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có khi nhàm chán, không gây được những cảm xúc mạnh như trước, nên người già thấy năm tháng 

chậm hơn.  

Thời gian tâm lý là thời gian đo bằng cảm xúc, ấn tượng  tuỳ mức độ mà thấy ngắn hay dài. ( Nhất 

nhật bất kiến như tam Thu hề )  

Tuy nhiên vì là thời gian tâm lý nên có thể đi ngược lại.  Thí dụ người già có thể trở lại thâm tâm để 

phát kiến ra những chân lý tiềm ẩn trong nhân tính, thì bấy giờ lại như bước vào một “ trời mới đất 

mới “ và sống lại một mùa xuân đầy “ sinh thú siêu việt “  vì khám phá ra  những tiềm lực lạ lùng 

trong tâm khảm mà trước kia không để ý tới.” 

IV.- Thời gian triết lý 

Có thể đi theo thời gian khoa học hay sinh lý, hoặc theo thời gian tâm lý, hay vượt hẳn lên bậc 

Thường Hằng, nghĩa là hết còn đo đếm, hết khởi đầu và kết thúc. Thường Hằng có thứ thực, có thừ 

giả ( trừu tượng )  cũng như sự vươn lên cao thấp khác nhau. Một giấc mơ của Từ Thức  có thể là 80 

năm  hay 2000 năm.  Còn giấc mơ Thần  thì không còn đo đếm được nữa, mà chỉ là Hiện Tại Miên 

Trường “ .        

( Kim Định : chữ Thời  ) 

V.- Thời gian Tâm lý 

Thời gian Tâm lý là thời gian con người sống bằng cảm xúc, bằng ấn tượng, ấn tượng của những sự 

việc đã qua như sự thành công hay thất bại. Thói thường khi thành công thì cứ ôm lấy những kết quả 

của Quá khứ mà ấp ủ nâng niu, còn thất bại thì phóng chiếu hoài vọng vào Tương lai để tự an ủi, mà 

nuôi hy vọng. Hệ quả là quên mất thời gian Hiện tại, tức cũng là thời gian của đồng hồ ( Clock time 

).  Vậy đời sống Tâm lý đã chia thời gian ra làm ba: Quá khứ, Hiện tại và Tương lại. 

Hiện tại là thời gian của biến dịch của tiến hoá, nên cuộc sống cứ bám vào thời gian Tâm lý  thì 

ngừng biến hoá, tức là ngừng sống, vì quên mất thời gian Hiện tại Nơi đây và Bây giờ. 

Thời gian của đồng hồ ( Hiện tại ) không chỉ để  lấy hẹn  gặp nhau ( appointment )  hay dự trù một 

chuyến du lịch. Nó cũng bao hàm  sự học hỏi về Quá khứ, để chúng ta không mắc phải lỗi lầm cũ, 

hầu hoạch định mục tiêu và thực hiện sửa chữa cho kỳ được trong Hiện tại, cũng như đoán định về 

Tương lại bằng tất cả mọi phương tiện có thể để có những hành động thích hợp từ Bây giờ. 

Tuy thế, nhưng trong cách sống thực tiễn hàng ngày, chúng ta không thể làm gì nếu không liên kết 

với Quá khứ và Tương lai, nhưng thời gian Hiện tại mới là  yếu tố chủ yếu. 

Bất cứ bài học nào từ Quá khứ có liên quan nên được áp dụng ngay Bây giờ tại Nơi Đây. Bất cứ dự 

tính nào cũng như công việc hoàn thành với mục đích riêng  biệt cũng cần được làm ngay tại Nơi 

Đây và Bây giờ. Điểm tập trung chính của cuộc sống con người là  luôn luôn sống với những thực tế 

ngay Bây giờ.( The Now). Ôm lấy Quá khứ mà quên Hiện tại là ngưng hoạt động là ngưng sống 

động. Cứ hoài vọng vào Tương lai mà quên Hiện tại là ảo tưởng. Sống từng giây trong cái Đây và 

cái Bây là sống theo Hiện tại miên trường giúp cho sự sống sung mãn để con người phát triển toàn 

diện.  

Sống mê mãi theo thời gian Tâm lý sẽ mắc chứng bệnh tinh thần. Nếu nhìn vào những biến chuyển đã 

xẩy ra trên thế giới, ta sẽ thấy những hình thức của Ý hệ như cộng sản, chủ nghĩa Xã hội quốc gia, 

chủ nghĩa Quốc gia cực đoan hay Tôn giáo có hệ thống niềm tin cứng nhắc, đều điều hành với sự giả 

định ám tàng rằng sự Cứu rỗi ( tốt nhất )  là nằm ở Tương lai, và do đó đi đến việc Cứu cánh biện 

minh cho Phương tiện:  
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Cứu cánh là một ý kiến, một điểm quy chiếu ở Tương lai, các dạng thức của cứu rỗi như Hạnh phúc, 

Thành công, Bình đẳng, Giải phóng v. v. . . sẽ đạt được.  Và Phương tiện đạt tới đó là sự Nô lệ, Tra 

tấn và ám sát con người trong Hiện tại. 

Để cho Liên xô, Trung hoa và các nước khác tốt hơn trong Tương lai, CS đã giết đến 50,000, 000 

người! Viễn tượng “ Thiên đường trần gian “ trong tương lai tạo ra một “ một Hỏa ngục hiện tại “! 

Thường thường Tương lai là phó bản của Quá khứ. Những sự thay đổi bề mặt đểu có thể dễ hơn, 

nhưng sự biến đổi thực sự thì ít và phụ thuộc vào việc mình có sống với Hiện tại đủ để làm tiêu tan 

Quá khứ bằng cách dấn thân vào năng lực của Hiện tại. 

Mọi sự tiêu cực được sinh ra bởi sự chồng chất của thời gian Tâm lý, mà không đủ Hiện tại. Sự khó 

chịu, hồi hộp, âu lo, căng thẳng - mọi dạng thức của sự sợ hại -  đều  chứa quá nhiều Tương lai mà 

cũng không đủ Hiện tại.  

Tội lỗi, hối tiếc, phẩn uất, buồn phiền, đắng cay, than trách và mọi dạng thức của sự cố chấp không 

tha thứ đều được sinh ra bởi có nhiều Quá khứ và không đủ Hiện tại. 

Cho nên việc cứu rỗi nằm ngay ở Nơi Đây và Bây giờ, chứ không ở ảo tưởng Tương lai,.    Chính sự 

bám sát vào Quá khứ và Tương lai và sự chối từ Hiện tại  là nguyên nhân của sự khổ đau và các nan 

đề khác..  

Không có sự Cứu rỗi nào cũng như không thể có Tự do trong Tương lai, nếu không biết xây dựng 

trong Hiện tại. Hiện tại là chìa khóa của Tự do, vì ta có thể bắt đầu thực hiện được Tự do ngay Bây 

giờ. 

Tóm lại có sống triền miên trong Hiện tại ( Hiện tại miên trường ) thì con người mới có cơ phát triển 

toàn diện. 

Mặt khác cũng nhờ quan niệm con người cũng là sự đan kết những yếu tố Thường thường và Phi 

thường, nên có thể thực hiện những điều thường thường ngay “ Bây giờ”để tìm ra cái phi thường hay 

nói khác đi nếu biết cách Hoàn thiện mọi Việc và mọi mối Giao liên xử thế trong trần thế thì sẽ tìm 

ngay ra phi thường của Đạo, tức là lối sống Đạo giữa Đời thì con người mới đạt hạnh phúc. 

( Phỏng theo một số ý tưởng của Eckhart Tolle trong cuốn A New Earth ) 

C.- Hiện tại miên trường trong Tân Ước 

( Trích ba dụ ngôn trong Tân Ước Mã Thi. Thánh kinh hội Quốc tế xuất bản 1994 ) 

I.- Các Dụ ngôn của Chúa Giêsu 

1.- Sẵn sàng chờ đón Chúa 

Thế giới vẫn an nhiên hưởng thụ - cưới gả tiệc tùng – y như thời Nô – ê trước nạn Hồng thủy. Chẳng 

ai tin nước lụt sẽ tràn ngập, cuốn sạch mọi người.    Ngày ta trở lại cũng thế.  Khi ấy hai người đang 

làm ruộng, một người được rước đi, người kia bị bỏ lại. hai người đang xay lúa, một người được rước 

đi, người kia bị bỏ lại. Các con phải cảnh giác, vì không biết lúc nào Chúa mình sẽ đến. Nên nhớ, nếu 

chủ nhà biết trước giờ nào bọn gian phi đến, tất phải canh gác đề phòng để khỏi bị mất trộm. Các con 

phải luôn luôn sẵn sàng vì ta sẽ đến vào giờ các con không ngờ. 

2.- Quản gia trung thành 
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Ai là quản gia trung thành, khôn ngon được chủ ủy thác coi sóc người nhà và phân phát thực phẩm 

cho họ đúng giờ? Người ấy sẽ được ngợi khen khi chủ trở về thấy đang làm tròn bổ phận, chăc chắn 

chủ sẽ cho cai quản tất cả tài sản mình. Nhưng một quản gia khác bất trung sẽ tự nhủ: Chủ ta còn lâu 

mới về!, rồi hành hạ người nhà, ăn uống say sưa. Chủ sẽ trở về trong giờ nó không ngờ.bị hình phạt 

nặng nề, và chịu chung số phận với bọn giả nhân giả nghĩa mãi mãi than khóc và nghiến răng. 

3.- Mười cô phụ dâu 

Lúc ấy nước Trời sẽ giống trường hợp mười cô trinh nữ cầm đèn đi rước chàng rể, 5 cô khôn, 5 cô 

dại. các cô dại cầm đèn mà quên đem thêm dầu, trong khi các cô khôn đem dầu theo để châm vào 

đèn. Vì chàng rể đến trễ, các cô đều ngủ gục. Đền khuya có tiếng gọi: “ Chàng rể sắp đến mau ra 

nghênh tiếp!    Tất cả bừng tình, mở mắt chuẩn bị đèn dấu. Các cô dại thấy đèn mình cạn dầu sắp tắt, 

liền nài nỉ các bạn chia cho tý dầu. 

Các cô khôn từ khước: “ Chúng tôi không có đủ dầu để chia sớt, các chị nên ra quán mua “.    Khi 

các cô ra quán chàng rể đến, năm cô sẵn sàng chờ đợi đều được dự vào Tiệc cưới, rồi cửa đóng lại. 

Còn  5 cô dại khi quay lại, đứng ngoài gỏ cửa nài nỉ: “ Xin mở cữa cho chúng tôi “.  Nhưng chàng rể 

đáp: “ Các chị phải đi nơi khác, muộn quá rồi! “ . 

Vậy phải cảnh giác chờ đợi, vì các con không biết ngày giớ ta trở lại. 

II.- Cái nhìn của Việt Nho qua Ba dụ ngôn trên 

1.- Điểm quan trọng thứ nhất là huyền số 5 trong dụ ngôn về 5 cô phụ dâu. Theo đồ hình và số độ 

Ngũ hành, huyền số 5 nằm ở vị trí trung cung hành Thổ tức là Tâm linh,  là nguồn Sống và nguồn 

Sáng từ Chúa Cứu Thế. 

Chúa ở trong ẩn dụ thứ nhất, Ông Chủ trong ẩn dụ hai, Chàng Rể trong ẩn dụ ba đều là hình ảnh 

Chúa Cứu Thế - nguồn Sống và nguồn Sáng: nguồn Tâm linh. 

2.- Trong ẩn dụ thứ nhất, nếu con người cứ mê mải ăn chơi sa đoạ, vì bê trễ trong lối sống theo 

lệnh truyền “ Mến Chúa Yêu người “,đem theo hệ quả là một nửa số người làm ruộng cũng như một 

nửa số người xay lúa không được cứu rỗi. ( Tinh thần Nông nghiệp )    Nên muốn được Chuá đến 

rước về thì phải luôn tỉnh thức, tu thân liên lỉ, thì mới đáp ứng được yêu cầu vì Chúa bất chợt sẽ đến 

bất kỳ lúc nào, có nghĩa là con người phải ý thức lo ăn ở cho tốt lành lên lĩ trong mọi khoảnh khắc 

hay trong Hiện tại miên trường, chứ không phải chỉ canh thức cầu nguyện không mới được. 

3.- Muốn biết khi nào ông Chủ về thì người quản gia phải tính thức triền miên (Ẩn dụ hai ) để làm 

tròn nhiệm vụ của mình ,khi nào cũng phải đúng giờ, không được xao lảng nhiệm vụ được giao, tức 

là liên tục sống và làm trọn việc chủ giao, tức là làm con Thiên Chúa làm theo Ý Chúa là Mến Chúa 

và Yêu người, để xứng đáng là  con cái Chúa thì mới được Chúa rước về . Chúa là nguồn Sống Yêu 

thương và nguồn Sáng công chính, mà  mình chỉ mê mải sống trong hận thù và bóng tối thì làm sao 

gặp Chúa được.  

4.- Muốn biết khi nào chàng Rể tức là Chúa Cứu Thế tới - nguồn hạnh phúc - thì cô dâu luôn phải 

có sẵn dầu thắp đèn cho sáng để  kịp đón khi Chàng Rể đến.  Phải chú ý từng phút từng giây chứ 

ngủ gục, không lo chuẩn bị dầu và thắp đèn cho sáng chẳng khác nào khi sống mà không lo trau dồi 

sức sống tức là nguồn Yêu thương  cũng như  không thắp đèn cho sáng để làm mọi việc một cách 

công bằng thì  làm sao có đủ tiêu chuẩn  để được tham dư lễ cưới Hạnh phúc. 

Tóm lại, ta có những ba ẩn dụ để nhấn mạnh sự quan trọng của cuộc sống người Kitô hữu.  Muốn 

được Chúa rước về để hưởng hạnh phúc mai sau, và nhất là được sống yên ổn ngay Đây và bây Giờ 

với mọi người thì trong cuộc sống hàng ngày, mọi người phải luôn tỉnh thức về việc”  vi nhân “. 
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Công việc này phải để ý đến hai việc: phải luôn Cảnh giác, “ canh phòng kẻ gian phi trong chính 

mình” , vì con người là “ Quỷ Thần chi hội “ , nếu lơ là để Qủy án ngự là bị sa ngã, gây rắc rối 

trong gia đình và xã hội, đồng thời phải luôn bám vào Hiện tại mà tu thân để “ Hoàn thiện mọi 

việc”  từ nhỏ tới lớn đều phải làm một cách tốt nhất có thể, cũng như “ Hoàn thiện mọi mối Giao 

liên “, để sống Hoà với chính mình, mọi người trong Gia đình mình và những người khác ngoài Xã 

hội và nhất co sống đúng với theo lệnh truyền thì mới làm Hòa với Chúa được. 

Nếu ta cứ chỉ lo việc lên Thiên đàng mà quên sống Hòa với mọi người trong Hiện tại là sống sái với 

lệnh truyền. Sống ở đời là phải cố luôn làm cho những cái Tục được tương đối Thanh, những cái Xấu 

được Tốt hơn, chứ tránh sống trong thế giới Trần tục mà giữ mình cho Thanh thì không thể được, vì 

con người không tu luyện để:  Thân không tắm rửa, Trí đầy Tham Sân Si, Lòng chất chứa hận thù thì 

làm sao mà Thanh cho được! Nên nhớ sống trong thế giới hiện tượng chúng ta chỉ đạt được những 

giá trị tương đối mà thôi, vì vậy mà cũng phải biết phá chấp cho nhẹ gánh mà về quê.  

 

( 1 ):       * Các lí thuyết dây và sự tham gia của siêu hấp dẫn - Thuyết siêu dây ! 

 Lí thuyết này xin được lưu ý các bạn một điều rằng hiện nay tuy đã khá phổ biến và chiếm được 

sự tin cậy của nhiều người nhưng lí thuyết này vẫn chỉ mang tính giả thuyết. 

 Năm 1974, hai nhà vật lí là John Schwarz và Joel Scherk đã quan sát kĩ các hình thức dao động 

khác nhau của một sợi dây và nhận thấy các dao động này mang đầy đủ các đặc trưng của một 

Graviton. Họ đi đến kết luận là lí thuyết dây hoàn toàn có khả năng mô tả toàn bộ các tương tác bao 

gồm cả tương tác hạt nhân và hấp dẫn.  

Những năm 1984 - 1986 là những năm nở rộ của lí thuyết dây. Người ta không ngừng nghiên cứu và 

phát triển, lí thuyết này vì cái đẹp của nó, và cái quan trọng nhất là nó đã cho phép người ta thống 

nhất được tương tác hấp dẫn vào một trường chung nhất mà trước đây người ta mới kết nạp được 3 

thành viên là điện từ, tương tác hạt nhân mạnh và tương tác yếu. Lí thuyết này đưa ra giả thuyết 

coi các sợi dây kín (số chiều của dây xin nói rõ sau) gọi là dây cơ bản, mỗi sợi dây có kích thước 

bằng độ dài Plank, đó mới chính là những “viên gạch cơ bản” của vũ trụ. Một lưu ý nữa là dây 

ở đây không có nghĩa là các dây có 2 đầu và kéo dài như dây thông thường, thuật ngữ “dây” ở đây 

đưa vào với mục đích mô tả các phần tử cơ bản có một tính chất chung nhất có thể so sánh với các 

dây: đó là dao động (với cường độ và tần số).  

Trước đây, việc khó khăn không thống nhất được 4 loại tương tác cơ bản với nhau có nguyên nhân cơ 

bản là tính “hạt”, các Quark và Lepton được chỉ ra là hạt nhỏ nhất nhưng khối lượng và các thuộc 

tính cơ bản của nó cũng chưa tìm ra được. Lí thuyết dây ra đời để khắc phục khó khăn này. Lí thuyết 

này cho biết rằng tất cả các loại hạt trong tự nhiên người ta đã tìm ra đều chỉ là các biểu hiện, 

các hình thức dao động khác nhau của dây cơ bản. Dây cơ bản có thể dao động theo nhiều cách 

thức, tạo ra các “âm sắc” riêng biệt, mỗi âm sắc đó tương ứng với một loại hạt được sinh ra và 

mỗi loại hạt như chúng ta đã biết lại có một đặc trưng riêng (khối lượng, điện tích, spin...) gây 

ra các tương tác khác nhau. 
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      Như vậy là mọi loại hạt trong tự nhiên cũng như tương tác do chúng gây ra đều được coi đơn 

giản là các biểu hiện, các hình thức dao động khác nhau (về cường độ và tần số) của cùng một 

loại dây cơ bản. 

Chính tần số khác nhau của các dây dẫn đến chúng có năng lượng dao động khác nhau và điều 

đó tương đương với việc khối lượng của các hạt cơ bản do chúng sinh ra cũng khác nhau, điều 

này diễn ra tương tự với các thuộc tính khác như điện tích, spin....  

. . .  

Việc trao đổi năng lượng này bên trong của cùng một trường vũ trụ, giữ cho cơ thể chúng ta được 

sống và hoạt động theo cách thức khỏe mạnh, bao la mà không xẩy ra sự mất quân bình năng lượng, 

vì sự mất quân bình năng lượng này có thể đưa tới đau ốm. Hơn nữa, NLVT ( Năng lượng Vũ trụ ) 

có thể mang lại sự chữa trị cho tất cả những bệnh trạng. 

Cơ thể chúng ta là một bản nhạc tuyệt diệu nhất (như một bản hòa tấu của Beethoven) mà những 

notes nhạc là những siêu sợi rung động nhịp nhàng chung cùng với mọi vật khác trong vũ trụ. Vũ trụ 

là một “Trường Năng Lượng” to lớn, và mỗi chúng ta là một phần tử sống động của nó, chung cùng 

một năng lượng “Năng Lượng Vũ Trụ”. Dù cho đôi khi “bản nhạc tạo nên chúng ta”- cơ thể chúng 

ta - trở nên mất cân bằng và chúng ta bị bệnh. Trường Năng Lượng Vũ Trụ bao bọc chung quanh 

chúng ta có tiềm năng đem lại sức khỏe và sinh lực. Chúng ta được bao bọc trong một nguồn năng 

lượng (NLVT) vô tận, tuyệt đối sạch, bình đẳng và huyền vi. Chỉ có điều là chúng ta phải luôn ý 

thức rằng nó hiện hữu; và rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta học được tiếng 

nói của nó, hoà tan vào nó, làm sao cho nó tác động và đánh thức những tiềm năng trong mỗi 

chúng ta, đánh thức “kho thuốc” vốn có trong chúng ta để chữa trị, để tạo lập sự cân bằng cho 

“tiểu vũ trụ”. Và với nguồn năng lượng vô tận này, chúng ta phải làm gì để giúp cho đồng loại 

cũng tiếp nhận sự huyền diệu ấy để cùng nhau hoàn thành bổn sự của Đất Trời giao phó.... Điều 

này quả là không dễ chút nào ! 

* Lí thuyết M : 

 

 

http://s1207.photobucket.com/albums/bb475/tuetamclinic/CLBLC/?action=view&current=thenangluongvv1.jpg
http://s1207.photobucket.com/albums/bb475/tuetamclinic/CLBLC/?action=view&current=thenangluongvv.jpg
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Khi nghiên cứu lí thuyết dây, người ta nhận thấy không phải có 1 lí thuyết dây mà có đến 5 dạng 

của lí thuyết này được kí hiệu lần lượt là I, IIA, IIB, O và E, Cả 5 dạng này đều chưa thể mô tả một 

cách hoàn chỉnh vũ trụ, chúng hoàn toàn khác nhau và ngay cả sự có mặt của siêu hấp dẫn cũng 

không thể giúp bất cứ dạng nào mô tả được vũ trụ một cách chính xác. Tại hội nghị về lí thuyết dây 

năm 1995, Edward Witten tuyên bố khẳng định của mình rằng cả 5 lí thuyết dây đều chỉ là 5 biểu 

hiện khác nhau của cùng một lí thuyết, giống như từ trước đến giờ người ta đang lần lượt khảo 

sát 5 cái cánh mà không biết nó thuộc cùng một ngôi sao và qui luật của 5 cái cánh đó được kết 

luận bởi phần trung tâm của ngôi sao thì trước giờ không ai biết đến. Lí thuyết thống nhất 5 lí 

thuyết dây này được gọi là lí thuyết M (M Theory). 

 

 
 

 

 
 

CÔNG LÝ XÃ HỘI 

A.- Tham lam là không tốt 

  
(   Greed is not good: Frank Wessling  ( 1 ) ) 

 

“ Hãy để cho người thợ và người chủ được kết ước tự do và đặc biệt là thoả thuận tự do về tiền 

lương.     Tuy nhiên, sự việc này nhấn mạnh đến “công lý tự nhiên “ có tính cách cưỡng bách và cổ 

lỗ hơn sự mặc cả giữa chủ và thợ về món tiền lương, khi số tiền này không đủ cung cấp cho người 

lãnh lương có cuộc sống đạm bạc và lành  mạnh..  Nếu vì nhu cầu cần thiết hay sợ hãi một sự nguy 

cơ nào đó mà người thợ phải chấp nhận điều kiện khó khăn hơn. Khi người chủ hay ngưòi thầu 

khoán không cung cấp số tiền lương công bằng và điều kiện làm việc thích hợp thì người thợ là 

nạn nhân của bạo hành và bất công. Đó là tiếng nói của Giáo hội Công giáo 120 năm qua, tuyên 

bố rằng món tiền lương sinh nhai là vấn đề công lý.  Nó đến từ Thông điệp “Rerum Novarum “ của 

Đức Giáo Hoàng  Leo XIII vào tháng  5 năm 1891.    

Hệ thống kinh tế cũ kỹ xa xưa  đã biến mất trong thế giới Tây Phương,và hệ thống kinh tế Tư bản 

thời hiện đại đã đẩy những người công nhân lao động rơi xuống chỗ chẳng có quyền hành để thích 

hợp với guồng máy sản xuất. Vì thế cơn khủng hoảng về niềm tin đã xuất hiện trên đường xây dựng 

các cơ cấu trong xã hội, kể cả những cơ cấu của Giáo hội. Đã có một sự mất đức tin trong các cơ 

cấu xã hội, trong đó có cả Giáo hội.  Công nhân ( Những người thợ )  đã được nới lỏng ( Giải  thoát 

) trong chế độ xã hội, các nghiệp đoàn đã được khởi hứng từ chế độ đó, chế độ có lúc đã là năng lực 

duy nhất chống lại sự không hạn chế của chủ nghĩa Tư bản. Lá thư của Đức Leo tựa đề  là “ Những 

quyền lợi và nghĩa vụ của Tư bản ( vốn ) và Nhân công” là bước mở đầu của Giáo hội vào thế giới 

mới, đã được khai sinh từ mô thức phụ hệ cũ của xã hội, mở đường cho thời đại cá nhân và chính trị  

tự do.  Đó là sự khởi đầu một khuynh hướng mới trong tư duy công giáo, mà chúng ta gọi là học 

thuyết về  Công lý xã hội.  Đã hơn một thế kỷ sau Thông điệp “ Rerum Novarum “ rồi mà vẫn còn 

hai tầng lớp nền tảng trong xã hội: Tầng lớp đầy  quyền lực kinh tế và tầng lớp tay không.  Qua 

nhiều năm hầu như mỗi một Đức Giáo Hoàng đã lặp lại, tinh luyện và đẩy mạnh học thuyết công 

giáo rằng đời sống kinh tế phải được sắp đặt như là công ích xã hội, với sự lưu tâm đặc biệt cho 

những người hèn yếu, những và nhất là cho những thành phần bị bệ rạc. 
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Với những ai có quyền lực về tiền bạc hay chức vị, có bổn phận phải hy sinh chúng cho lợi ích 

chung, không chỉ dùng chúng cho sự khoái lạc riêng tư. 

Nơi đây ở Hợp chủng quốc, khuynh hướng nặng về cá nhân chủ nghĩa cảm thấy sứ điệp này rất khó 

nuốt. Đó là tiền của tôi, tiền tôi làm ra, tôi  có thể xài cách nào theo ý tôi thích. Điều đó là lối biểu 

lộ tâm tính chung của một số trong chúng ta. Đó là tâm tình đã gây ra  khủng hoảng mới về đức tin 

trong các cơ chế của chúng ta. 

Chính phủ, nhà băng, các công ty dường như không là Nơi khả dĩ giúp cho chúng ta có chút  hy 

vọng nào cho những thường dân. Tin tức không tốt, ai ai cũng bối rối, công việc thì chẳng có, Wall 

street  là một sòng bạc và chính sách quốc gia cũng là một sự thủ đắc tiền tài, bảo đảm số tiền ấy 

chỉ có một lối -  đi lên - . Giai tằng nghèo và sát nách nghèo thì gia tăng, trong khi đó giai cấp trung 

lưu co cụm lại và người giàu cứ giữ tiền của. 

  Đã ít năm qua,chúng ta có nghe một số người quá ích kỷ trong số người có tiền bảo rằng Tham lam 

là tốt. Không, không phải như thế, mặc dầu một số lớn trong  chúng ta đã thất bại trong việc làm 

sáng tỏ điều đó.Lòng tham đã dẫn con người và xã hôi chúng ta tới tình trạng ngày nay. Nó làm 

sụp đổ mối liên hệ cá nhân và xã hội. Như là một thói quen, nó biến con người và xã hội trở nên 

xấu xa và làm mù loà chúng ta về thực tế đó. Lòng tham làm hao mòn Công lý và là đối cực của 

Từ thiện và Tình thương. Phỏng chúng  ta có cần một thông điệp mới của Đức Thánh Cha để nói 

với chúng ta tất cả những thứ đó và để cứu chúng ta không ? Phúc Âm làm việc đó tốt hơn - Nếu 

chúng ta biết quay về với Phúc âm và cẩn trọng chấp hành viêc đó.  
  

Theo lời khuyên của Frank Wessling, chúng tôi thử cố gắng đi vào Phúc Âm để mong học lấy đôi 

điều cẩn trọng:  

B.- Học hỏi Phúc Âm 

I.- Những gì Chúa trao ban 

( Trích ba dụ ngôn trong Tân Ước Mã Thi. Thánh kinh hội Quốc tế xuất bản 1994 ) 

“ Nước Trời giống như trường hợp người Chủ lên đường viễn du, gọi các đầy tớ vào, ủy thác cho họ 

tài sản của mình. Chủ giao cho mỗi người tuỳ khả năng: Người thứ nhất 50 lạng vàng, người thứ nhì 

20 lạng và người thứ ba 10 lạng. 

Sau khi chủ lên đường, người 50 lạng lập tức kinh doanh, lời được 50 lảng. Người 20 lạng cũng đầu 

tư, thu lời 20mlạng, còn người nhận 10 lạng đào đất chốn dấu số vàng của chủ.  Sau một thời gian 

khá lâu, chủ trở về, tính sổ với các đầy tớ.  

Người nhận 50 lạng đem thêm 50 lạng đến trình: “ Thưa Chủ, 50 lạng vàng chủ giao, tôi làm thêm 

được 50 lạng nữa “. Chủ khen: “  Tốt lắm, cion rất ngay thật trung thành. Con đã trung thành trong 

việc nhỏ, nên sẽ được uỷ thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui với ta. 

Người nhận 20 lạng  cũng bước đến thưa chủ: “  20 lạng vàng chủ giao, tôi làm lời thêm 20 lạng nữa. 

Chủ khen: “ Con rất ngay thật trung thành. Con đã trung thành trong việc nhỏ, nên đã được uỷ thác 

nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui với ta “. 

Người nhận 10 lạng đến phân trần: “ Thưa Chủ, tôi biết chủ khắt khe, hay gặt hái trong chỗ không 

gieo, thu hoạch ở nơi không trồng. Vì loo sợ nên tôi tím chỗ chôn dấu vàng của chủ, và đây tôi xin 

giao lại số vàng cho chủ. “       Chủ quở trách: “ Anh thật gian ngoa lười biếng!   Đã biết ta thu hoạch 

lợi tức, sao anh không gởi số vàng ấy vào ngân hàng để khi ta về lấy cả vốn lẫn lời? “   Rồi chủ ra 

lệnh: “Đem 10 lạng này cho người có 100 lạng!   Vì ai có, sẽ được thêm đến mức dư dật, còn ai 
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không có, dù còn gì cũng bị lấy đi. Còn tên đấy tớ vô dụng kia, đem quăng nó vào chỗ tối tăm, đầy 

than khóc và nghiến răng! “ 

II.- Ý nghĩa của dụ ngôn theo Việt Nho 

Trước khi viễn du, người Chủ  gọi đầy tớ đến rồi ủy thác tài sản cho các tôi tớ: Đây là ẩn dụ nói về 

Chúa sinh ra loài người hay cách khác là con người được bẩm thụ từ Thiên Chúa: người thì được 

phát 50 lạng, người thì 20 lạng, người thì 10 lạng. 

Chúng tôi thấy cần liên hệ đến cơ cấu văn hoá  Việt theo Việt Nho thì ta sẽ thấy vấn đề rõ ràng hơn: 

1.- Liên hệ  với cơ cấu của Văn hoá Việt 

Ta thấy: 

   50 = 5.2.5;       20 = 2.2.5;       10 = 2.5. 

Các huyền số được phân tách ra thì toàn là 2, 5.  và   5 -2 = 3 

Đây là cơ cấu của văn hoá Đông Nam : 2 - 3 , 5 

Huyền số 2 là Dịch lý: nguồn của sinh sinh hóa hoá của vũ trụ: tiến bộ, trường tồn và thái hoà. 

Huyền số 3 là Nhân chủ: Một Trời, hai Đất, ba Người, đây là Con người Tự Chủ, tự Lực, tự 

Cường. 

Huyền số 5 là Tâm linh: nguồn Sống và nguồn Sáng.   

Không biết lối giải thích trên có được hợp lý để dễ chấp nhận không ? 

2.- Thiên Chúa đã tạo ra con người dường như  bất công 

Khi giao cho đầy tớ tức là con cái Chúa, mỗi người nhận được số lạng khác nhau, người thì 50, kẻ 

20, người khác thì 10, cho nên người thì trí tuệ thông minh, người thì kém hơn, người thì ngu đần, về 

thể xác người thì khỏe mạnh, kẻ thì gầy yếu, kẻ nhỏ người to, vì thế mà những con người trong nhân 

loại đã bẩm thụ được những thiên tính khác nhau, tuy về hình thức thì muôn hình muôn vẻ, còn  về 

phẩm chất và khả năng lãnh nhận được thì xem ra bất công. 

3.- Con Người phải sống như thế nào trong môi trường dường như bất công 

Ngoài sự bất công nơi loài người như thế thì trong vũ trụ cũng chẳng khác, mặt đất thì chỗ cao chỗ 

thấp, nước bao giờ cũng chảy trên cao xuống thấp, gió cũng di chuyển từ nơi áp suất cao tới thấp, 

dòng điện cũng vận chuyển từ điện thế cao tới thấp, để khỏa lấp bớt sự cách biệt, hầu lập thế quân 

bình động, chứ không là cân bằng bền vì khi đạt thế cân bằng bền thì vũ trụ hết biến hoá, sự sống bị 

tiêu diệt  . . Con người phải nương vào Thời tiết, hiện tượng thiên nhiên để tồn tại và phát triển trong 

môi trường ấy. Đây là luật biến hoá của Thiên nhiên.    Con người được sinh ra với sự bẩm sinh 

dường như bất công, sống trong mội trường vũ trụ cũng xem ra bất công, con người không còn có 

cach nào hơn là phải hoà nhập vào hiện tưọng Thiên nhiên, mà sống sao cho đỡ bất công để mọi thứ 

giao hoà với nhau nhất là hòa cùng tiết nhịp với sự tiến hoá của vũ trụ để cho con người phát triển 

toàn diện mới ổn. Là một trong Tam tài, con người “ Nhân linh ư vạn vật “, nên phải tiến trong ba 

đợt: 

“ Một là con người chất thể chung với con vật lo về ăn, măc, ở và làm, cốt để giữ đời sống sinh lý 

hoàn toàn ngoại vi. 
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Thứ đến con người Văn hoá lo về Lý trí, Tâm tình, Văn học, Nghệ thuật, Thi ca, Nhạc, Họa. . . Đây 

là đợt riêng biệt cho con người. 

Đợt ba con người Tâm linh lo đi đến chỗ “ chí Thành như Thần” . Con người siêu lên đợt trên hoàn 

toàn Nội tâm, con mắt không thấy được, nên cũng gọi được là Vô, là Trống, như ta có thể thấy rõ 

trong Trống Đồng có 3 vòng Thiên, Địa, Nhân này. Người lý tưởng phải gồm được cả ba.   Tuy đợt 

chất thể là chung với con vật, nhưng không được khinh khi.     

Văn hoá trọn vẹn phải lo cho mọi người no đủ, vì đói thì chẳng làm được gì về Văn hóa Văn học 

cả, nên Văn hoá nào không móc nối con người sinh lý là nền Văn hoá nguy hại, nhất là làm cho 

con người mất khả năng mở lên đợt ba thì rõ ràng là thiếu nguyên lý Mẹ, mà nguyên lý Mẹ ( 

Trọng Tình hơn Lý ) rất dễ mất, vì là đợt ẩn sâu trong tâm hồn.”        

( Thái Bình Minh Triết. Kim Định. Tr.46 – 47 ) 

Nếu không có thế giới hiện tượng “ Nước lỏng chảy xuôi, Hơi nước bay ngược “ như thế thì con 

người không có môi trường tiến hoá để có đời sống siêu việt. 

4.- Đâu là Ý của Thượng Đế 

Ý của Thượng Đế chính là Thiên lý, mà Thiên lý là Dịch lý tức “ chân lý ngược chiều” được vận 

hành  trong vũ trụ như: Tâm linh và Thế sự là chân lý ngược chiều, như khi thở vào thì phổi đầy 

không khí, khi thở ra thì không khí chẳng còn, trong cuộc sống con người cũng thế, muốn tồn tại ở 

trần thế  thì ta phải chấp, phải chiếm hữu, nhưng khi muốn trở về nguồn Tâm linh là nguồn Vô nên 

phải bỏ hết mọi sư, có biết sống nhịp nhàng cân bằng giữa hai đối cực đó thì mới thuận Thiên, Cha 

ông chúng ta đã bảo: Có mà như không, không mà lại có, con người phải thực sự có điệu nghệ cao 

siêu mới hoàn thành được.  Môi trường sống và con người đều chứa sự bất công, nhưng để nhịp 

theo Thiên lý thì con người phải làm giảm bớt sự bất công để lập thế quân bình động- Thế Hòa 

giữa hai đối cực -  đó là sứ mạng của con người phải sống theo Dịch lý.  

Mặt khác con người không thể dựa vào những lạng được trao ban, mà chiếm ưu thế sống riêng 

cho mình, phải dựa vào số nhân lãnh mà làm lời mà đóng góp chung cho cuộc sống Hòa.  Con 

Người cũng không thể dựa vào số lạng mà phân biệt cao thấp sang hèn, mà dành phần ăn trên 

ngồi trốc, Chuá Yêsu đã phán xét rõ ràng. 

Những con người thông minh mẫn tuệ, mà không làm gì cho xã hội để khỏa lấp bớt bất công xã 

hội để giúp mọi người sống hoà với nhau là nghịch thiên lý. 

Đó là công việc vi nhân theo nghịch số, đây là công việc vô cùng khó khăn, nhưng với  con Chúa 

là con người Nhân chủ, biết tự lực tự cường và  sống thuận theo Thiên lý thì đạt Đạo, con người 

trở nên rất cao cả . 

Cha ông chúng ta đã bảo Thiên chúa, Thượng đế là Hoá nhi, mà “ Hoá nhi đa hý lộng” , nên trong 

cuộc sống con người phải rất uyển chuyển mà hý lộng theo, có khi xem những cái nhỏ còn quan 

trọng hơn những cái lớn,( Vật khinh hình trọng ) đó là những cái sảy nảy ra cái ung, có khi lại xem 

cái “ không “ quý hơn cái “ có “,  như  những bức tranh vô giá, vô giá nhờ vào cái “ hồn” chính là 

cái “ vô “  của bức tranh. Vẽ tranh không chỉ vẽ cai xác mà còn phải vẽ được cái hồn của bức tranh 

thì mới đạt. Thời này nhiều người tôn vật chất làm chủ ( vật chủ ), họ đấu tranh, chèn ép, dành dật, 

cướp giết nhau cho thêm nhiều vật chất làm cho xã hội thêm bất công, làm cho con người khổ đau. 

chỉ vì họ chỉ còn cái xác mà đã đánh mất cái hồn. 



 195 

Vì không hiểu Thiên ý hay lý nghịch số, nên triết gia thượng thặng ở Âu châu như Platon chấp nhận 

chế độ nô lệ, cho rằng nếu không có nô lệ thì lấy ai làm việc, vì giai cấp thượng lưu, giai cấp qúy tộc 

tự cho mình là những người thượng đẳng có quyền “ ngồi mát ăn bát vàng”.  Còn Chúa yêsu thì 

cũng lao động cũng sống đời sống bình thường như mọi người. Ngài bênh vực những người bệnh tật 

khốn khổ, khó nghèo, tội lỗi để xoa dịu bớt cảnh bất công.  Ngài bảo hàng giáo phẩm phải phục vụ 

đoàn chiên, phải rửa chân cho đoàn chiên,- những người bị thất thế - , có lẽ không phải một năm chỉ 

rửa chân tượng trưng một lần, mà thường xuyên.    Đáng lẽ các vị lãnh được nhiều lạng phải gia 

công khỏa lấp bất công hơn ai hết, mà cứ thản nhiên tạo ra thêm bất công, nên mới nảy sinh ra chế 

độ CS.   

Vì thấy bất công xã hội làm khổ con người khôn xiết, nên những người CS đầy nhiệt huyết gấp rút 

xoá bất công xã hội hòng mưu hạnh phúc cho con người. Họ giết một số người để mưu hạnh phúc 

cho một số người, và nhất là tước bỏ quyền tư hữu của mọi người để họ ban phát sự sống cho mọi 

người, đó là quyền được ăn ( Tư hữu ) và được nói (  quyền tư do ).  Quyền Tư do và Tư hữu là Thiên 

tính, nên họ đã mặc nhiên thay Thượng Đế để mong cai quản loài người. Họ chỉ biết phần bất công 

do loài người làm ra, mà không biết đến phần bất công khác là do Thượng đế chủ ý đã tạo ra, Ngài 

tạo ra con người và môi trường sống động như thế để con người phát triển hết khả năng của mình 

mà hoàn thánh sứ mạng Hòa làm cho con người cao cả, xứng với địa vị con cái Thượng Đế.   Từ 

chối không làm chuyện đó thì con người chỉ là thiên thần bị gãy cánh. 

III.- Nan đề Bất công xã hội 

Nan đề xã hội muôn thuở vẫn là sự bất công trong gia đình và xã hội: Người ta chỉ biết một số bất 

công do cách ăn ở của con người tạo ra, còn sự bất công qua số lạng nhận lãnh từ Thiên Chúa thì 

không biết đến, nên cách ứng xử của con người với vấn đề bất công xã hội không thể giải quyết ổn 

thỏa. 

Một số trong Giai cấp thượng lưu, giai cấp quý tộc, nhất là đế quốc thực dân, giai cấp địa chủ thì 

chẳng những không lý tới nguồn gốc sự bất công đã có trong xã hội mà còn tạo ra bất công làm khốn 

khổ con người. 

Còn CS thì không biết đến sự bất công từ thiên bẩm, mà cào bằng tất cả, tước đi thiên tính của con 

người đưa tởi cảnh con người bị đày đọa!  

Vấn đề là không thấy được nguồn gốc của bất công là do thiên bẩm và cũng do con người, nhất là 

không hiểu rõ thiên lý tức là Dịch lý nghịch số để có những ứng xử thích hợp.    Không thấy được 

con người muôn màu muôn vẻ về tư cách và khả năng khác nhau thì làm sao mà đòi hỏi được sự 

công bằng tuyệt đối trong xã hội. Một người làm một giờ được hàng trăm hàng ngàn, còn người 

khác thì không làm ra một xu,thì công bằng làm sao đây?  

Nhưng không lo tìm cách giảm thiểu bất công xã hội  thì xã hội cứ tranh đấu cướp bóc nhau, đâm 

chém nhau mà gây đau khổ cho nhau, thì rốt cuộc dẫn nhau xuống hố. Chỉ khi nào mọi người 

nhận rõ nghịch số của Dịch lý mà hành xử  thuận theo Thiên lý làm cho hai đối cực bớt cách biệt 

mà Hoà với nhau thì mới ổn thỏa. 

Chỉ có những người sống thực sự theo Tôn giáo mới giải quyết được nan đề, nhưng khổ thay nhiều 

khi Tôn giáo chỉ “ lấy Đạo tạo Đời “ nên cũng vô bổ. 

Căn bản vấn đề là: Con người bất toàn với tư cách và khả năng khác nhau, nếu cứ theo đà » mạnh  

được yếu thua, kiến ăn cá cá ăn kiến  «  thì cả hai phía người giàu kẻ nghèo sẽ dồn nhau vào chỗ 
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chết, CS là một ví dụ.   Chỉ có con người biết chấp nhận nhau là những con người bất toàn giúp nhau 

sống tương đối công bằng với nhau  để sống hòa với nhau.  

Muốn thực hiện cuộc sống công bằng với nhau thì tiên vàn mọi  người phải đều biết tôn trọng nhau, 

vì đều là con Chúa, con Phật, là tinh hoa của Trời Đất, nên phải yêu thương  nhau, chấp nhận những 

dị biệt của nhau mà tha thứ cho nhau, và ăn ở theo lối hai chiều : «  có Đi có Lại, phải Người phải ta 

« thì mới đi đến chỗ Hoà mà sống yên vui với nhau được. 

Nho giáo có Nhân, Trí, Dũng, Phật giáo có Bi, Trí, Dũng, hay Từ Bi  Hỷ xả, Kitô giáo có Bác Ái, 

Công bằng và Tha thứ. Mọi người có thực sự sống kết hợp với những giá trị cao cả đó thì mới giải 

quyết nổi vấn đề.   

Vấn đề chính là mọi người phải tu dưỡng lòng Nhân hay lòng Tư bi hay Bác ái, để  có yếu tố căn bản 

này thì mọi điều khác như chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau  mà ăn ở tương đối công bằng với nhau 

đều có thể thực hiện được. 

Vì vậy cho nên nan đề của nhân loại vẫn là quên đời sống Tâm linh và cách hành xử hai chiều 

với nhau trong gia đình và xã hội. 

Chỉ khi nào có con người Nhân chủ có đủ Nhân, Trí, Dũng để biết cách sống «  Dĩ Hoà vi quý «  

thì mọi vấn nạn của con người Bất Nhân và xã hội Bất Công mới giải quyết được.   

IV.- Công  Bằng tương đối 

Do số vốn “ nhiều ít đầu tiên nhận lãnh từ Thiên Chúa “ mà con người không thể có công bằng tuyệt 

đối trong thế giới hiện tượng tương đối. Nhưng chỉ trong thế giới hiện tượng đối mà con người có 

môi trường để vi nhân bẳng cách hoàn thiện những thứ bất toàn. Nhiệm vụ cao cả và khó khăn nhất 

của nhân loại là khi sống trong thế giới bất toàn phải tổ chức thế nào để cho ai ai cũng có điều kiện 

sống hợp với nhân phẩm. Đó là nhu yếu thâm sâu của mọi con người: Quyền có Ăn và quyền được 

Nói. Nhân loại đã thất bại triền miên trong công cuộc vi nhân căn bản này. Ta nên nhớ con người là 

một trong Tam tài, nên phải hành kiện như “ Thiên hành kiện bất tức “, làm việc không nghỉ ngơi để 

tạo ra của cải vật chất, làm ra cái ăn là nhu yếu nền tảng của nhân quyền, khi bảo vệ được cái ăn thì 

có nhân quyền, cái ăn cũng được gọi là quyền tư hữu. Trong chế độ Tư bản thí quyền Tư hữu tuyệt 

đối, nên những người nhận được nhiều lạng lại có quá nhiều tư hữu, mà người ít lạng thì lại không 

có cái ăn, trở thành vô sản, nên vô nhân quyền luôn. Còn trong chế độ CS thì quyền Tư hữu bị tước 

sạch để làm công hữu mà không có phần hưởng, con người trở thành vô sản như súc vật, Nhân quyền 

bị tước. 

V.- Công bằng tương đối trong xã hội nông nghiệp và Kỹ nghệ 

Thế mà trong chế độ nông nghiệp thô sô, cha ông chúng ta đã biết lấy Công điền công thổ  để  điều 

hòa giữa công và tư hữu để giúp cho những người bất hạnh có cuộc sống đúng với tinh thần Mến 

Chúa Yêu Người. Đó là sự công bằng tương đối trong thế giới hiện tượng. 

Trong xã hội Kỹ nghệ Tây phương nhất là Hoa kỳ đã dùng thuế lũy tiến,tức là lấy Tư hữu đóng góp 

vào Công hữu để thiết lập những tiện nghi công cộng cho mọi người chung hưởng, nhất là thiết lập 

Quỹ An sinh xã hội để giúp những người thất thế sống như là một con người «  Nhân linh ư  vạn vật 

«  

VI.- Kết luận 
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Nhiều người Công giáo cho rằng: “ Greet is not good “, còn một số người Tư bản thì lại định nghĩa: 

“ Greed is good, Capitalist is greed ”, còn nhà Phật ở Đông phương thì bảo: “ Tham, Sân, Si “ gây 

ra nghiệp chướng là gốc đau thương của nhân loại.  Nho giáo thì “ Nhân dục vô nhai: lòng tham 

không đáy “ là nguyên nhân làm cho “ Đạo Tâm suy vi, Nhân Tâm duy nguy“.   Quả thật lòng Tham 

của con Người là nguồn rối loạn của xã hội, vì lòng Tham là nguồn cội của bất công trong gia đình 

và xã hội. 

Ở Tây phương lòng Tham đã sản sinh ra chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân. Chế độ CS cũng vì quá 

tham nên nổi lên chống Đế quốc Thực dân để cướp đoạt mà thống trị thế giới. Ở Đông phương  thì là 

chế độ Phong kiến, Tàu là đại diện chói chang của “ Tham tàn và Cường bạo “, suốt trường kỳ lịch 

sữ gần 5000 năm, không ngớt rắp tâm gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng.    

Đối cực Tư bản và Cộng sản tuy biến đối theo thời gian, nhưng vẫn chưa thay đổi được bản chất 

Lòng Tham. Là người ít ai chế ngự được lòng Tham, ngay trong lòng các vị tu trì. Lòng Tham gây ra 

mưu gian và dùng bạo lực để cướp bóc chiếm đọat dưới muôn ngàn hình thức: Trong mỗi cá nhân là 

mầm mống Tham tàn và cường bạo cứ âm ỉ, trong gia đình là “ Chồng Chúa Vợ Tôi hay Vợ Chúa 

Chồng Tôi”, đối với con cái cũng dùng uy thế bạo lực mà khống chế. Trong xã hội thì gây nên một 

đấu trường dưới trăm mưu nghìn kế để tranh dành: Địa vị, Quyền lực, Danh vọng, Tài sản, Tình ái. 

Những con người yếu đuối thế cô là nạn nhân.   Nhìn chung thế giới ngày càng chồng chất bất công. 

Ở Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới có rất nhiều cá nhân ôm bom tự sát, cố giết cho được nhiều 

người để trả thù những gì họ cho là bất công, cũng có quốc gia cố sản xuất bom nguyên tử để trả đũa 

bất công. ỡ Đông phương còn có nhiều nước duy trì chế độ độc tài để bảo vệ sự bất công. Riêng Việt 

Nam thì sự bất công đã đi đến cùng cực là  “ giết hại đồng bào để bán nước cho trót lọt”. Xem thế 

lối sống Tham lam gây ra bất công, khi nạn bất công xã hội đi đến cùng cực mà không tìm cách giải 

quyết tận gốc rễ thì ngày tận thế không xa. 

Ngày nay, các nước Tây phương một mặt đang liên kết với nhau để cứu vớt những sự mất quân bình 

trong cơ chế quốc gia, mặt khác cổ xuý  phong trào Dân chủ để làm giảm bớt sự bất công ở các nước 

độc tài. Phong trào này khởi đầu từ phong trào giải thực rồi giải cộng, nay đang dâng cao tại Trung 

Đông và Châu Phi, và cũng đã lan qua châu Á.  Ngay trong các nước Tây phương  còn có phong trào 

“ Occupy Wall Street “ bằng khẩu hiệu 99% và 1%: 99% là đa số nghèo hay không đủ và 1% là 

thành phần quá giàu.Khẩu hiệu đó cảnh báo nạn bất công. Phong trào này đã lan ra nhiều nơi, đây 

cũng là “Ý Dân là Ý Trời” để mong lập lại sự công bằng xã hội. 

Tất cả chỉ còn là sự hàn gắn bề ngoài, mà vấn đề nằm ngay trong thâm cung của Lòng mỗi người. Vì 

không có Công bằng tuyệt đối ở trần gian này, nên chỉ có Lòng Bác ái, Lòng Nhân ái, Lòng Từ bi và 

Lý công  chính hay lẽ “ Phải Người phải Ta “ của mọi người mới mong giải quyết một cách tương 

đối.   

Nhân loại đang mắc hai thứ bệnh: Bệnh Cá nhân và bệnh Xã hội. Nguồn gốc của Bệnh Cá nhân là 

lòng Tham nằm trong Lòng mỗi người, bệnh Xã hội nằm trong các cơ chế quốc gia không hợp lý. 

Bệnh Cá nhân là nguồn gốc phải ưu tiên sửa trước, còn các Cơ chế xã hội bất công phải sửa tiếp 

theo.  Không sửa Lòng Tham gây ra bất công mà chỉ sửa các hiện tượng trong các Cơ chế xã hội thì 

không thể được. Lòng Tham gây ra bất công ở Bên Trong, nếu chữa bệnh Nội thương bằng những 

hiện tượng Bên Ngoài thì chắc không bao giờ lành bệnh.  Tâm linh là nguồn gốc của sự sống Tính Lý 

hài hòa,( cũng là Bác ái, Công bằng, Bi, Trí hay Nhân, Trí ) là thần dược Hòa mà con người không 

thể quên phải dùng để chữa bệnh bất công. Vấn đề chính là ai cũng có Nói mà chẳng ai lưu tâm Làm 

thật sự, một số người làm chưa đủ mà mọi người phải giúp nhau cùng làm mới được!  
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( 1 ) : GREED IS NOT GOOD 
( The Tidings, Southern California weekly. 10/14/11. Frank Wessling ) 

  

“ Let the working man and the employer make free agreements and in particular let them agree freely 

as to the wages. Nevertheless there underlies a dictate of natural justice more imperious and ancient 

than any bargain between man and man,, namely that wages ought not to be insufficient to support a 

frugal and well behaved wage-earner. If through necessity or fear of a worse evil the workman accept 

harder condition because an employer or contracter will afford him no better, he is made the victim of 

force and injustice. 

This is the voice of the Catholic Church 120 years ago declaring that a living wage was a matter of 

justice.    It come from the encyclical ‘ Rerum Novarum “ ( “ Of New Things” ) issued by Pope  Leo 

XIII, in May 1891. An old economic system was disappearing in the Western World and the modern 

capitalist system seemed to reduce workers to powerless cogs in a production machine. There was a 

crisis of confidence in the established institutions of society, including the Church. 

Workers  were being lost in socialism and unions inspired in socialism, which at the time was the 

only countervailing power resisting an unrestrained capitalism.  That letter by Leo, subtilled ” Rights 

and Duties  of  Capital and Labor “ was the opening step by the Church into the new world being 

born as old paternal patterns of society gave way to the era of individual and political liberty. It was 

the beginning of a new strand in Catholic thought that we call social justice teaching. 

We are now more than a century beyond “ Rerum Novarum “ yet there are still two basic classes in 

society: Those with economic power and those without. Across the years, nearly every Pope has 

repeated and refined and advanced the Catholic teaching that economic life must be ordered to the 

commom good of society, with special care for the weakest and most vulnerable members.     Those 

who have power, whether in the form of money or position, have the duty to risk it for the common 

good, not simply use it for their own pleasure. 

Here in the United States, a deep strain of individualism find that message hard to shallow. It’s my 

money, I earned It, and I can use it however I want. That expresses a common mood among us. It’s a 

mood that has helped set up a new crisis of confidence in our institutions. Government, banks, 

corporations – there seems to be no center, no high ground where hope is in view for ordinary people. 

The news is bad, everyone is nervous, jobs aren’t there, Wall street is a casino and national politics is 

a captive of money, ensuring that money flows only one way – up. 

The poor and the near poor multiply while the middle class shrinks and the rich keep  the money.  

We were told a few years ago, at a time of exuberant  selfishness among money men, that greed is 

good. No, it isn’t, although a great many of us failed to be clear about that. Greed got us where we are 

today, it wrecks personal relations and social relations. As a habit it turns persons and societies ugly 

and blinds us to that reality.Greed undermines justice and is the opposite of charity and love.  Do we 

need a new papal encyclical to tell us all of that and save us ? The Gospel does it better – if we turn to 

it and take it seriously.” 

( Pope LeoXIII from 1878 – 1903 is best known for his 1891 social encyclinical ‘ Rerum Novarum “ 

which looked at Catholic teaching in light of industrial revolution and argued for a worker ‘s right to 

a fair wage and decent working conditions. 
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Frank Wessling is the retired news editor of the Catholic Messenger of the Diocese of Davenport, 

Iowa, in which this editorial appeared Sept.29 ) 

 

 

 
 

 
 

CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP 5 CHIẾC BÁNH VÀ 2 CON CÁ 

CHO 5.000 NGƯỜI ĂN 

A.- Các Dụ ngôn 

” Đức Giê-su làm cho bánh hoá nhiều lần thứ nhất (Mt 14: 13 -21; Lc 9:10 -17; Ga 6:1-13 ) 

30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, 

và mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi 

thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì 

giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.33 Thấy các ngài 

ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả 

các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ 

như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.35 Vì bấy giờ đã khá 

muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn.36 Xin Thầy 

cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.”37 Người đáp: “Thì 

chính anh em hãy cho họ ăn đi! “ Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan 

tiền bánh mà cho họ ăn sao? “38 Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem! “ Khi 

biết rồi, các ông thưa: “Có 5 chiếc bánh và 2 con cá.”39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người 

ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm 

mươi.41 Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh 

ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người.42 

Ai nấy đều ăn và được no nê.43 Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá 

còn dư.44 Số người ăn bánh là 5000 người đàn ông. 

Các Tông Đồ trở về. Đức Giê-su hoá bánh ra nhiều (Mt 14: 13 -21; Mc 6:30 -44; Ga 6:1-13 ) 

10 Các Tông Đồ trở về thuật lại cho Đức Giê-su những việc các ông đã làm. Người đem các ông đi 

riêng với mình, lui về thành kia gọi là Bết-xai-đa.11 Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo 

Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 

 

12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám 

đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta 

đang ở đây là nơi hoang vắng.”13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: 

“Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho 

cả đám dân này.”14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh 

em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một.”15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo 
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mọi người ngồi xuống.16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, 

dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.17 Mọi người đều ăn, 

và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. 

Đức Giê-su hoá bánh ra nhiều (Mt 14: 13 -21; Mc 6:30 -44; Lc 9:10 -17 ) 

1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo 

dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau 

ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của 

người Do-thái. 

 

5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-

phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? “6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp 

làm gì rồi.7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi 

người một chút.”8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 “Ở 

đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! 

“10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi 

xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, 

rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao 

nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo 

phí đi.”13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất 

đầy được 12 thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, 

Đấng phải đến thế gian! “15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên 

Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.” 

B.-Cách tìm hiểu các Dụ ngôn trên theo tinh thần Việt Nho 

I.- Về con số 

Trong Các phép lạ hoá nhiều bánh và cá  thì cả  4 Phúc âm đều nhắc tới những con số  gần giống 

như nhau. Đây không phải vô tình mà các Thánh ghi các con số như thế, những con số này không 

phải là những con số toán học, chỉ dùng để đo đếm nhất là thời đó toán học chưa phát triển. Mà đấy 

là những con số huyền niệm, mang ý nghĩa cao siêu. 

Trong Phúc âm thánh Matthêu thì ghi : 5 chiếc bánh và 2 con cá, số người ăn là 5000 người, số 

bánh và cá dư là 12 thúng.    

Trong Phúc âm thánh Mác cô thì số bánh là 5 , số cá là  2, số người ăn là 5000 số ngươì đươc ngồi 

thành từng nhóm chỗ thì 100, chỗ thì 50. Bánh cá dư là 12 thúng. 

Trong Phúc âm Thánh Luca thì số bánh cũng là 5, cá là 2, số người ăn là 5000 người, ngồi theo 

từng nhóm 50 người. 

Trong Phúc âm thánh Gioan thì số bánh là 5 và cá là 2, số người ăn là 5000 , số bánh và cá còn dư 

là 12 thúng. 

Theo văn hoá Việt tộc thì: 

*Số 2 là cặp đối cực Âm Dương, hai đối cực tương thôi để giao hoà, đây là nguồn sinh sinh hóa  

hóa của Vũ trụ, đây là nền tảng Biến hoá  theo quân bình động của Dịch      
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*Số 3 là con số con người định vị Mình trong Trời Đất “ Không Duy Thiên cũng không Duy Địa 

“ để có đủ tư cách và khả năng làm Chủ vận hệ mình,Gia đình mình và đất nước mình cho xứng 

danh là tinh hoa của Trời Đất.( Người là một Tài trong Tam Tài: Trời số 1, Đất số 2, Người số 3 ) 

*Còn số 5 là Tâm linh, tức là nguồn Sống và nguồn Sáng  tức là Nhân Trí, sống kiên trì theo 

Nhân Trí thì đạt đức Dũng.   

Còn số 12 = 5 + 7.  5 là nguồn Tâm linh, còn 7 là 7 bước tiến hoá của tâm thức loài người, nên có 

câu” Thất nhật đắc” tức khi tu đến giai đoạn thứ 7 thì đạt Đạo. Đức Phật thì 49 ngày tức là 7 lần 7 

mới Giác ngộ.( ? )  

Còn những con số 50, 100, 5000 đều là bội số của 5, tức là đặt nặng về đời sống Tâm linh. 

Nguồn sinh sinh hoá của vũ trụ là những phép lạ triền miên xẩy ra khắp mọi nơi trên trần thế.  

II.- Về phép lạ 

Trong sáng thế ký, đến ngày thứ 6 Thiên Chúa bảo mọi sự đều tốt đẹp và công việc đã hoàn tất.  

Nghĩa là những công trình sáng tạo của Ngài đã hoàn tất, không cần phải sáng tạo gì thêm nữa, sau 

đó thì không được gì sáng tạo thêm và cũng không có gì mất đi, mà đã hoàn mỹ, tất cả đều biến hoá 

không ngừng, mọi sự đã có sẵn trong luật của Thượng đế: luật của khoa học tự nhiên trong thế giới 

hiện tượng và luật bất biến về Tâm linh . Ai biết tuân theo luật đó thì tồn tại và phát triển, ai đi 

ngược lại thì tiêu vong. ( Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong ) 

Người Công giáo thì rất gần gũi thân quen với phép lạ, những phép lạ thời Chúa Giêsu, như hoá 

bánh và cá ra nhiều, như làm cho người chết sống lại và những phép lạ do Đức Mẹ hiện ra ở nhiều 

nơi trên thế giới.. .   

Nhờ sống bằng nghề Nông, Tổ tiên Việt có thời gian nhìn ngắm trời mây, mà cảm nghiệm được Thiên 

lý qua cái nhìn Dịch lý . Dịch lý của Việt Nam là Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương, của 

Nho gia hay Việt Nho là Âm Dương hòa.   Đây cũng là nguồn cội của Vật Chất và năng lượng. Ngày 

nay chúng ta biết  rõ tất cả vạn vật trong vũ trụ đều được cấu tạo bởi nguyên tử, phân tử, mỗi nguyên 

tử có positon mang điện + và electron mang điện, Sóng, Hạt  ( 1 ) -. . . , tức là  Âm Dương, cũng là 

Tiên Rồng, nói chung là Năng lượng. Năng lượng và Vật chất là một . 

( 1 ) :“ Vật chất và năng lượng (dạng hạt - sóng) có thể chuyển hóa cho nhau, khối lượng là một hình 

thức của năng lượng ( khối lượng chứa đựng những năng lượng tiềm tàng, kết tinh cố kết trong vật 

chất liên kết). Vật chất là hình thái của năng lượng chuyển động chậm lại hay kết tinh lại. ) ”. 

( Thể năng lượng của vạn vật.  ThS. Cao Giàp Bình ) 

“ Cho dù đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một lí thuyết nào thực sự hoàn hảo để mô tả vũ trụ, 

nguồn gốc của vũ trụ (và có thể sẽ không bao giờ có). Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng, bất luận là lí 

thuyết nào thì vũ trụ cũng được nhìn dưới quan điểm rất khoa học là nó được cố kết bởi năng 

lượng. Và dĩ nhiên, năng lượng mà ta nói đến ở đây là năng lượng theo nghĩa rộng của khoa 

học. Nó bao hàm cả vật chất, vật chất tối (dark matter), năng lượng và năng lượng tối (dark 

energy). Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn. 

Theo các tính toán hiện nay, năng lượng vũ trụ có đến 73% là năng lượng tối, 23% là năng 

lượng của vật chất tối và chỉ có 4% còn lại là vật chất thông thường mà chúng ta biết” 

( Vũ trụ được cấu tạo bởi năng lượng. ThS. Cao Giáp Bình ) 
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Nền văn hoá Hoà bình cách nay từ 12 đến 30 ngàn năm, nhờ trực giác mà Tổ tiên đã cảm nghiệm 

được thiên lý từ thời đó, cho đến thế kỷ thứ 17, 18, 19 khoa học mới khám phá ra rõ ràng. Đây là nơi 

Kim Cổ gặp nhau, Khoa học Vật lý vi tử gặp Nho giáo.   

Nho gia còn bảo: “Vạn vật đồng nhất thể và vạn vật tương liên”  ( 2 ) : vạn vật đều được cấu tạo 

bởi ( vật chất và ) năng lượng  nhờ đó mà vạn vật trong vũ trụ đều có thể liên hệ mật thiết với nhau 

qua các môi trường: Nước, Không khí, Đất và Tư tưởng cũng như Tâm linh.   Những nhà Yoga cho 

rằng những môi trường đó là cơ thể nới rộng của con người, qua các môi trưòng đó các sinh vật trên 

trái đất trao đổi mọi thứ với nhau để sinh tồn và phát triển. Con người của chúng ta được liên kết 

chặt chẽ với môi trường xung quanh: Khí oxy ta vừa thở vào có thể xuất phát từ rừng già châu Phi, 

thực phẩm ta ăn vào ở Mỹ châu có phẩm chất từ đất đại tại Á châu. Cơ thể của ta gồm những phân 

tử tạm thời gồm tế bào, mô và các cơ quan. Cơ thể của ta xem ra rắn chắc và ít thay đổi, thực sự là 

nó thay đổi không ngừng. Nhờ dùng phương pháp đồng vị phóng xạ mà biết được 98% của 10 lũy 

thừa 28 tế bào ( ten trillion quadrillion atoms ) trong cơ thể ta được thay thế hàng năm. lớp tế bào lót 

trong dạ dày được thay đổi trong 5 ngày, da của ta được thay hàng tháng, gan của ta trong 6 tuần.   

Đa số tế bào trong cơ thể ta đều do thực phẩm ta ăn vào. Nước, Không khí là nhu yều tối thiết, tư 

tưởng, tâm linh cũng không khác, tất cả đều có mối liên hệ khăng khít với ta. Ngày nay nhiều nơi 

người ta đang cố sức phá họai các môi trường để thủ lợi bất chính, tức là người ta đang đẩy nhau tự 

tử một cách vô ý thức vậy 

Ta cũng nên biết mọi vật đều có những nguyên tử phân tử hoạt động liên miên trong đó, nên đều phát 

ra những tần số, những vật chất đặc thì có tần số chậm, nên ta thấy được, những vật chất ở thể khí có 

tần số cao hơn,nên vượt qua tầm giác quan của ta,  những tần số của đài phát thanh thì cao hơn nữa, 

vì làn sóng ngắn. khi ta suy tư cũng phát ra tần số, mà tần số có phát ra được là nhờ năng lượng, khi 

ta tê liệt vì thiếu năng lượng thì không thể suy tư được.  Các tần số “đồng thanh, đồng khí thì tương 

cầu”, nếu ta suy tư cùng tần số như Tổ tiên ta thì ta có thể gặp “ Hồn thiêng ông Núi tức là Nhân Trí 

Dũng” 

Đây là thế giới Động của thế giới hiện tượng. Còn thế giới Tâm linh là thế giới Tĩnh, thế giới VÔ: vô 

hình, vô tướng, vô thanh, vô sắc, vô xú, quê hương của Thượng Đế, vì vậy cho nên “ Thiên hà ngôn 

tai!: Trời có bao giờ nói đâu! 

Ngoài ra người ta khám phá ra ra có hàng tỷ vũ trụ, mỗi vũ trụ có hàng tỹ thiên hà, trong thế giới vô 

cùng lớn đó đểu chứa những thứ vô cùng nhỏ như nguyên tử, vi tử…Trong các nguyên tử đó cũng 

còn là thế giới vô cùng lớn nữa. Đó là công trình của Thượng Đế, tuy không thấy Ngài, nhưng nhìn 

vào nguồn Tiến hoá khôn cùng trong vũ  trụ  ( tiến hoá theo định luật chứ không thể ngẫu nhiên  ) thì 

việc chối bỏ không thấy Ngài là thiếu Tâm đạo: Tâm bất tại yên, thị bất kiến thính bất văn, thực bất 

tri ký vị: Khi con người đánh mất Tâm Đạo, thì mắt nhìn chẳng thấy, tai nghe chẳng hiểu, miệng ăn 

cũng chẳng biết mùi vị!  Đó là tình trạng của những người vong thân.  

Tóm lại, những phép lạ được xẩy ra từng sát na trong ta, quanh ta và khắp vũ trụ từ thưở đời đời tới 

nay và mãi mãi trong tất cả mọi vật từ những hạt bụi đến vũ tru bao la, nhất là con ngưòi.. Thượng 

Đế ở trong ta, quanh ta và cũng ở xa ta, đâu đâu cũng có Ngài. Thượng Đế linh thiêng nên chỗ nào 

cũng có Ngài hiện diện, con người có tìm cách tiếp cận với Ngài thì mới mong là  “ Nhân linh ư vạn 

vật “ 

( 3 ), chứ đừng có lầm nghĩ là Thượng Đế  chỉ có mãi trên tít Trời cao, mà ở dưới thấp này mình 

muốn làm gì thì cứ thản nhiên. làm những điều nghịch với Thiên lý! Những người “Dọc ngang nào 

biết trên đầu có ai?” là những đầu mối của nhiều tệ đoan con người và xã hội. 
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Sở dĩ Chúa Yêsu phải giảng cụ thể và đơn giản như thế để cho những người nghe dễ hiểu, vì những 

người thời đó trình độ hiểu biết còn thấp chưa thể lãnh hội được những điều phức tạp cao xa về khoa 

học. Những  lời giảng này thiết nghĩ không còn thích hợp cho những người đã có sự hiểu biết sâu xa 

về khoa học, những định luật khoa học cũng là luật Chúa để bảo đảm cho sự Tự do của loài người, 

không có định luật biến đổi của khoa học cũng như tính chất bất biến của  chúng thì loài người 

không thể tồn tại.   

 

 

( 2 ) “ * Quan điểm toàn đồ (toàn thể) về không gian : 

Từ nửa đầu thế kỷ XX, thuyết sóng - hạt lưỡng nguyên về ánh sáng (lý thuyết De Broglie) cho thấy 

hạt có thể cùng lúc là sóng bởi vì chúng không phải sóng thể chất thực như sóng âm hay sóng nước. 

Sóng xác suất không đại diện cho xác xuất đồ vật mà cho xác suất của các mối liên hệ tổng thể nhiều 

hơn. Mặc dù nó là khái niệm khó hiểu theo quan niệm tĩnh, còn về quan điểm động biến thì không có 

đồ vật nào như thể là “đồ vật” cả. Cái mà ta dùng để gọi là “đồ vật” thực ra là “sự kiện lịch sử” 

hoặc đường mòn đã trở thành thói quen. 

Thế giới cũ của các không gian, vật thể và các quy luật quyết định của tự nhiên giờ đây hòa 

vào một thế giới mô hình dạng sóng các mối liên kết. Toàn bộ không gian vũ trụ hiện ra 

như một mạng lưới năng động các mô hình năng lượng không thể tách rời. Vậy là vũ trụ 

được xác định là một tổng thể năng động không thể chia cắt. Về thực chất tổng thể này cũng 

bao gồm cả người quan sát. 

Năm 1979, Denis Gabor nhận giải Nobel về xây dựng toàn đồ đầu tiên. 

( 3 ) * Những khám phá về tiềm năng của con người : 

Cũng như mọi tạo vật khác, con người có đầy đủ những bản năng tồn tại bình hòa với những nhu 

cầu tối thiểu. Nhưng hơn hẳn muôn tạo vật khác, con người có ý chí, tư tưởng và nhận thức, có khát 

vọng cao cả và có tình yêu rộng mở. Chính “tư tưởng tạo nên sự cao cả của con người” và tâm 

tình yêu thương không ngừng tăng tiến đã “biến những điều không thể thành có thể”. Cho nên, 

việc khơi dậy tiềm năng con người thực chất là làm thức dậy khả năng tự nhiên bình hòa vốn có và 

phát triển tâm tình hướng tới những khung trời mỹ cảm cao sáng. 

Cho nên, trước hết tiềm năng của cuộc sống chính nằm ngay trong tinh thần, trong những 

quy luật tâm - sinh lý của thiên nhiên vũ trụ. Cho nên để khai phóng tiềm năng thì hệ thống 

hiểu biết phải đồng điệu với những thổn thức của tự nhiên, duyên tình của đất trời và tinh 

thần của tạo hóa. 

TS. Kim Pribram, nhà nghiên cứu về não nổi tiếng, trong suốt một thập kỷ đã tích lũy được 

nhiều bằng chứng nói lên cấu trúc sâu của não thực chất là toàn đồ. Ông cho biết các nghiên 

cứu từ phòng thí nghiệm dùng vi phân tích tần số thời gian hoặc không gian đã chứng minh 

rằng não cấu trúc nên thị giác, thính giác và xúc giác một cách toàn đồ. Thông tin được phân 

bố trong toàn bộ hệ thống, do đó một mẩu nhỏ cũng tạo ra được thông tin của tổng thể. 
Pribram dùng mô hình toàn đồ để không những mô tả não mà mô tả cả vũ trụ cũng được. Ông 

cho biết não sử dụng một quá trình toàn đồ để tách ra khỏi một lĩnh vực toàn đồ vượt trước cả không 

gian và thời gian.  
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Các nhà cận tâm lý học đã tìm tòi từ năng lượng cơ thể truyền đi qua thần giao cách cảm, cách 

không khiển vật, chữa trị.  

Từ quan điểm vũ trụ toàn đồ, những sự kiện này xảy ra từ những tần số vượt trước thời gian và 

không gian, không phải là chúng được truyền đi. Tiềm lực của chúng là đồng thời và có khắp mọi 

nơi. 

Mỗi một con người là một toàn đồ, một tổng thể phổ quát. Về mặt vật lý chúng ta cần có điểm tựa, 

đó là không gian sống, không khí, dinh dưỡng, môi trường trao đổi chất và trau dồi, rèn luyện bản 

thân... Về mặt văn hóa, tinh thần chúng ta có nhiều vị thế, chức năng quan hệ khác nhau, 

quan hệ giữa nội giới - ngoại giới, trí tuệ - văn hóa, gia đình, họ hàng, bạn bè, làng xóm, 

đồng nghiệp, .đoàn thể xã hội, công việc. Về mặt trường, mỗi người có một trường sinh học, 

từ trường, trường tâm thần, các trường này liên kết với vũ trụ thông qua các kinh mạch, 

huyệt, luân xa...”        (  Năng lượng vật chất. ThS.Cao Giáp Bình ) 

 

 
 

 
 

 

DỤ NGÔN CÂY NHO 

Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia. 

A.-  Cây Nho thật 

( Gioan Chương 15  ) 

(1) “Thầy là cây Nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 

(2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa 

trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 

(3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 

(4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình 

sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 

(5) Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy 

sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 

(6) Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo Người ta nhặt 

lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 

(7) Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em xin. anh em 

sẽ được như ý. 

(8) Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của 

Thầy. 

(9) Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại 

trong tình thương của Thầy. 

(10) Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,như Thầy đã 

giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 
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(11) Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em,và niềm vui của anh 

em được nên trọn vẹn. 

(12) Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 

(13) Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. 

(14) Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 

(15) Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. 

Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã   

cho anh em biết. 

(16) Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh 

em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng 

Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 

(17) Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. 

 

Liên hệ  giữa các phần tử của cây Nho cũng như Chúa Giêsu và môn đệ: 

“ Thầy là cây Nho thật. . . Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành 

Nho  không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây Nho, anh em cũng thế, nếu 

không ở lại trong Thầy.”  

B.- Chân lý ngược chiều 

Ta biết răng Thân và cành cây mọc lên, còn rễ thì mọc xuống, tuy một lên một xuống ngược nhau, 

nhưng nhựa sống được rễ cây di chuyển từ dưới rễ lên cành  lên lá cây , nhờ quang năng biến nhựa 

sống thành nhựa luyện, rồi  nhựa luyện lại chuyển đi khắp mọi nơi của cây để nuôi toàn cây.   Nhờ 

hai cuộc vận chuyển lên xuống điều hòa mà cây duy trì được sự sống và phát triển. Vậy mối liên hệ 

giữa Rễ và Thân Cành Cây phải được điều hoà.  Đây là Dịch lý mà Việt Nho gọi là ngược chiều: ” 

Dịch nghịch số chi lý “.Đây là mối liên hệ cơ thể, khi được điều hoà thì cây tồn tại và phát triển, nếu 

không thì gây trắc trở và cây có thể bị héo khô.Lý nghịch số cũng là lý Thái cực hay cũng là Chúa 

Cứu Thế. 

C.-  Mối liên hệ hai chiều hàng Dọc 

Chúa Yêsu đã lấy ví dụ chân lý ngược chiều để diễn tả mối liên hệ giữa loài người  với Chuá Cứu 

Thế, đó là mối liên hệ hai chiều: Chúa Yêu thương loài người và loài người cũng phải kính mến 

Chúa. Đây là mối liên hệ “ có Đi có Lại để toại lòng nhau “, tức là lẽ công bằng. Có yêu thương 

nhau mới mong ăn ở công bằng với nhau được.  

Chúa là cây Nho, tức là gốc- nguồn sống và nguồn sáng - còn con người là cành, nếu  con người như 

cành nho bị lìa gốc không sinh hoa trái,  thì con người mất nguồn sống và nguồn sáng hay  Bác ái và  

Công bằng. Khi cây đã mất gốc thì cành ngọn héo khô, khi con người mất nguồn sống và nguồn sáng 

nơi Chúa Cưu thế thì trở thành Sài lang. 

Đó là mối liên hệ hàng Dọc giữa con Người với Thiên Chúa. 

D.-Mối liên hệ hai chiều hàng Ngang 

Còn giữa con người với con người là mối liên hệ hàng Ngang thì cũng phải hai chiều : “ Có Đi có 

Lại “, về Tình thì phải kính trọng và yêu thương nhau: Dù cho là người kia là ăn mày thì người này 

cũng phải kính trọng, vì họ  đều là con Chúa con Phật, tinh hoa của Trời Đất.  Dù cho người kia có 
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bất toàn tới đâu thì người này cũng phải tha thứ mà sống hoà với nhau, vì yêu thương nhau. Thiếu 

hòa khí thì cuộc sống chung hết ý nghĩa. 

E.- Ngang Dọc giao thoa: Nền tảng của mối liên hệ 

Chuá bảo: “(17) Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Yêu thương thuộc Lãnh vực cá nhân của mỗi người, ai cũng phải tu luyện, có yêu thương nhau thì khi 

sống trong gia đình và xã hội thì con người mới có thể ăn ở công bằng với  nhau, mà sống hoà với 

nhau, có thế mỗi Kitô hữu mới là một viện  gạch xây dựng hòa bình. Vì thế mà điều Chúa dạy căn 

bản là hãy yêu thương nhau. Có yêu thương nhau “ thật sự “ không bằng môi bằng miệng thì mới cư 

xử công bằng với nhau được. 

G.- Thánh hoá toàn Giáo hội 

Khi được tổ chức thành Giáo hội thì Hội thánh gồm hai thành phần: Hàng Giáo phẩm và hàng Giáo 

dân. Theo Cộng đồng Vatican II thì hai thành phần này bình đẳng với nhau, nhưng thành phần đa số 

Giáo dân là Gốc, còn hàng Giáo phẩm là Ngọn, vì hàng Giáo phẩm từ Giáo dân mà ra.  Như cái cây, 

hàng Giáo dân chuyền nhựa sống từ dưới lên ngọn, hàng Giáo phẩm dùng ánh sáng từ Chúa như 

quang năng biến nhựa sống nơi trần thế  ( những cái tục ) thành nhựa luyện ( thành những cái thanh 

) để nuôi toàn cây. Đó là sự sống thánh hoá toàn Giáo hội, chứ không phải” độc thiện kỳ thân “  

riêng cho hàng giáo phẩm. Mối liên hệ giữa  Giáo phẩm với hàng Giáo dân là mối liên hệ hàng 

Ngang hai chiều, hai bên đều phải thương yêu và tôn trọng nhau, chứ không thể  vì phẩm trật mà coi 

thường và khinh khi nhau. Nhờ lãnh nhận nhiều lạng nên hàng Giáo phẩm có địa vị và phẩm trật cao 

hơn, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì ai làm lời từ số vốn Chúa giao theo tỷ lệ nhiều hơn thì có phẩm 

giá hơn. Phẩm giá căn cứ vào số lời nơi vốn Chuá giao, tuy đó là việc của Chúa phán xét. 

Việc thánh hoá mọi người không chỉ bằng các phép Bí tích, mà chính là phải luôn luôn đi vào thực tế 

trần thế tìm cách “ Hoàn thiện mọi việc từ nhỏ tới lớn, cũng như hoàn thiện các mối Giao liên với 

mọi người “.Thánh hoá toàn bộ Giáo hội là cách Làm chứng và Rao giảng được kết hợp, sự kết hợp 

giữa hai đối cực Nói và Làm. Đây là gương sáng để cho toàn dân tộc soi chung. 

H.- Trục trặc nội bộ: Khủng hoảng niềm Tin 

Nhìn vào thực trạng Giáo hội Việt Nam ngày nay, vì sợ bạo lực mà một số trong hàng Giáo phẩm 

không còn thấy Giáo dân hay đồng bào mình là nhiệm thể của Chúa nữa, phần nào như sống chết 

măc bay. Còn một số giáo dân thấy cảnh bức xúc đó lại dùng lời khiếm nhã để nêu lên những điều 

cho là sai lầm của một số vị trong hàng Giáo phẩm. Có người  tin đó là lối sống đức tin sống động 

của mình.  

Ta thấy rõ mối liên hệ giữa hai thành phần đã bị trục trặc, bị cắt đứt, là vì họ không còn lưu tâm tới 

nhau, không còn kinh trọng và yêu thương nhau nữa. Điều này  cho ta một cảnh báo về đời sống đức 

tin của chúng ta “ Mến Chúa và yêu người “ phần nào bị thực tế chua cay của con người và đất 

nước xoi mòn làm cho héo khô cằn cỗi! Thực tế không có ai hoàn toàn phải cả, nhưng trách nhiệm 

hàng giáo phẩm nặng nề hơn, vì các Ngài Lãnh nhiều lạng Làm lời hơn. Không thể lấy cái hình thức 

phẩm trật mà quên việc chính là làm Lời, làm Lời là làm mọi việc để thắt chặt mối liên hệ Hòa vớí 

mọi người. 

Mặt khác, có nhiều vị trong một số tôn giáo phạm phải sai lầm căn bản,chỉ chuyên lo đời sống tinh 

thần và tâm linh, mê mãi tìm những giá trị phổ  quát, có giá trị vĩnh cửu vượt không gian và thời 

gian, do đó mà quên đi cái thân xác mình còn nhờ các phương tiện vật chất của không gian cư ngụ 
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để tồn tại và phát triển, do đó mà lâm vào tình trạng xa rời con người và dân tộc. Mình ăn, ở, làm 

việc và truyền giáo ở đâu, ai phục vụ những nhu yếu ấy cho mình, mà mình quên đi mối liên hệ trách 

nhiệm hàng ngang, có lẽ các vị cho rằng mỗi năm chỉ rửa chân cho anh em một lần mà là đủ! 

Tóm lại vấn đề hệ trọng nhất trong Giáo hội Công giáo là mối liên hệ cơ thể giữa hàng Giáo phẩm 

và Giáo dân phải được như mối liên hệ giữa cây Nho và cành Nho, mạch sống Đạo phải được luân 

lưu điều hòa hai chiều ,vì thế các Đấng bậc mỗi năm chỉ ra một thư mục vụ luân lưu cũng như làm 

phép Bí tích, mà  quay mặt với thực tại khốn nguy của con người và đất nước, đó là con người bất 

Nhân và xã hội bất Công, thì thiết tưởng không đủ. Làm sao giáo dân có đủ Tâm Trí mà đối đầu với 

sự gian manh quỷ quyệt của quốc tế CS. Cũng vậy, hàng giáo dân không chuyên tâm học hỏi Thánh 

kinh để nâng cao trính độ hiểu biết để đem tinh thần Đạo vào Đời sống hàng ngày, cứ ỷ lại vào hàng 

giáo phẩm bảo sao nghe vậy một cách bị động thì chỉ sống với đức tin chết. Khi mạch sống luân lưu 

hai chiều mà khô cằn thì nẩy sinh ra vấn đề trục trặc. 

I.- Một vài thắc mắc 

Chúa Giêsu đã dạy rõ ràng về mối liên hệ giữa hàng Giáo phẩm và Giáo dân như là sự luân lưu 

nhựa sống trong cây Nho và cành Nho, tại sao lại có cảnh chỉ có hàng Giáo phẩm hàng năm ra thư 

muc vụ truyền xuống Giáo dân, mà không có những thỉnh nguyện của Giáo dân trình lên hàng Giáo 

phẩm để cho mạch sống được luân lưu.    Mối liên hệ một chiều là vết tích của thời nô lệ, chỉ có lệnh 

trên truyền xuống mà không có dưới lên.  Lại nữa danh từ mục tử, mục đồng, mục vụ, cây gậy mục 

đồng có lẽ là vết tích của nền văn hóa Du mục.  Cũng vậy gọi Giáo dân là đoàn chiên ngày nay thiết 

tưởng không còn thích hợp nữa,  Chúa Giêsu có thể gọi như thế, vì Ngài là Đấng từ Trời giáng thế, 

con hàng Giáo phẩm đều là con cái của Giáo dân, mà gọi giáo dân là đàn chiên tất không xứng  hợp, 

đàn chiên tuy là sinh vật của Chúa, nhưng không phải là con Chúa, là con người linh hơn vạn vật, 

thư mục vụ cũng thế, hoạt động mục vụ cũng thế thiết tưởng Giáo hội nên xét lại xem những danh từ 

này có còn thích hợp nữa không? Các danh từ thì nhỏ, nhưng mối liên hệ thì to và vô cùng quan 

trọng, vì  không cải thiện được mối liên hệ thì người Giáo dân không thể chun ra khỏi áo chùng thâm 

để biến thành viên gạch hoà bình được. 

 

 
 

                                                                                                                     
 

 

                                     

BÀI GIẢNG TRÊN NÚI 
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A.-Tám mối Phúc (Lc 6:20-23) 

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở 

miệng dạy họ rằng: 

 

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,vì Nước Trời là của họ. 

 

4 Phúc thay ai hiền lành,vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

 

5 Phúc thay ai sầu khổ,vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

 

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

 

7 Phúc thay ai xót thương người,vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 

 

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

 

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

 

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 

 

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 

 

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. 

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. 

The sermon on the mount: 

5.- Jesus saw the crowds and went up a hills. Where he sat down. His disciples gathered around Him, 

(2) and he began to teach them! 

B.-True Happiness 

( Luke 6.20 – 23 ) 

 3 “ Happy are those who know they are spiritually poor;  the Kingdom of Heaven belongs to 

them! 

 4 “ Happy are those who mourn;  God will comfort them! 

5 “ Happy are those who are humble; they will receive what God has promised! 

6 “ Happy are those who greatest desire is to do what God requires; God will satisfiy them fully! 

7 “ Happy are those who are merciful to others; Gog will be mercifull to them! 

8 “ Happy are those pure in heart, they will see Goad! 

9 “ Happy are those who work for peace; Goa will call them his children! 

10 “ Happy are those who are presecuted because  because they do what God require; the 

Kingdom of Heaven belongs to them! 

11 “ happy are you when when people insult you sand persecuted you and tell all kinds of evil lies 

against you because you are my followers. 12.  Be happy and glad, for a great reward is  kept for you 

in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. 

C.- Bài học của Chúa Giêsu 
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Qua hai bài trích trên, ta thấy Chúa Giêsu đã  dạy chúng ta ba điểm chính: 

1.- Phải trở về nguồn Tâm linh để gặp gỡ Chúa Cứu Thế 

2.- Hệ quả của sự no đầy đời sống Tâm linh 

3.- Mến Chúa và Yêu người trở nên Một  ( Tâm linh và Thế sự hợp nhất ) 
4.- Phần thưởng của những ai “Hành động cho Hòa bình. 

I.- Trở về nguồn mạch Tâm linh 

Trong bài trích tiếng Việt ta thấy câu: “ Phúc thay cho ai có Tâm hồn nghèo khó”, còn trong bài 

bằng tiếng Anh ta lại có:” Happy are those who know they are spiritually poor “.     So sánh hai câu 

đó ta thấy câu tiếng Anh có tính cách dẫn đạo hơn, nghĩa là ta chỉ cho ta tìm về con đường sống 

Đạo, đó là nguồn mạch Tâm linh, tức là Chúa CứuThế , là nguồn Sống và nguồn Sáng cũng là nguồn 

Bác ái và Công bằng. 

II.- Nhận biết mình đói khát Tâm linh 

Chỉ có phúc cho những ai nhận biết họ đói khát đời sống Tâm linh. để họ tìm cách tìm về nguồn sống 

đó. Vì vậy mà Chúa Cứu  Thế, Đấng sáng tạo ra vạn vật  đã dạy: “ Ai không qua ta, sẽ không được 

cứu “ , có tìm về với Chúa Cứu Thế mới tiếp cận với nguồn Bác ái và Công bằng: Bác ái để yêu mọi 

người, Công bằng để sống Hoà bình với mọi người. Tuy hai việc nhưng vẫn là một, ( Bác ái và Công 

bằng phải giao thoa ) nếu chỉ sống một chiều thì không đạt Đạo. 

III.- Tìm về nguồn Sống và Sáng 

Nhận biết đói khát Tâm linh là một chuyện, mà biết tìm  đường về nguồn Tâm linh là một chuyện 

khác, thêm vào đó là phải tu luyện suốt đời mới mong tới được. Đó là sứ mạng của mọi người. 

Tổ tiên người Việt là Nho gia dã bảo:”  Dịch nghịch số chi lý” : Dịch là chân lý ngược chiều. Chân 

lý ngược chiều lớn nhất là Tâm linh và Thế sư. Tâm linh là quê hương của Thượng Đế, nguồn mạch 

mà Chúa Cứu Thế đem xuống cho Thế sự, cho Đời. Đó là nguồn Bác ái và Công bằng hay Nhân 

Nghĩa cũa Nho giáo, Bi Trí của Phật giáo. Thiếu nguồn mạch này thì nhân loại chỉ còn là Lang sói. 

Vì là chân lý ngược chiều cho nên có hai con đường tìm về ngược nhau:  

Đi ra Thế sự thì phải dùng Lý trí để SUY TƯ mà khám phá thế giới hiện tượng, là thế giới mọi sự đều 

biến dịch mà nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần. 

Còn trở về nguồn Tâm linh mà ta gọi là Đạo tức trở về cái Đầu,cái Nguồn của sự sống Nhân loại. 

Muốn vậy thì phải QUY TƯ, nghĩa là phải bỏ Lý trí, mà cảm nghiệm rồi đem vào Thân Tâm mà thể 

nghiệm,  vì đây là nguồn u linh man mác, vô biên, chẳng có gì rõ ràng, dùng lý trí thi chỉ nhận biết 

được những gỉ rõ ràng hữu hạn, thế giới Tây phương là thế giới Động nên rất giỏi về lý trí, nên ít khi 

có thể ngồi yên tĩnh để quy tư mà tìm về nguồn Tâm linh, vì Tâm linh là thế giới Tĩnh, vô biên và vĩnh 

hằng. 

IV.- Phương pháp về Nguồn 

Người Phật giáo thì dùng phương pháp’ Giới, Định, Tuệ mà giác ngộ 

Người Nho giáo thì bảo: “ Dịch vô tư vô vi dã, tịch nhiên bất động, nhi cảm thông thiên hạ chi cố. 

qua  các bước: Định nhi hậu năng Tĩnh, Tĩnh nhi hậu năng An, An nhi hậu năng Lự, Lự nhi hậu 

năng Đắc” 
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Khổng Tử thì có phương pháp Tuyệt tứ : Vô Ý, Vô Cố, vô Tất, vô Ngã. Nhan Hồi thì có phép Toạ 

vong.     

Còn người Kitô giáo  thì qua 3 giai đoạn: Thanh Tẩy, Kết hợp và  đạt Đạo 

( Đã được giài thích ở những bài trên ). 

Đây là con đường hai chiều rất khó, nên đã có hai khuynh hướng: Một quên Thế sự mà chuyên lo “ 

Độc thiện kỳ thân “. Hai là khuynh hướng quên Tâm linh mà miệt mài lo Thế sự để dành Quyền, 

Danh, Lợi.   Đó là hai lối sống một chiều duy Thiên hay duy Địa. Một cuộc sống cân bằng thì phải 

Thiên Địa giao thoa hay “ Mẹ Tròn con Vuông “. Đây là lối sống phải luôn luôn bám sát nguồn Tâm 

linh để trau dồi Bác ái để sống theo lẽ Công bằng hầu thực hiện lệnh  lệnh truyền “ Mến Chúa Yêu 

Người ”cùng một trật tức là kết hợp cuộc sống Tâm linh và Thế sự làm Một .    Khi đã mến Chúa để 

có lòng Bác ái, thì phải dùng lòng Bác ái để “ Yêu Người “  bằng cách “ Làm chứng “ . Làm chứng 

về sự sống công bằng. Chúng ta không thể chỉ làm việc Bác ái  mà bỏ quên cuốc sống Công bằng 

trong xã hội, vì cuộc sống công bằng là hòn Đá thử Vàng của lòng Bác ái. 

V.- Hệ quả  của sự  no đầy đời sống Tâm linh 

Khi đã tiếp cận được nguồn sống Tâm linh tất sẽ nhận được Lòng Bác ái và Lẽ công bằng thì con 

người sẽ biết cách Mến Chúa và Yêu người.Khi thực sự Mến Chúa yêu Người thì xã hội sẽ Hoà bình, 

và con Người cũng có thể làm Hòa với Chúa. Mến Chúa và Yêu Người tuy hai mà lại Một, khi tỏ lòng 

mến Chúa thì phải mang bằng chứng yêu Người, và khi yêu Người thì cũng nhớ mang theo hành 

trang lòng Mến Chúa chứ không phải yêu Mình. Có sống hai chiều như vậy mới đem tới hệ quả Hoà 

Bình, muốn cho  Xã hội Hoà bình là khi ai ai cũng phải là viên đá xây dựng Hòa bình. Khi mỗi người 

trở thành  viên đá  xây dựng Hoà bình thì đương nhiên phần thưỏng trên Trời sẽ là gia sản của họ. 

Vương quốc của loài Người ở chính ngay trong Tâm họ và ở ngay Nơi Đây và Bây giờ, đi tìm nơi xa 

thì không bao giờ gặp, vì Đạo ở ngay trong Tâm mình, vì thế mới nói Tâm Linh. Không đi vào ngỏ 

Tâm thì sao gặp được Linh, được Thánh linh.. 

Đành rằng vì tính chất hữu hạn, con người không thể toàn thiện được, nhưng khi Hành lý đã nhẹ 

chắc Thiên Chúa sẽ chắp cánh cho bay cao, đây không là chuyện không tưởng. 

 

                                                                                                        
 

    

CHÚA GIÊSU CHỊU NẠN, ĐƯỢC TÁNG XÁC VÀ LÊN TRỜI 

A.-Đức Giê-su phải đội vòng gai 

(Mc 15: 16 -20; Ga 19: 1-3) 

 

27. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh 

Người. 

28. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, 

29. rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây 

sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!  
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“30. Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.31 Chế giễu chán, 

chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập 

giá. 

B.- Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá 

(Mc 15: 21 -28; Lc 23: 26. 33 -34. 36 –38; Ga 19: 17 -24 ) 

 

32. Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của 

Người.  

33. Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, 

34. chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu 

uống. 

35. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. 

36. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. 

 

37.  Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: “Người này là Giê-su, vua dân Do-

thái.” 

38. Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. 

C.- Đức Giê-su bị nhục mạ 

(Mc 15: 29 -32; Lc 23: 35 ) 

 

39.  Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu. 

40. vừa nói: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình 

đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!  

“41. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: 

42.  “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi 

thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! 

43. Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì 

hắn đã nói: “Ta là Con Thiên Chúa!  

“44.  Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế. 

D.-Đức Giê-su trút linh hồn 

( Mc 15: 33 -41; Lc 23: 44 -49; Ga 19: 28 -30 ) 

 

45. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 

 46. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy 

Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?  

“47. Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Hắn ta gọi ông Ê-li-a!  

“48.  Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây 

sậy và đưa lên cho Người uống. 

49. Còn những người khác lại bảo: “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không!  
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50. “50. Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. 

51. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá   

vỡ. 

52 . Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. 

53. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. 

54. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ 

Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” 

 

55. Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-su từ 

Ga-li-lê để giúp đỡ Người. 

56. Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xếp, và bà mẹ 

các con ông Dê-bê-đê. 

E.- Mai táng Đức Giê-su 

(Mc 15: 42 -47; Lc 23: 50 -55; Ga 19: 38 -42 ) 

 

57.  Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-xếp, và 

cũng là môn đệ Đức Giê-su. 

58. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả 

thi hài cho ông. 

59. Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, 

60.  và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, 

rồi ra về. 

61. Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay mặt vào mồ. 

G.- Lính canh mồ 

62. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo nhau đến ông 

Phi-la-tô, 

63. và nói: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: “Sau ba ngày, Ta sẽ trỗi 

dậy. 

”64. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm 

xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ 

hại hơn chuyện trước.” 

Ông Phi-la-tô bảo họ: “Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết!  

“66 Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ. 

H.- Ngôi mộ trống 

(Mc 16: 1-8; Lc 24: 1-10; Ga 20: 1-10 ) 

1. Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác 

cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. 
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2.  Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên 

trên; 

3. diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 

4. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. 

5. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, 

Đấng bị đóng đinh. 

6. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã 

nằm, 

7.  rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê 

trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay 

”8.  Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ 

Đức Giê-su hay. 

I.- Gương Chúa Giêsu 

Theo tinh thần của Việt Nho, chúng tôi chỉ đề cập giới hạn tới hai vấn đề: Sự khổ nạn của Chúa Yêsu 

và sự sống lại của Ngài. 

1.- Bài học về Sự khổ nạn của Chúa Giêsu 

Tuy là con Thiên Chúa, nhưng  về vật chất Chúa Giêsu sống đời sống lao động, giản dị nghèo hèn, về 

bản tính con người thì Ngài hiền lành và khiêm nhường, về rao giảng và làm chứng thì Ngài là một 

thường dân mà dám đương đầu với thế lực thần quyền giả hình và thế quyền bất Nhân đương thời . 

Ngài tố cáo bất công xã hội, Ngài bênh vực, an ủi nâng đỡ những người thất thế, tật nguyền. . để bảo 

vệ cho sự công bằng tương đối trong xã hội.  

Phía bên Ngài thì có Ngài và các Tông đồ, tất cả đều là những người hiền lành thánh thiện. 

Còn bên kia là chính quyền Philatô cai trị tham tàn, những người biệt phái giả hình, những người 

thâu thuế tham lam. . .  Phía bên kia còn có chính quyền thối nát đương thời và những người sống 

tôn giáo giả hình.       

Đây là trận tuyến nối dài giữa phe Cain và phe Aben: Một  bên hiền lành và khiêm nhường, một bên 

là Tham tàn và Cường bạo hay cách khác là cánh Du mục tàn sát cánh Nông nghiệp. 

Liên hệ tới Lịch sử Việt Nam thì quân Du mục bạo động Tàu đã làm khổ nhục dân tộc Việt Nam  

không chỉ một ngày trên đồi Golgota của Chúa Giêsu, mà là những  hàng ngàn năm, khởi đầu từ 

Hiên Viên Hoàng Đế tới nay, ngày một tàn ác và khốc liệt hơn. 

Chúa Giêsu chấp nhận chịu nạn khổ hình để cảnh cáo nhân loại về các  Tệ nạn: 

Thứ nhất không hiểu được vật chất do sự biến hóa của Dịch lý thay đổi luôn luôn gây nên vô thường, 

mà cứ  ham mê Lợi, Danh, Quyền, Tình mà bám trụ vào, do con người bất Nhân mà ra, vì Bất Nhân 

mà tạo ra bất Công xã hội, nguồn gốc của sự đau khổ đời nay mà cũng là đánh mất con đường giải 

thoát đời sau.    

Thứ hai là tôn giáo giả hình, “ lấy Đạo tạo Đời “, chỉ bám vào Đạo hình thức bề ngoài, giam hãm 

con người trong mê tín dị đoan, cũng gây khổ đau cho con người mà không giải thoát được con 

người. 
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Thứ ba là sự chiụ nạn của Chúa Giêsu để nhận lãnh cho hết những nhục nhằn, những khổ đau thể 

xác và  tinh thần do sự tàn bạo của con người gây ra, để con người ghê tớm mà bừng tỉnh giấc mê 

tham lam vật chất  và những ảo tưởng Quyền Danh. 

Khi con người có đau đớn cho đến tận cùng như thế mới từ bỏ được những cạm bẩy của Thế gian do 

Tiểu Tâm , tiểu Trí, tiểu Danh, tiểu Lợi mà ra.  Muốn giải thoát thì phải từ bỏ tất cả, phó thác mọi sự 

cho Chúa thì mới qua cửa Hẹp mà trở về Quê được. 

Sống ở đâu thì chúng ta bị trói buộc vào không gian đó, nhưng nên nhớ “ không có Thực thì không 

vực được Đạo “ và “ Có Phú quý mới có điều kiện sinh lễ Nghĩa “ nghĩa là có đủ điều kiện để trau 

dối đời sống Tinh thần và Tâm linh.  Làm người mà thiếu đời sống Tâm linh tức là nguồn Bác ái và 

Công bằng  thì làm sao mà cảm thông được khổ nạn trùng trùng của Dân tộc,  làm sao chúng ta  đi”  

theo Chúa mà  yêu Người “ để giải thoát được.  Khi con người sống ở Đời thì phải lo cho có đủ ăn 

đủ mặc và phương tiện Vật chất cần thiết cũng như Tự do và Thời giờ để lo việc Tinh thần và Tâm 

linh, cứ sống trong nghèo đói triền miên thì đã là sa hỏa ngục, cho nên không khinh thế gian được, 

chỉ coi thế gian chỉ là phương tiện giúp con người sống cho sung mãn để có đủ điều kiện trau dồi đời 

sống Tâm linh với mục tiêu là  được thong thả về Quê Trời. 

2.- Sau ba ngày Chúa Giêsu sống lại 

Chúng ta nên nhớ Chúa Giêsu đã suốt 33 năm sống hiền lành và khiêm nhường, và đã làm chứng một 

cách can trường, chiu đau khổ vật chất và tinh thần đến tột cùng, thì mới lên Trời được. Còn chúng 

ta thì không như thế, chúng ta còn bị Tham, Sân, Si kìm hãm, và cũng chẳng ai có ai hành hình chúng 

ta thì chúng ta vô phương giải thoát. Ở đây ta thấy gương Chúa 3 ngày sống lại cho ta một bài học 

khác.  Từ lâu tôi có đọc một cuốn sách tu đức bằng tiếng Pháp mà nay không nhớ nguồn gốc, chỉ nhớ 

mang máng có 3 giai đoạn: Thứ nhất là purgatoire nghĩa là phải thanh tẩy Thân Tâm, thứ hai là 

illuminative (được sáng soi  về nguồn sống Nhân ái và nguồn sáng Công chính )  và unitive là kết 

hợp với Chúa.  

Trois désigne encore les niveaux de la vie humaine : matériel, rationnel, spirituel ou divin, ainsi que 

les trois phases de l’évolution mystique : purgative, illuminative, unitive. 

Vậy ngoài sự sống lại của Chúa Giêsu, ta còn thấy 3 giai đoạn sau đây cũng có thể  giúp phần nào 

chúng ta sống lại với Chúa. 

3.- Thanh tẩy và Kết hợp 

Nếu ta hiểu theo “ Dịch nghịch số chi lý “, đó là cái lý ngược nhau của Tâm linh và Thế sự.    Tại 

sao lại ngược nhau như vậy ? 

Vì khi ra sống ở Thế sự thì con người phải Suy tư để phát triển tinh thần và vật chất. Đây là lãnh vực 

của lý trí ở trong thế giới hiện tượng, là thế giới hữu hạn. 

Còn khi muốn trở về nguồn gốc Tâm linh thì phải Quy tư ngược lại, nghĩa là phải bỏ suy tư, bỏ lý trí, 

đi vào Tâm để nhận được nguồn linh, đây là lãnh vực của Tình cảm, có thể Cảm nghiệm mà Thể 

nghiệm mà thôi. Thế giới Tâm linh là Thế giới VÔ u linh man mác , không thể dùng cái gì giới hạn rõ 

ràng để nhận  biết đươc.  

Phần đồng người Tây phương giỏi về lãnh vực lý trí mà không biết hay không quan tâm đến vấn đề 

quy tư. Xã hôi Tây phương quá động, không có quan tâm nhiều đến những phút dừng lại nghỉ ngơi để 

đi vào cõi lòng mình mà cảm nghiệm vể  cõi Tâm linh .     
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Phật giáo có phương pháp Giới, Định, Tuệ.  Giới để thanh tẩy, Định để cảm nghiệm về nguồn sống 

Tâm linh, Tuệ là giác ngộ.  

Còn Nho giao thì có “ Tuyệt tứ “ của đức Khổng, đó là “ Vô ý, vô cố, vô tất , vô ngã: bỏ lý trí, bỏ 

những chấp trong cuộc sống vật chất,  bõ những điều cho là tất định như những luân thường đạo lý, 

cuối cùng là bỏ cả bản ngã, tức là cái kết tinh nhất của lý trí nơi  con người “, vì tất cả đều là sản 

phẩm của lý trí.  

Còn Dịch thì bảo “ Dịch vô tư vô vi dã, tich nhiên bất động nhi cảm thông thiên hạ chi cố: Dịch là 

không suy tư, không nhân vi, mà thuận theo Dịch lý, hoàn toàn yên lặng và bất động để cảm thông 

được lẽ của Trời Đất mà đạt Đạo.     

Đại khái đó là giai đoạn thanh tẩy, khi đã thanh tẩy được hết tất cả những thứ hữu hạn, thì sẽ qua 

được cửa Hẹp “ Vô “ mà kết hợp với Chúa. Khi đã kết hợp được thì như thánh Phao lồ đã bảo: “ 

Không phải tôi sống mà Chúa sống trong tôi”. Đó là  3 giai đoạn để thánh hoá con Người.  

Chấp Phá ( Receiving & Giving ) Phá Chấp giống như thở Vào Thở Ra, làm sao cho được điều hòa 

trong sự sống hàng ngày là chuyện vô cùng khó khăn, cha ông chúng ta đã bảo” có đó mà không đó, 

có cũng như không, không mà lại có hay vật khinh hình trọng là thế ” . Cuộc sống này thì Dễ cho 

những “ Hoá nhi đa hý lông” mà lại rất Khó cho những kẻ khôn ranh. 

Có hai điều chúng ta nên hiểu :   

 1.-  Chúa Yêsu sinh vào tháng chạp vào Tiết Đông Chì là Tiết «  Nhất Dương sinh « , khởi 

đầu cho sự đổi mới hàng năm. 

 2.-  Chúa Yêsu phục sinh vào tiết Xuân phân là thời gian Vũ trụ bừng lên sức sống..   Có sự 

trùng hợp trong sự sống lại sau 3 ngày táng xác của Chúa Yêsu, theo Văn hoá Việt Nam, sau khi 

chôn người chết được 3 ngày thí có tục «  mở cửa Mả «  

 

 
 

Cóc 3 chân 

 

 

 

NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI 

( Luke 17. 20 – 23 ) 

A.- Nước Đức Chúa Trời ở đâu? 

20.  Người Pha-ri-si hỏi Ðức Chúa Jêsus nước Ðức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: 

Nước Ðức Chúa Trời không đến cách rõ ràng,  

21.  và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi.  

22.  Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của Con người, 

mà không thấy được.  
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23.  Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây, hay là: Ngài ở đó; nhưng đừng đi, đừng theo 

họ.   

24.  Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong 

ngày Ngài cũng như vậy.  

25.  Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra. 

 

B.-Trời mới đất mới 

( Khải Huyền 21 . 1- 4 ) 

 

1.  Và tôi đã thấy một Trời mới và một Đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua, và biển không còn nữa.  

2.  Và Thành thánh, Yêrusalem mới, tôi đã thấy tự trời xuống từ nơi Thiên Chúa, chỉnh tề như tân 

nương trang sức chờ đón đức lang quân.  

3.  Và tôi đã nghe có tiếng lớn tự ngai phán ra: “Này là Nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người. 

Người sẽ dựng trướng ở với họ và họ sẽ là dân của Người; còn Người: Thiên Chúa ở cùng họ, sẽ là 

[Thiên Chúa của họ].  

4. Và Người sẽ lau sạch nước mắt họ; chết sẽ không có nữa; phiền muộn, kêu gào và khó nhọc sẽ 

không có nữa, vì các điều cũ đã qua!” 

C.- Bài học của Việt Nho 

Có phải quan niệm về “ Đất mới “ chỉ là ý nghĩ không tưởng. Không phải như thế.  Tất cả các cái 

nhìn ảo tưởng đều có một điểm chung: quy chiếu Tinh thần vào thời gian Tương lai, cho rằng khi đó 

mọi sự đều được tốt lành, chúng ta sẽ được cứu rỗi, sẽ có Hoà bình và Hòa hợp và mọi nan đề của 

chúng ta sẽ chấm dứt. Đã có nhiều cái nhìn không tưởng như thế. Một số đã kết thúc trong thất vọng, 

số  khác trong tai ương.  Cốt tủy của mọi cái nhìn ảo tưởng nằm một trong những chức năng rối loạn 

của ý thức cũ: Tìm đến sự cứu rỗi ở Tương lai. Sự tồn tại của Tương lai thực sự chỉ  là hình thức 

suy nghĩ trong Trí mình, vì vậy khi mình tìm sự cứu rỗi trong Tương lai thì mình đã vô tình dùng Trí 

riêng của mình cho sự Cứu rỗi.  Mình bị mắc bẩy trong hình thức của Lý trí và đó là cái Tôi. 

Và ta thấy “ một Trời mới và một Đất mới : And I saw a new Heaven and a new Earth“ ( Khải 

Huyền 21-1 ). ( Now I find that loking inward is where we find the Divine Father / Mother aspect. 

The “ Outer World “ is simply a dim reflection of vast “ Inner Worlds “which we are.     

Plannerlightworker.com. A peaceful illumination of spirit. Prototype ). 

Nền tảng của một Đất mới là một Trời mới- Ý thức giác ngộ- thực tế bên ngoài “ Đất mới “  (  

Trái đất ) chỉ là tấm gương phản chiếu của “ Trời mới “ ở bên Trong ( Hữu ư Trung tất hình ư 

Ngoại ) . Ý tưởng của một “ Trời mới “ ám chỉ một “ Đất mới “ không phải là biến cố ở Tương lai, 

có thể giúp cho chúng ta thực hiện được Tự do. Không có gì giúp cho ta có được Tự do, ngoài 

những giây phút Hiện tại, chỉ có những giây phút Hiện tại mới giúp ta làm được việc đó. Muốn hiện 

thực được điều đó thì phải Tỉnh thức. Sự Thức tỉnh trong Tương lai chẳng có ý nghĩa gì, vì sự Tỉnh 

thức chỉ là sự hiện thực trong Hiện tại. Như thế Trời mới – Ý thức giác ngộ - không phải là trạng 

thái Tương lai được hoàn thành. Trời mới và Đất mới được dấy lên trong lòng mình “ ngay Nơi Đây   

và Bây Giờ hay Bây Đây “  và nếu Trời Đất mới không được phát sinh trong “ Lúc Này “  thì không 

gì hơn là Tư tưởng trong đầu mình và như vậy chẳng có gì sinh ra được cả!  Chúa Yêsu đã nói : 

“Thiên đàng ( Trời mới ) là ở ngay Nơi đây trong Tâm hồn của các ngươi” . ( in the mist of you ). 

Trong bài giảng trên núi Chúa Yêsu tiên báo mà  cho đến bây giờ ít người hiểu được. Chúa nói:  
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Phúc cho những ai nhu mì ( meek: trong bản  mới  dịch là  khiêm  nhường ) vì họ được thừa hưởng  

Đất mới của nước Trời ( Bless are the meek, for they shall inherit the earth ). Ai là  người hiền lành 

và khiêm nhường?, và họ được thừa hưởng Thiên đàng nghĩa là gì? 

Người hiền lành khiêm nhường không có cái Tôi -  cái bản ngã -. Họ là những ai đã đánh thức Bản 

chất thực sự của họ, chủ yếu là Ý thức giúp nhận ra  Bản chất trong tất cả những người khác, mọi 

dạng thức của đời sống.     Họ sống trong trạng thái phó thác ( no – mind ) và do đó cảm thấy đồng 

nhất với Toàn thể và  Cội nguồn.   Họ thể hiện ý thức giác ngộ để được thay đổi mọi khía cạnh của 

đời sống trên hành tinh chúng ta, vì cuộc sống trên trái đất không thể tách khỏi ý thức con người 

cảm nhận  được và tương tác với nhau. Đó là ý thức trong đó người khiêm nhường  sẽ thừa hưởng 

nước Trời. Một loại  người  mới ( species ) được sinh ra ngay Bây giờ và họ cũng chính là mình. 

Những vấn đề trên theo nhà huyền niệm Eckhart Tolle về cách giác ngộ bằng cách Ý thức về sự Hiện 

diện nơi Hiện tại, mà Nho giáo gọi là Hiện tại miên trường ( ever present ) . Miên trường là đêm 

dài,hiện tại miên trường là giây phút nào cũng để cái ý thức mình vào sự  sống theo Hiện tại của Nơi 

Đây và Bây giờ, có như thế mới giúp cho cuộc sống được sung mãn, chứ cứ ôm vào cái hào quang 

hay  bất mãn của Quá khứ hay cái ảo vọng về sự hạnh phúc hay sư cứu độ ở Tương lai thì là sống 

trong ảo tưởng, vì mọi thứ đạt được đều do sư xây dựng của mình hàng giây hàng phút trong Hiện 

tại.   

Trong Hiện tại miên trường mỗi người đều cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách hoàn thiện các 

Công việc từ nhỏ tới lớn cũng như hoàn thiện các mối Giao liên Hoà từ trong gia đình ra ngoài xã 

hội. 

Làm như thế không những bảo đảm cho sự sống đời sau, mà cũng để cho cuộc sống đời nay không 

những được sung mãn, có sinh thú và có ý nghĩa. 

Ngoài ra có ba thể thức khác giúp ta sống sung mãn trong Hiện tại mà nhà huyền niệm Eckhart Tolle 

đã bàn trong cuốn “ A New Earth.”  Những thể thức đó là : Chấp thuận,  vui thích và Nhiệt tâm. 

( Đại khái như sau. Xin xem thêm chương cuối trong cuốn A New Earth. Eckhart Tolle ) 

I.-Sự chấp thuận 

Bất cứ việc gì mình không thể làm một cách vui thích, thì ít nhất mình có thể chấp thuận đây là điều 

mình phải làm. Chấp thuận có nghĩa là kể từ Bây giờ, chính trong Tình trạng này, Lúc này Đây đòi 

hỏi mình phải làm, mình sẵn lòng làm.  Sự tự ý chấp thuận làm bất cứ việc gì có tính cách Nội khởi.   

Thực hiện một việc trong ý thức chấp thuận sẽ giúp cho mình có được sự an bình trong tâm hồn.   Sư 

An bình đó là do ý thức tự nguyện, nhờ tự nguyện mà ta có thể sống trong thế giới qua hành động 

phó thác - một phương diện khác của sự chấp thuận -.    

II.-Sự vui thỏa 

Khi mình thực sự vui thỏa với việc mình làm, thì mình sẽ được an bình. Sự an bình đến từ hành động 

phó thác trở nên một cảm quan về sự sống động ( aliveness ). 

Nơi Đất mới, sự Vui thỏa sẽ thay thế lòng Ham muốn bằng năng lực thúc đẩy đàng sau hành động 

của mình. Lòng ham thường dấy lên từ sự lừa đảo của cái Tôi - bản ngã - , coi mình là một mảnh rời 

rạc, được tách ra từ năng lực nằm đàng sau mọi sáng tạo. Qua sự Vui thỏa, mình được nối kết với 

chính  Năng lực sáng tạo vũ trụ. Khi mình hiện hữu được trong khoảnh khắc Hiện tại ( thay vì Quá 

khứ và Tương lai ) - tiêu điểm chính của đời mình -, khả năng Vui thỏa với những gì mình làm sẽ 

tăng lên đáng kể. Sự Vui thỏa đó là phẩm chất cuộc đời mình. Niềm vui là thể năng động của con 
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người.Khi năng lực sáng tạo của vũ trụ trở thành  ý thức về mình thì năng lực đó được biểu lộ ra 

niềm vui. Mình không cần phải đợi một cái gì “có nghĩa “  xẩy tới cho đời mình, để cuối cùng mình 

vui thỏa với những gì mình làm. Có nhiều ý nghĩa trong niềm vui hơn những gì mà mình luôn cần 

đến.     

Ngày Mai không bao giờ đến trừ phi mình bắt đầu vui thỏa những gì mình đang làm Bây giờ. Khi 

mình nói tôi Vui thỏa làm cái nọ cái kia, đó là một nhận thức sai lầm . Rõ ràng niềm vui không đến 

từ những gì mình Muốn làm mà nó tuôn trào vào Trong Việc Mình Làm, và như thế mình sống trong 

thế giới này tự sâu thẳm trong Lòng mình.  Nhận thức sai lầm rằng sự Vui thỏa đến từ việc mình làm 

tuy là bình thường nhưng nó cũng nguy hiểm, vì nó tạo ra niềm tin rằng sự Vui thỏa có thể mang đến  

từ Cái gì khác, như là một hoạt động hay một việc gì. Khi đó mình cho rằng thế giới sẽ mang tới 

niềm vui hạnh phúc cho mình.  Thực ra thế giới không thể cung cấp cho mình những thứ mình nghĩ 

là mình cần thiết.    Vậy cái gì là mối liên hệ giữa việc mình làm và nguồn vui. 

Mình sẽ vui thỏa trong bất cứ hoạt động nào mà mình thực sự hoàn toàn hiện diện, bất cứ hoạt động 

nào mà mình không lấy phương tiện thay cho cứu cánh. Đó không phải là hành động mình làm mà 

mình thực sự vui thỏa, nhưng là cảm quan sâu xa của sự sống động ( aliveness ) tuôn tràn trong đó.    

Sự sống động đó cho biết mình là ai.   Điều đó có nghĩa là khi mình vui thỏa làm một điều gì, mình 

thực sự trải nghiệm niềm vui của con người trên phương diện sống động của nó.  Đó là tại sao việc 

mình vui thỏa nối kết mình với năng lực đàng sau mọi sáng tạo. 

Niềm vui của con người là niềm vui của ý thức hiện hữu. Khi mình có tỉnh thức thì mới vượt qua 

được bản ngã điều khiển đời mình. Khi đó mình có thể nhận ra rằng bất cứ hoạt động nào mà mình 

dấn thân vào trong thời gian lâu dài sẽ bắt đầu lan rộng vào trong cái gì lớn hơn, khi nó được khởi 

động bởi ý thức.   Qua hành động sáng tạo, một vài người trong số những người đó đã làm phong 

phú đời sống của người khác, họ cũng chỉ làm những việc họ vui thỏa nhất mà không ham muốn 

thành công hay bất cứ thứ gì qua các hoạt động đó.  Họ có thể là nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, khoa học 

gia, giáo sư hay nhà thầu khoán.  Nhiều khi trong thời gian một vài năm tầm ảnh hưởng của họ vẫn 

bé nhỏ và đột nhiên và tuần tự một làn sóng sáng tạo khởi động tràn vào những gì họ làm và những 

hoạt động của họ toả rộng ra nơi bất cứ thứ gì bên kia mà họ không thể tưởng tượng đã đánh động 

vô số người khác. 

Thêm vào sự vui thỏa năng lực của hiện tại  ( Now ) được thêm vào những gì họ làm và với cái đó sẽ 

dẫn tới sự sáng tạo ở đàng sau bất cứ việc gì mà một con người bình thường không thể hoàn thành.   

Nhưng đừng để cho nó đi vào trong đầu, vì những cặn bã của bản ngã đang ẩn núp ở đó. Mình vẫn 

là con người bình thường. Cái dị thường là cái gì qua mình nó đi vào thế giới này.  Nhưng cái thực 

chất đó mình chia sẻ với mọi người.  Một thi sĩ Ba Tư thế kỷ 14 và thầy Hafiz của ngành tôn giáo Sufi 

đã thổ lộ chân lý này thật đẹp đẽ. “ Tôi là một lỗ trong ống sáo mà Chúa Kitô đã thổi qua. Hãy 

nghe điệu nhạc đó “. 

III.-Nhiệt tâm 

Nhiệt tâm có nghĩa là có một sự vui thích sâu xa trong những gì mình làm thêm vào yếu tố của mục 

tiêu hay cái nhìn mà minh cố đạt tới. Khi mình thêm một mục tiêu vào sự vui thích vào trong những 

việc mình làm thì trường năng lượng hay tần số ba động thay đổi.   

Ở mức độ nào đó ta thêm yếu tố “ Bây giờ “ vào sự vui thích thì  nó sẽ trở nên nhiệt tâm. 

Ở đỉnh cao của hoạt động sáng tạo nhiệt tâm sẽ có cường độ rất mạnh do năng lượng đàng sau việc 

mình làm. Mình sẽ cảm thấy như một mũi tên lao tới mục tiêu - và vui thích với việc mình làm.   
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Người bàng quan có thể cho mình là người bị căng thẳng, nhưng cường độ của nhiệt tình không liên 

quan tới sự căng thẳng. 

Khi mình muốn đạt tới mục tiêu nhiều hơn những gì mình đang làm, thì mình mới bị căng thẳng. 

Khi có sự căng thẳng thường là dấu chỉ của cái Tôi đã trở lại, và khi đó mình đã bị tách khỏi năng 

lực sáng tạo của vũ trụ.    

Sự căng thẳng luôn làm giảm bớt cả phẩm chất lẫn hiệu lực của việc mình làm    Cũng có sự nối kết 

mạnh mẽ giữa sự căng thẳng và cảm xúc tiêu cực như là sự âu lo và giận dữ. Nó độc hại cho cơ thể 

và bấy giờ mới nhận ra là một nguyên nhân chính của bệnh suy thoái giống như  bệnh ung thư và 

bệnh tim. 

Với nhiệt tâm chúng ta mới nhận ra rằng không phải chính mình mà có được.  Thực sự không gì có ý 

nghĩa mà không phải chính mình làm ra.   Nhiêt tâm bền bỉ sẽ mang vào sự sống một làn sóng năng 

lượng sáng tạo và những gì mình phải làm là lướt sóng.  

Nhiệt tâm mang tới năng lực to lớn vào trong những gì mình làm, cho nên ai không có lối dẫn vào 

năng lực đó có thể sẽ nhìn vào sự thành công của mình một cách kinh sợ và có thể so sánh họ với 

mình ra sao. Tuy nhiên mình biết sự thật mà Chúa Giêsu nói đến khi Ngài bảo:“  Ta không thể tự ý 

mình làm được việc gì.( Gioan 5 .30 ) “. Khác với ham muốn của cái tôi, nó tạo ra sự chống đối theo 

tỷ lệ thuận với cường độ của ham muốn,nhiệt tâm không gây ra chống đối. Nhiệt tâm không gây ra 

đối đầu, không tạo ra kẻ thắng người thua. Nhiệt tâm dựa trên sự thâu tóm vào mà không loại trừ ra 

kẻ khác. 

Nhiệt tâm và cái tôi không thể cộng tồn, cái này vắng bóng cái kia. Nhiệt tâm biết mình đi tới đâu, 

nhưng đồng thời nó kết làm một sâu xa với Hiện tại, nguồn của sự sống động, niềm vui và nguồn 

năng lực của nó. Nhiệt tâm không muốn cái gì hết ráo vì nó không thiếu cái gì, vì thế cho nên trong 

mọi sinh hoạt đều được an bình. 

Qua nhiệt tâm ta có thể nhập vào với nguyên lý sáng tạo ngoại tại của vũ trụ, nhưng không đồng nhất 

với sáng tạo, vì không có cái tôi. Ở đâu không có đồng nhất thì không có cố chấp vào nguồn lớn lao 

của khổ đau - 

Không ai giữ được nếp sống nhiệt tâm hoài hoài, khi đầy phải có khi vơi. Nhưng sẽ có một làn sóng 

năng lượng sáng tạo mới sẽ tới giúp làm mới lại nhiệt tâm. Nhiệt tâm thuộc chu trình ngoại tại của 

đời sống. Chỉ qua sự phó thác mình mới quay lại được với hành trình quy tư (nội tâm ) – hành trình 

về Quê- 

Tóm lại sự vui thích của những gì mình làm, kết hợp với một mục tiêu hay tầm nhìn mà mình hướng 

tới sẽ biến thành nhiệt tâm. Phải bảo đảm rằng mục tiệu hay tầm nhìn của mình không phải là một 

thứ trá hình nào của cái tôi. Và cũng phải bảo đảm rằng mục tiêu của mình cũng không phải để có 

cái này và được cái kia. Mình phải cảm nhận được làm sao cho những sinh hoạt của mình có thể làm 

phong phú và sâu đậm thêm đời sống mình và vô số người khác. Mình cũng phải cảm nhận được 

mình là cái cửa để cho nguồn năng lượng từ Vô biên - nguồn mạch của mọi đời sống – tuôn tràn qua 

mình có lợi ích cho mọi người. Tất cả những cái này hàm ý rằng mục tiêu hay tầm nhìn của mình khi 

đó đã là một thực tế trong mình trên bình diện tinh thần và thể lý. Nhiệt tâm là năng lượng từ tinh 

thần biến đổi vào trong chiều kích thể chất, do đó không có ý muốn dính vào. 

( Phỏng theo chương cuối trong A New Earth của Eckhart Tolle ) 

Mình không thể biểu lộ những gì mình muốn mà chỉ có thể bày tỏ những gì mình đã có. Mình có thể 

có được những gì mình muốn qua lao tác và lâu bền, nhưng đó không phải là cung cách của Đất mới. 
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Chúa Giêsu đã trao cho ta chìa khóa về sử dụng tinh thần một cách sáng tạo và sự biểu lộ  hình thức 

có ý thức, khi Ngài nói: “ Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em 

cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý .( Mác cô 11.24 ). 

 

(   Phỏng theo chương cuối trong A New Earth của Eckhart Tolle “ ) 

 

 

 

NẾP SỐNG NGƯỢC CHIỀU HÀI HÒA CỦA VIỆT NHO 

A.- Nếp sống một chiều 

Sống ở đời ai ai cũng muốn có Tự do và Hạnh phúc, ai cũng muốn giàu sang, có điạ vị và danh vọng, 

với niềm tin rằng chỉ cần mấy thứ đó là đạt Hạnh phúc.Muốn có những thứ đó thì không chỉ ngồi mà 

ước ao trông chờ, mà phải làm việc, phải hoạt động cật lực mới có thể được. Thậm chí  nhiều người  

lại tìm cách thủ đắc những thứ đó một cách bất chính, dùng nhiều thủ đoạn gian ác để có được cho 

nhiều và cho mau. Kết quả là khi đã có đủ mọi thứ đó mà vẫn không làm sao thỏa mãn được khát 

khao vô biên của mình.Vì khi đạt tới đỉnh cao của những thứ đó mà Tâm hồn còn cảm thấy trống 

vắng, cõi lòng không dứt xốn xang, khiến nhiều người thất vọng ê chề, đã phải tự tử. Vì sao? Vi khi 

đã có sẵn mọi thứ đó thì mới nhận ra rằng mình bị lầm lẫn, hạnh phúc vô biên không chỉ nằm ở trong 

những thứ Hữu hạn đó, mà ở chỗ khác, chúng chỉ đem đến tai ương nhiều hơn phúc lạc, nhưng chưa 

biết Hạnh phúc nằm ớ nơi đâu!  Đây là nếp sống có tính cách Ngoại khởi, mọi thứ  luôn luôn tương 

đối, không ổn định và không tồn tại lâu dài. Rồi ra mới nhận ra đây chỉ là lối sống “Độc Lợi kỳ 

Thân “, mà Độc lợi là trái với Đạo lý làm Người vì gây Bất công làm hại nhiều người khác, và “ 

Độc lợi tắc thù”, một mình mình lợi, tất sẽ gây ra nhiều kẻ thù khác ghen ghét. Thực ra là nếp sống 

Duy Lý một chiều nên bị thiên lệch, “đưa tới việc “ coi Của trọng hơn Người “, mà dấn thân vào 

con đường gian ác. Đảng CSVN đã sắp đến tận cùng con đường này.  Cha ông chúng ta đã bảo “ 

Thiên Võng khôi khôi sơ nhi bất lậu : Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt”.  Cái lưới ấy là luật 

Giá sắc, ai Gieo thứ gì thì Gặt thứ ấy, “ giết Người “ để cướp Của  thì chính “ cái Của cướp đó “ là 

nguyên nhân làm cho Người ăn cướp chúng bị kẻ Bị cướp giết lai, “ có vay có trả “ là thế . Nhìn vào 

đảng CSVN hiện nay, cái dao sắc Karl Marx đang kề sát bên cổ hơn 3 triệu đảng Viên CSVN, nó 

không cắt đứt ngay, mà cứ cứa lần lần, vì theo nhịp độ phát giác ra đảng CSVN càng ngày càng rõ 

mồn một là kẻ thù không đội trời chung của 90 triệu nhân dân VN, không những thế mà còn là nô bộc 

đắc lực cho kẻ thù truyền kiếp Bắc phương. 

Còn một số người khác, khi thấy mọi thứ ở đời cứ thay đổi không ngừng, như là tuồng ảo hóa đã bày 

ra đó, không thể bám chặt vào nhưng thứ luôn biến đổi, nên tránh thế giới Hiện tượng ảo hoá mà tìm 

nơi tĩnh mịch để tu Tâm. Đây là con đường Nội khởi. Nhưng cứ ngồi bất động mà tu trì, mà không đi 

vào trần thế, sống theo Thiên lý, tìm hiểu vạn vật để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thì cuộc 

sống lại bị ràng buộc vào sự nhờ cậy người khác, nên mất Tự do.    Hai nữa khi chỉ chuyên tu dưỡng 

cái Tâm, mà “ Độc Thiện kỳ Tâm”, tức là mình quên mất sự liên đới về quyền lợi và trách nhiệm, thì 

làm sao giúp được những người xung quanh phải lăn lộn với cuộc sống hàng ngày, làm sao giúp giải 

quyết được nan đề rối loạn xã hội chung . Đây là lối “Độc thiện kỳ Tâm “ cho riêng mình. Khi xã hội 
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rối loạn thì mình cũng chẳng yên thân, vì chỉ giải quyết được cái Nhỏ Riêng Mình mà mất cái To 

Chung, mất cái To thì cái Nhỏ chẳng còn..  Đây là nếp sống Duy Tình, nặng về Tâm linh mà nhẹ về 

Thế sự, nên có cái nhìn thiên lệch coi nặng Bác ái, mà xem nhẹ công bằng Xã hội, coi trần thế là ảo 

mộng, cõi đời là trần tục cần phải lánh xa . 

Tuy những người  sống nơi trần thế đã giúp đỡ những người chuyên tu phát triển bản sắc riêng để bố 

túc cho nhau, giúp cho đời sống chung dược viên mãn hơn. Thế nhưng xem ra sự Thù đồ trên chưa 

đem lại kết quả tích cực về sự liên đới trách nhiệm và quyền lợi, nên con Người ngày càng có nhiều 

người bất Nhân hơn và Xã hội lại bất Công hơn, đó là lý do sản sinh ra  những chế độ độc tài để 

kiềm chế những người cứng đầu đã làm rối loạn xã hội. 

Thế rồi, chế độ CS nhân danh Nhân đạo và Công bằng xã hội để lập nên chế độ độc tài toàn trị với 

ảo vọng giải phóng  người nghèo, đối tượng của Kitô giáo cũng là tầng lớp người nghèo khó, khốn 

cùng, bệnh tật. Một bên nặng về Đời bỏ Đạo, một bên nặng về Đạo nhẹ Đời, cả hai đều có cơ chế 

Quốc tế, thế mà người nghèo vẫn chưa được cứu và giải phóng. Không biết có phải do chế độ Chính 

trị  (Đời ) và Tôn giáo ( Đạo ), vẫn cứ mỗi bên một ngả,  chưa liên kết được làm Một, nên chưa đáp 

ứng được nhu cầu của con Người và Xã hội hay không ? Sự thực hiển nhiên là việc không cứu được 

Xã hội là chính vì không cứu được con Người. Con Người cứ “ Tuồng nào Tật nấy “cứ  cứng đầu 

không chiụ “ kính trọng yêu thương mà ăn ở công bằng với nhau “ mà thôi. Sở dĩ có lớp người nghèo 

một phần do những con Người Bất Nhân tạo ra Bất công xã hội, phần khác xã hội còn thiếu Tình 

thương, vì loài Người được sinh ta không lãnh nhận được Thiên bẩm như nhau, nên Thể chất và Tinh 

thần và Tâm hồn không đồng đều, khiến thành phần có thiên bẩm tốt hơn đã chiếm ưu thế mà lấn át . 

Có sửa được con Người mới mong cứu được Xã hội.   Không biết có phải “ God plan tức là Thiên ý “ 

cứ để cho xã hội rối tung nghẹt thở mới trị được loài người cứng đầu hay không?. Nhưng Thiên Chúa 

đã sẵn sàng để sẵn cái Dao Sắc “  Giá Sắc hay Nhân quả “,để  khi con người cả gan chơi Dao sắc 

thì phải chịu Đứt tay, có Đứt tay mới biết Đau, có Biết Đau thì mới Tỉnh, có Tỉnh mới có ý thức Tu 

Thân  để mong có chút Tình Người mà sống tương đối công bằng để Hòa với người khác.   

B.- Nếp sống hai chiều ngược nhau 

Theo Tổ tiên Việt, thì thế giới này là thế giới Hiện tượng tương đối, luôn biến hoá theo Dịch lý, nên 

con Người phải nương theo Dịch lý mà tồn tại và phát triển theo tiết nhịp Hòa của Vũ trụ.   Mà Dịch 

lý là Nghịch số : “ Dịch Nghịch số chi Lý, Dịch là Chân lý ngược chiều “.    Con Người có Gốc từ 

Thượng Đế, tức là từ thế giới Tâm linh - nguồn Sống và nguồn Sáng- là nguồn Tĩnh, nguồn Vô mà ra. 

Khi ra sống ngoài Đời nơi thế giới luôn luôn Động, thì con người phải nương theo Thiên lý mà khám 

phá thế giới vật chất là nguồn Hữu để phát triển Lý trí mà nâng cao đời sống vật chất và Tinh thần. 

Vậy con Người có hai nếp sồng ngược chiều: Khi ra hoạt động ngoài Thế sự, tiêu hao năng lượng thì 

phải trờ về nguốn Tâm linh mà tiếp nhận thêm nguồn Sống và nguồn Sáng để hoạt động kế tiếp. Cha 

ông chúng ta còn bảo: “ Sinh ký tử Quy: cuộc Sống Đi Ra ở trần thế chỉ là sống tạm gởi nơi Đất Mẹ, 

mà khi chết mới thực sự về  Nguồn vĩnh cửu, là sự Trở về Quê Cha trên Trời. 

I.- Suy tư để phát triển Lý trí ( Thế sự : HỮU ) 

Khi sống ở Đời, con Người phải dùng bộ óc mà Suy tư, phải ra lăn lộn ở đời mà phát triển Lý trí 

đặng Chu tri mà khai thác Thế giới Hiện tượng mà nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần, đây là 

nếp sống “ Sinh ký “ở thế gian thuộc lãnh vực Hướng Ngoại về Lý. 

Theo Lạc thư của Lạc Việt ( Lạc thư Minh triết : Kim Định ) thì thế giới hiện tượng này là tương đối 

được nối kết bởi những cặp đối cực như Trai / Gái, Vợ / Chồng, Mái / Trống, Cái  / Đực, nhị Cái / 

nhị Đực, Nhỏ / To, Gần /Xa , Đơn giản / Phức tạp, Tục / Thanh, Thường Thường / Phi Thưòng. .. Do 
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sự níu kéo xô đầy nhau  mà các cặp đối cực không quá cách biệt mới có thể thiết lập được vị thế 

quân bình động mà Tiến hóa trong trạng thái Hòa. 

Vì cảm nhận được Thiên lý đó mà Tổ tiên chúng ta ở trong thế giới trần tục này biết bám vào cái Gần 

để vươn tới cái Xa, làm những cái Nhỏ góp lại thành cái To, từ cái Tục làm cho nên Thanh, từ cái 

Thường thường vươn tới cái Phi Thường, vì chẳng có cái nào chỉ có Thanh mà không có phần Tục, 

có cái To mà không chứa cái Nho, có Xa mà không do những cái Gần để ráp lại thành xa, có cái Phi 

thường mà không do làm cái Thường Thường mà vươn tới.. ., mọi thứ đều tiương đối như được diễn 

ta trong hình Thái Cực Viên đồ. 

Muốn sống như thế thì công việc Vi Nhân hàng ngày phải bắt đầu từ Nơi Đây và Bây Giờ của con 

Người. Mọi người phải gắng công Hoàn thiện mọi Việc từ Nhỏ tới To, từ Gần tới Xa, từ Đơn giản 

đến Phức tạp, từ Tục tới Thanh, từ Thường thường đến Phi thường. . .., cứ mơ tưởng những cái To, 

cái Xa, cái Phi Thường nơi xa xăm chỉ là ảo tưởng, vì là do sự thúc đẩy hướng ngoại của cái bẩy Lý 

trí giăng ra để đánh lừa mà thôi.  

Hàng ngày phải Hoàn thiện cách hành xử với mọi người  để luôn xây dựng mối “ Liên hệ  Hòa “ với 

người thân trong Gia đình, với Đồng bào trong cộng đồng và ngoài Xã hội để có cuộc sống  ấm no 

hạnh phúc. Công việc này  mỗi người phải tự ý làm và giúp mọi người cùng làm để xây dựng một Xã 

hội ấm no, hòa bình, tương đối hạnh phúc. Không kể mức độ cao thấp, to nhỏ, nhưng ai ai cũng làm 

được, mọi người đều làm được, có toàn Tâm, toàn Ý, hết lòng xây dựng mới được, chứ không có cây 

đũa thần phù phép nào mà đạt được, và không thể nài nỉ cầu xin!. 

Khi làm mọi việc và xây dựng mọi mối Liên hệ, ta cần phải làm một cách Tự ý với Lòng Vui thích,  

và với Nhiệt Tâm, không còn lưu tâm tới đối tượng, tới sự thành bại, tới tiếng tăm, tới lợi lộc, tới quá 

khứ, tương lai, nghĩa không vướng vào “ Thời gian Tâm lý “,để rơi vào con đường lấy “ Cứu cánh 

biện minh cho Phương tiện: Đem cái cày đi trước con Trâu” , mục đích là không để cho cái Bản ngã 

của Lý trí xen vào lèo lái làm lệch hướng, nào là phải thành công, nào là phải đạt mục tiêu với bất cứ 

già nào, nào là sợ thất bại, . . . nên cứ nhắm lấy mục tiêu do lý trí bày ra theo lòng ham muốn mà đạt 

tới cho được với bất cứ phương tiện nào. Đây là cái bẩy của Lý trí.  Muốn đi theo con đường “Đại 

Đạo Âm Dương hòa “, thì muốn  đạt mục đích tốt cũng phải dùng phương tiện tốt “ không để cho 

Thời gain Tâm lý xen vào, mà phải  “ luôn an trú vào công việc Hiện tại “: Hiện tại miên trường “. 

Khi đem cả nguồn Ý, Tính, Chí để Hoàn thiện mọi Công việc và mọi liên hệ Hòa , thì càng làm càng 

vui, càng vui càng có sáng kiến, khi có thêm sáng kiến lại càng hăng hái, càng nhiệt Tâm. Nguồn 

sống hăng hái, nhiệt tâm từ Trời cao sẽ đem đến những tia chớp hướng dẫn các nhà khoa học,những 

triết gia, những nhạc sĩ, những người nhiệt tình  làm việc . . .cảm nhận được những phút thần hứng, 

nguồn của sáng kiến, sáng kiến bao giờ cũng mang theo niềm vui.   Đó chính là nguồn Sống và 

nguốn Sáng từ Thiên Chúa, Ngài đem thêm sức mạnh và ánh sáng cho những người sống nhịp theo 

Thiên lý, với điều kiên là Lòng chúng ta phải Trống Rổng, Trí chúng ta phải Vô Tư ( no mind : Không 

bị Tham Sân, Si lèo lái ) .  Đây là một cánh cữa giúp ta đi vào Nội Tâm hay Tâm linh suốt đời. Đây là 

phương cách “ Đem Đạo vào Đời “ của mọi người một cách tích cực, nó ở trong tầm tay mọi người, 

ai cũng có thể làm được. 

II.- Quy tư để trở về nguồn Tình ( Tâm linh: VÔ  ) 

Khi muốn trở về Nguồn gốc Đạo thì con Người phải bỏ Lý trí mà Quy tư, tìm nơi vắng vẻ, ngồi yên 

tĩnh và bất động,  quên hết mọi phiền toái cuộc đời mà trút gánh nặng, vén màn vô minh, giúp cho 

cõi lòng trống rổng mà tiếp nhận nguồn Sống ( Bác ái, Nhân ái, Từ bi ) và nguồn Sáng ( Công bằng, 
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Công chính, Trí ). Đây là công việc tu trì về nguồn để phá chấp cho nhẹ gánh, dọn đường chuẩn bị  

cho ngày Tử quy.  

Chúng ta ai cũng biết,  khi sinh ra ở Đời, mình chỉ mang theo cái Xác Trần trưồng và Tinh thần Vô 

Tư, nên khi về Quê thì lại phải trở lại nguyên trạng, bỏ cái Xác Trần truồng lại, nhưng đừng quên 

phải mang theo một Tâm hồn Vô Tư như trẻ con, Tâm hồn phải Hý lộng như Hoá Nhi mới được, Vì 

Quy Tư là đi về cõi Vô, nên mang theo hành lý Hữu tất không qua cửa Hẹp được. 

Đây là châm ngôn hướng dẫn công việc chuẩn bị về Quê:” Dịch vô Tư, vô Vi dã, tịch nhiên bất 

động, nhi cảm thông Thiên hạ chi cố: Dịch là bỏ Lý trí, không Suy Tư ( no – mind ), làm việc mà 

không nhân vi theo tư dục, sống thuận theo Thiên lý, ngồi yên tĩnh ( silent ) bất Động ( still ), để cho 

cõi lòng Trống Rổng, vén màn Vô minh mới cảm thông được lẽ Trời Đất, mới mong tiếp cận được với 

nguồn Sống và nguồn Sáng ( Tức là Thượng Đế, Thiên Chúa ). 

III.- Những đường lối tu Tâm 

Theo Nho thì “ Thiên lý tại Nhân Tâm: Lẽ Trời đã được khắc ghi vào Lòng mỗi Người rồi”, vì mỗi 

người là một phần nhỏ được tách ra từ Vũ trụ,  nên có Đi vào Tâm mới gặp Linh: Tâm linh, như 

Thần Linh, như Chúa Thánh Linh. Mặt khác có nhiều cửa ngõ đi vào Tâm, mà cửa nào cũng đòi hỏi 

nhiều công tu luyện, tu luyên để dẹp bỏ cái Bản ngã do lý trí xây nên suốt cuộc đời; Đó là những Ý 

tưởng, những tính Cố chấp, những điều cho là Tất định như Luân thường đạo lý ( Chỉ để sống ở đời 

mà thôi ), được Không Tử gọi là Tuyệt Tứ: Vô Ý, Vô Cố, Vô Tất, Vô Ngã .   Tổ tiên Việt thì gọi là 

Đạo Trống, mình cứ ngồi tịch nhiên bất động, gột bỏ những phiền toái cuộc đời cho Lòng Trống 

Rổng đề “Đôn hồ Nhân, Cố năng ái: nghĩa là Đôn hậu tình người mà giúp Mình  Yêu thương Mình 

và Kẻ khác “ 

Còn Nhà Phật thì phải tu trì qua Ba bước: Giới, Định, Tuệ. Giới là thực hành những điều răn để cho 

khỏi “ Tâm viên Ý mã : Lòng cứ như con khỉ chuyền hết cành cây này qua cành khác, Ý thì như con 

ngựa hoang chạy rông “ , để được Định mà vèn màn Vô minh, bắt gặp Tuệ giác  mà giác ngộ.  

Còn Ki tô giáo thì dùng phương pháp Nguyện Ngắm để thanh ẩy Thân Tâm, kết hợp với Thiên Chúa 

mà đạt Đạo. 

Tôn giáo nào cũng có nhiều môn phái, nhiều đường lối, nhưng lối nào cũng công phu lâu dài, ai có 

đi vào mới  cảm nhận được, chứ khó mà bao quát được, chỉ có cách nhìn vào Quả để nhận biết Nhân 

ra sao. 

C.- Lối sống “ Đi Ra “ / “ Trở về “  hài hoà 

 

 Tổ tiên ta đã lưu lại:  Lời nhắn gởi thì thầm tự ngàn năm 

  

” Trăm năm tính cuộc Vuông Tròn 

Phải dò cho đến “  ngọn Nguồn” / “ lạch Sông “ 

 

Cuộc Vuông / Tròn là: 

Cuộc triệt Thượng ( Tròn: Trở về Ngọn nguồn Tâm linh của Non Mẹ  )  

và triệt Hạ ( Vuông: Đi ra cho tận Lạch sông Thế sự của Nước Cha )  

Có đi đến nơi đến chốn của Thượng Hạ thì mới đạt được:  Mẹ Non Nhân, Cha Nước Trí .  
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Khi Vuông Tròn được đúc thành một khối để Nhân Trí hài hoà thì đạt Minh triết, mới đạt đức Dũng 

Vậy Ngọn nguồn là Mẹ Non Nhân.  Lạch Sông là Cha Nước Trí, Khi sống theo Nhân Trí hài hoà thì 

đạt Đức Dũng 

Nhân, Trí, Dũng là Tam cương của Nho. 

Từ nguồn gốc đó Tổ tiên chúng ta đã thì thầm nhắn gởi Lời Tâm huyết tự ngàn năm: 

 

“Ai về nhắn với nẫu ( 1 ) nguồn, 

Măng le ( 2 ) gởi xuống, cá chuồn gởi lên ( 3 )” 

 

Đây là cánh đồng Tương hay sự tương giao giữa Mẹ Tiên cha Rồng.Đây cũng là mối liên hệ công thể 

hài hòa hai chiều làm mối Liên lệ  Hòa cho Đồng bào Việt Nam. 

 

(1) Nẫu hay Nậu: là họ, kẻ, những kẻ. Nẫu nguồn là những kẻ sống trên nguồn của suối, tức là trên 

núi, quê hương của Mẹ Tiên. 

 

(2) Măng le: loại măng vòi, nhỏ. Măng le là loại măng mọc ở trên nguồn, trên rừng, là thực phẩm 

MẹTiên hay dùng. 

 

(3) Cá chuồn là loại cá ngoài biển, cá sống từng đàn, bay được, có khi bay vào thuyền đánh cá làm 

chìm thuyền luôn. Cá chuồn là sản phẩm nơi cha Rồng ngoài biển. 

Măng le nấu với cá chuồn là thức ăn bình dân của dân Việt, chắc là hai thứ nấu chung thành món 

kho ngon, món ăn ngọn để Mẹ Tiên Cha Rồng cùng Thực, vì “có Thực mới vực được Đạo “. 

 

Bao giờ Mẹ Tiên cũng tìm cách dùng miếng trầu đưa duyên mời cha Rồng trước, để kết hợp thành Vợ 

chồng, rồi không thể không “ Thù đồ “, tức là phân cực  mà phát triển bản sắc riêng, tuy vậy mà vẫn 

không quên dìu nhau “ Đồng quy “ trên cánh đồng Tương, để sống Hòa mà đạt Minh triết mà hưởng 

hạnh phúc, sự chia tay lên non xuống biển thật không phải là sự chia ly gây ra cảnh phân hóa, đó là 

ngộ nhận mất nước!! 

Ta thử nhìn lại xem, khi mới lọt lòng Mẹ, khi bật ra tiếng khóc đầu đời thì em bé mới bắt đầu thở 

được, khi thở Vào thở Ra ngược chiều có cân bằng thì mới sống và khỏe mạnh. Hệ Tuần hoàn có 

giúp chuyến vận  huyết vào ra Quả tim nhịp nhàng, hệ Tiêu hoá có giúp việc ăn vào thải ra êm xuôi, 

hệ Thần kinh vận động và cảm giác có hoạt động vào ra nhịp nhàng thì cơ thể mới hoạt động được, 

các tế bào trong các bắp thịt và xương có được “ sinh ra “ để bù đắp vào “ tế bào tiêu huỷ “ đều đặn 

đúng kỳ hạn thì cơ thể mới được cân bằng. Nói tóm lại tất cả mọi biến hoá trong vũ trụ đều phải tuân 

theo sự điều hoà của  hai yếu tố trái ngược hay gọi là nghịch lý “Âm Dương Hòa “ thì vũ  trụ  mới  

tồn tại. 

Trong cuộc biến hoá của Vũ trụ mọi thứ đều phải tuân theo Chu kỳ Tiểu diễn: Sinh, Thành, Suy, Hủy, 

tuỳ theo nhịp độ khác nhau, có thứ hiện ra biến mất trong từng sát na, có cái thì lâu đến hàng mấy 

trăm ngàn năm như ngôi sao đỏ, nhưng tất cả phải được vận hành  trong Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. 

Không hiểu Kỳ hạn 100 gang tay ( Bách tuế vi kỳ ) của cuộc sống con người nương theo mức độ nào, 

nhưng cũng phải tuân theo chân lý ngược chiều Lưỡng nhất của Thiên lý . 

Cái khó là con người phải sống theo hai con đường  ngược chiều, không thể đi vào một  mà phải 

sống thực sự cho hài hòa cả hai, sao cho hòa hợp nhịp nhàng thì mới mong  đạt Minh triết. Thế giới 
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ngày nay bị rối loạn là do quên lảng đời sống Tâm linh, đánh mất nguồn Yêu Thương, nên khi sống ở 

đời không thực hiện được lẽ Công chinh, gây ra bất Công xã hội, nên Đời loạn, loạn trong Lòng  

loạn ra ngoài Xã hội.   Cái nguy nhất là khi nghe nói đến cách làm người theo hai lối ngược chiều 

này, nhiều người cho là  cổ  hủ, lâu dài, nên nản chí, nhiều người thì dè bĩu lánh xa, họ chỉ mê mãi 

khoa học cho là đây là cây đũa thần vạn năng, nhưng không hề hiểu rằng những khoa học gia thiếu 

lương tâm thì lại vạn năng trong phá hoại.! 

Tự ngàn xưa, Tổ tiên chúng ta đã vạch ra chương trình của đời Người: Cuộc đời con người lấy “ 

Nhân sinh Bách tuế vi kỳ : Cuộc đời chỉ có 100 gang tay: life span ), nên chia ra: 

*25 năm đầu dành thời gian đào luyện mình cho thành  con người Toàn diện, tức là con người phải 

có đủ Đức và Tài.  

*25 năm kế tiếp là phải hoạt động năng nổ ở đời để nâng cao dời sống Vật chất và Tinh thần cũng 

như đời sống Tâm linh để sống Hòa với nhau, nhưng phần đời sống Tâm linh còn nhẹ hơn. Việc quan 

trọng là phải sống cuộc sống có ý nghĩa và phải tiết kiệm dành dụm của cải để khi về già không làm 

ra được mà dùng. 

*Còn 25 năm về sau thì lại nghiêng về đời sống Tâm linh nhiều hơn, mục địch phải trút hết  lần 

mọi thứ do lý trí tạo dựng nên từ vật chất đến tinh thần, vì trong thế giới Hiện tượng biến đổi này, 

mọi thứ đều : “ Hữu nhược Vô, Thực nhược hư : Có dường như Không, Thực dường như Hư “, mọi 

sự cứ biến đổi không ngừng theo bóng câu qua cửa sổ, không có gì tồn tại lâu dài, đừng có bám chặt 

vào mà thất vọng, ngay cả đạo lý ở đời nữa, có thế mới hoàn đồng được, khi sắp từ giả cuộc đời thì 

sẵn sàng vui vẻ về quê để sống kiếp khác nhẹ nhàng hơn vì đã trút đi được khối vật chất nặng nề.   

*Khi sống đến gang thứ 75  mà chưa được gọi về Quê, thì 25 gang còn lại mình làm gì đây? Ai nấy 

cứ tuần tự theo tiếng gọi xa xăm về Quê thỉ cứ vui vẻ trở về, ai chưa được gọi về thì cứ theo Thiên lý 

sống sao cho phong lưu thơ thới, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ thời,( Tuỳ Thời chi Nghĩa đại hỹ tai ), tuỳ trường 

hợp  mà liệu lý mọi việc cho êm là được, nhưng đừng có  quên việc trút bỏ gánh nặng cuộc đời mà 

qua cửa Hẹp. 

*Còn nữa là ngoại lệ đặc ân Thiên bẩm, không cần phải bàn thêm. 

Tuỳ theo nhịp độ phát triển và suy thoái, sao cho cuộc “ Sống Đạo giữa Đời “ được tương đối hài 

hòa, để cuối Đời được Phong Lưu  tức là “ Âm  Dương  hòa “ , thì đã  là đạt Đạo vậy. (  Phong: 

Thiên :  Âm,  Lưu: Địa: Dương   ) 

Vì không hiểu” Nghịch lý cuộc đời: Dịch nghịch số chi lý “. nên một số người nặng về Hướng Ngoại, 

cố lo mà Chấp cho nhiều cho mau, gây ra bất công xã hội, còn một số người khác thấy đời là ảo 

mộng lại nặng về Hương Nội mà Phá  khi chưa Chấp, nên cuộc sống  không được phát triển cho viên 

mãn. Đó là hai Hướng Duy Lý và Duy Tình, cả hai đều mất quân bình. Nguyên nhân của sự khổ đau 

của con Người và rối loạn xã hội cả hai đều đều là nếp sống một chiều mất quân bình trái với Thiên 

lý, mà Cha ông chúng ta đã khuyến cáo: “ thuận Thiên giả tồn nghịch Thiên giả vong “ .Thuận thiên 

là phải sống hài hòa theo hai chiều, như Nước Lỏng thì chảy xuôi, Hơi Nước thì bốc ngược, như thế 

vạn vật mới biến hoá điều hoà, còn  chỉ sống một chiều không biến hóa thì bị ngưng đọng, nghịch với 

Thiên lý, trong cuộc sống con Người  thì phải sống làm sao cho Tính Lý hài hoà tức là Tình Lý tương 

tham, mà Duý Lý Duy Tình đều bị thiên lệch mất quân bình. 

Khi sống ở đời thì cứ Chấp theo lẽ Công bằng giúp cho con người được phát triển toàn diện để được 

viên mãn giúp cho cuộc sống đầy sinh thú. Nhưng ngược lại cũng phải nhận chân rằng mọi thứ trên 

đời này tuy nhịp biến đổi mau chậm khác nhau, nhưng mọi thứ đều biến đổi không ngừng, không thể 

bám vào mà gây ra đau khổ cho chính mình và kẻ khác, “ một đời Ta ba bảy đời Nó “, Có mà dường 
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như Không, Không mà dường như Có”, “ Thực nhược Hư, Hữu nhược Vô “, khi mềm thì cứ nắn, khi 

rắn thì thoải mái mà  buông, để mà Chấp Phá, Phá chấp, đây  là nghệ thuật điều hoà cuộc sống.  Cái 

khó khăn nằm ỡ chỗ nơi Tâm thức từng  người có nhận chân mà thực hành cho được hay không.  

Chúng ta thử nghĩ lại xem, “ Có ai giàu ba họ, ai  khó ba đời”   Không có ăn có mặc cùng thiếu tiện 

nghi vật chất thì khổ là lẽ đương nhiên, nhưng khi đã giàu sang mà  sống bất công đều làm cho mình 

và người khác cùng đau khổ.   Mọi rối loạn của con người và xã hội đều do những hành động nghịch 

với Thiên lý của loài người: Không Yêu Thương nhau ( thuộc Tình )  nên ăn ở Bất công với nhau trên 

muôn vàn hình thức  ( Lý )  gây nên  đời loạn làm cho mọi người đều khổ đau. Người bất Nhân bóc 

lột cũng như những nạn nhân bị bóc lột đều khổ đau, tuy sự khổ đau  mỗi bên một khác . Cứ nhìn vào 

tình trạng xã hội Châu Phi, Trung Đông nhất là Việt Nam hiện nay thì ta thấy rõ.   

Ai là thành phần có sứ mạng thức tỉnh Giấc ngủ Mê của con Dân nước mình, nếu không phải là 

những vị Lãnh đạo tinh thần, những vị Trí thức luôn được ưu đãi và tôn kính, nhưng khổ thay đa số 

những vị này lại đang ngủ say trong đời sống  sang giàu của riêng mình, nên còn vô cảm ( thiếu Tình 

Người ) và vô trách nhiệm liên đới ( không quan tâm đến bất công xã hôi tức là Lý công chính ) , nên 

không cảm nhận  được nỗi khổ đau trùng trùng của cả Dân tộc.! 

Chúng ta thử nghĩ lại xem, trên thế giới này mọi thứ tốt xấu đều do con Người làm ra, Đất nước hoà 

bình hay rối loạn là do cả Dân tộc dựng nên.  Con người hư là do con người thiếu lòng Nhân, nên ăn 

ở bất công mới gây rối loạn, một dân tộc đánh mất mối liên hệ Đồng bào thì bị phân hoá thành phe 

này đảng nọ, tôn giáo hay uý kỵ nhau, thì đất nước bị xé ra từng mảnh.  Khi xã hội bị rối loạn, đất 

nước điêu linh mà cứ chạy theo Hiện tượng mà sửa thì chỉ rối loạn thêm mà thôi. Trung cộng và Việt 

Cộng đang rơi vào thế lâm nguy, chỉ mới nhận ra là do nạn tham nhũng, mà chưa thấy Tham nhũng 

có nguốn gôc từ đâu, vì không chịu chấp nhận mình là kẻ tham nhũng, đáng lẽ phải tìm cách sửa 

chữa mình cho đúng, lại cố tìm mọi kế gian ác để tránh né sự thực, nên không thể sửa cho tốt lành 

được, lại nữa có sửa thì họ chỉ sửa Ngọn héo khô mà không nhận ra Gốc sai mà sửa, cắt Ngọn này 

mà Gốc còn nguyên thì Gốc sinh ra Ngọn khác, sửa Hiện tượng rối ren mà không sửa Gốc sinh ra 

Hiện tượng thì hiện tượng liên tiếp càng rối ren hơn, chẳng khác nào cốc nước đang đục, không để 

yên cho lắng để loại trừ chất vẫn đi  thì tự nhiên trở nên trong, chứ càng quấy thì càng đục. 

Mặt khác, ngày này người ta hay nói tới nhiều thứ Dân Chủ, nhiều thứ Dân chủ hoa lá cành rất 

đẹp cũng như Dân chủ nền tảng, Dân chủ đáy từng. . , mà quên  con Người, người Dân, chỉ bàn 

đền Hiến pháp, Luật pháp, Cơ cấu xã hội. Đó là cái Quên Nền tảng, cái quên chết Người, vì 

không có con Người thì thiếu mất Động lực xây nền Dân chủ, thiếu Động lực này thì mấy thứ trên 

đều trở nên vô dụng, còn một số lại tránh né vấn đề chính trị ( thực ra là Tà trị ),  “ sống chết mặc 

bay “để cho yên thân!  

Khi vũ trụ này mà thiếu vắng con Người  thì vũ trụ  kể như không có, khi xây dựng một Quốc gia mà 

không nói đến Dân tộc trong đó Dân là Gốc ( Dân vi bang bản ) thì là  Dân chủ không nền, khi nói 

người Dân mà không lưu tâm tới con Người tức là Nhân để có đủ “ Nhân Dân “ thì quốc gia chỉ còn 

Dân mà không có Nhân, khi có Nhân mà không có lo tu dưỡng lòng Nhân ái và lẽ sống Công bằng 

thì tâm thức ngưòi Dân chưa qua khỏi giai đoạn sài lang, tức là còn ở giai đoạn Bái vật và Ý hệ, mà 

chưa đạt tới Tâm linh.  Việc này vua Hùng đã vượt qua các Huyền thoại diệt Mộc Tinh để vượt qua 

giai đoạn Bái vật ( Mê tín dị đoan ) , vượt Ý hệ ( Duy Lý một chiều ) bằng cách diệt Hồ tinh và Ngư 

Tinh để vươn lên Tâm linh ( nguồn Sống Yêu thương và nguồn Sáng Lý công chính ).  

( Xem ba Vĩ tích của Lạc Long Quân . Kim Định. Kinh Hùng Khải triết,  tr. 170  )   

Khi nói tới Dân Chủ mà không lưu tâm tới việc nâng cao Dân sinh, Dân trí và Dân khí, thì người 

Dân còn thiếu Tư cách và Khả năng thì lấy gì mà  đóng góp tích cực cho xã hôi. 
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Khi bàn đến các Cơ chế xã hội mà không biết sắp đặt làm sao cho các cơ chế đó được tiến bô nhịp 

nhàng với nhau thì khi vận hành, cứ bị cái nọ xọ qua cái kia mà  mất quân bình thì sẽ nằm yên một 

chỗ hay thoái bộ. 

Tóm lại, tuy có cơ chế xã hội điều hoà, có luật pháp tiến bộ, mà  không quan tâm đến con Người, 

đến Dân tộc, đến một Chủ đạo Hòa chung để cùng nhau xây dựng nên những thứ đó thì chỉ là 

bản chuyện trên Trời Dưới Đất, thiếu nền tảng căn bản về con Người.. 

Khi nói tới Đa nguyên, Đa Đảng mà không chỉ ra cái Nguyên của Đa, điểm Đồng quy của các 

Đảng trong Dân tộc, thì khi làm việc Quốc gia  chỉ lo làm viêc Đảng tranh, Phe phái tranh, không 

biết Đảng, Phe phái có nát không, nhưng Quốc gia thì chắc chắn bị xé tan ra từng mảnh.  Xin 

nhớ điểm Đồng quy của Dân tộc hay Chủ đạo Hòa mới là nền tảng Quốc gia.  

Xin các chiến lược gia, các đảng phải lưu tâm đến vấn đề căn bản trên để cho Quốc gia Dân tộc 

không còn bị dày xéo thêm nữa. Xin đừng có lờ đi tránh né những vấn đề khó khăn căn bản về 

con Người và Dân tộc này, xin đừng có nôn nóng làm tắt cho mau, vì “ Dục tốc bất đạt “, đừng 

dẫm vào lốt chân của CSVN, cứ cướp cho được chính quyền tưởng là xong , đến khi có chính 

quyền không biết làm gì nữa thì phải theo quan thầy “ Kẻ thù truyền kiếp “  mà diệt Dân tộc!. 

Chúng ta đã có những 36 năm để chuẩn bị, không biết đã làm xong chưa ? 

Hy vọng thay! 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tuetamclinic.multiply.com/
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HÌNH ẢNH HANG ĐÁ BETHLEM. 

 

Nơi Chúa Yêsu sinh ra 2000 năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Khu nhà thờ Giáng Sinh nhìn từ quảng trường Máng Cỏ (Manger Square) 
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2.- Cổng vào nhà thờ ( Phải lại gần hơn mới thấy ) 
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3.-Phải cúi mình xuống mới vào được 
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4.-Chánh điện bên trong nhà thờ - Trên nền nhà là nơi khai quật... 
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5.-Nền nhà thờ cũ từ năm 327.-( các nhà khảo cổ đã tìm được ) 
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6.-Tới gần bàn thờ - chú ý phía bên phải nơi có người đứng là cổng xuống hang đá Bê 

Lem  

 

 

7.-Bên trái bàn thờ có hình Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng với nến cháy lung linh 
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8.-Khi tắt nến 

 

 

9.-Cổng bước vào hang đá Bê Lem 
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10.-Hành lang nhỏ dẫn tới hang đá Bê Lem 

 

 

11.-Bước xuống các bậc thang là nơi Con Chúa Ra Đời 

Bên phải: nơi Chúa sinh ra – Bên trái: máng cỏ 
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12.-Máng cỏ nơi Chúa nằm sau khi sinh ra 
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13.-Nơi Chúa Giêsu sinh ra được đánh dấu với ngôi sao 14 cánh 

 
 

 
 

 

 

14.-Các chữ vòng quanh bên trong ngôi sao 

Hicde Virgine Maria Jesus Christus Natus Est 
Có nghĩa là: Nơi đây Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Đức Giêsu Kitô 
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15.-Chính diện hang đá Bê Lem 

 

 

16.-Các hàng cột bên trong nhà thờ 
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17.-Xen kẻ các bình đèn 

 
 

 

18.-Theo kiểu Chính Thống Giáo 
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PHẦN  BA 

VIỆT NHO TRONG LÒNG NHÂN LOẠI VÀ VŨ TRỤ 

A.- TRONG TIỀM THỨC CỘNG THÔNG NHÂN LOẠI 

Khi đi vào Tâm lý miền sâu, chúng ta bắt gặp được ba Sơ nguyên tượng ( archetypes ): 

I.- Sơ nguyên tượng thứ nhất 

1.- Sơ nguyên tượng thứ nhất là:  Mối Tình bao la của người Mẹ: Mối Tình người Mẹ mơ 

màng như ánh trăng non, vằng vặc như ánh trăng rằm mùa Thu, bao la như biển Thái bình dạt 

dào, thiết tha như dòng suối hiền ngọt ngào. ..Kitô giáo tượng trưng Mối Tình bao la này bằng 

Biểu tượng Mẹ Maria, Phật giáo bằng Phật Bà Quan Âm, Văn hóa Việt Tộc bằng Mẹ Nữ Oa, 

Mẹ Âu Cơ, Bà Chúa Xứ … Đó là Nguyên lý Mẹ, nền tảng của Văn hoá Hòa bình thuộc Nông 

nghiệp.  

Còn Nguyên lý Cha được tượng trưng bằng những Thần đực rựa rất bạo động,thuộc nền Văn 

hoá Du mục, có bản chất Chiến tranh. 

                  
Hình Đức Bà Maria                                             

 

 
 

Hình Đức Quan Thế Âm 
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II.- Sơ nguyên tượng thứ hai 

2.-Sơ nguyên tượng thứ hai: Mối Tình keo sơn gắn bó hay trao xương gửi thịt giữa đôi Gái 

Trai trao Duyên gởi Phận cho nhau.  Đây là mối “ Tình Lý tương tham “. Tình Mẹ Lý Cha 

cùng sống hài hòa với nhau để cho “ Thuận Vợ thuận Chồng” , mối liên hệ này được tôn lên 

‘Đại Đạo Âm Dương hòa “  

 
 

Sơ nguyên tượng Vợ / Chồng: Nữ Oa ( bên Trái cầm cái Quy ) và Phục Hy ( cầm cái củ ) giao 

thoa với nhau.  Cái Quy để vẽ hình Tròn, cái Củ để vẽ hình Vuông, hai Vợ chồng phải sống sao 

cho Mẹ Tròn con Vuông hay trọn Tình vẹn Lý. 

III.- Sơ nguyên tượng thứ ba 

3.- Sơ nguyên tượng thứ ba là mối Liên hệ Hòa giữa mọi người bằng cách mỗi người phải 

trau dồi Ngũ thường để có khả năng hành xử Hòa theo Ngũ luân. 

Ngũ thường là Nhân, Nghĩa,(  Lễ, Trí Tín là chi tiết hóa của Nghĩa tức là lẽ sống công bằng hai 

chiều ) .  

Ngũ luân là mối liên hệ Hòa giữa : Vợ / Chồng, Cha Mẹ / Con cái, Anh Chị / Em, Nhân dân / 

Chính quyền, Đồng bào với nhau. Đây là lối sống hai chiều tương đối Công bằng , “ Có Đi có 

Lại cho toại lòng nhau “.  

Hình ảnh Vũ trụ hoà được diễn tã trên mặt Trống Đồng Đông Sơn cũng như Ngọc Lũ. 

 
Mặt Trống Đồng diễn tả cuộc Ca Vũ Hoà của Thiên, Địa , Nhân: Thiên là 2 vòng ở giữa, Địa là 

2 vòng ngoài, còn Nhân là vòng giữa. Cả ba Tài: Thiên Địa Nhân cùng ca vũ theo chiều Tả 

nhậm làm nên Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ.  

( Xem Sứ Điệp Trống Đồng của Kim Định ) 

Nhân loại có thể gặp nhau và sống Hòa với nhau từ ba nền tảng trên.  

Đây là Tiềm thức Cộng thông của Nhân loại. 
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B.- CON NGƯỜI TRONG VŨ TRỤ 

I.- Vào bài 

( Xin xem một số kiện chứng nơi các bài A. B. C. D. E. G.. . ở dưới  ) 

Qua các bài A, B, C, D, E. G. . .  chúng tôi muốn lượm lặt một số dữ kiện để có một số Ý niệm 

chung về “ Tiềm thức Cộng thông nhân loại” và “ Vạn Giáo nhất Lý “ qua Nội dung của Nho 

giáo . 

Chúng tôi xin lướt qua một số điểm chính của Nho giáo với hy vọng làm sáng tỏ được vấn đề 

giữa Tâm linh và Thế giới Hiện tượng hay Thế sự.  Tâm linh và Thế sự tuy ngược chiều nhau, 

nhưng cần phải được hài hòa, vì cả hai cũng chỉ là Một. 

Nói theo Việt Nho thì Tâm linh và Thế sự là Thái cực được tượng trưng bằng Thái cực viên đồ. 

Chúa Yêsu  được biểu tượng bằng Thái cực viên đồ. Chúa Cha được biểu tượng bằng  “ Thái 

Cực nhi VÔ CỰC “ thực ra Chúa Cha là  Vô Biên Vô Cùng không thể lấy gì để biểu tượng 

được, chỉ lạm dùng Biểu tượng để giúp con Người Hữu hạn vươn lên. 

  

II.- Lý Thái cực 

Lý Thái cực là Lý của Âm Dương được biểu diễn bằng hình Thái cực Viên đồ ( ở dưới ) . Âm 

Dượng là cặp đối cực: Âm và Dương nghịch số với nhau như Nước với Lửa,Dịch gọi là “Dịch : 

Nghịch số chi Lý “.  Đây là nghịch số kép, vì trong Âm có mầm Dương, trong Dương cũng có 

mầm Âm : Âm trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn”.  

Âm có Thể ( Bản chất hay Nội ) Âm ( - ) nhưng Dụng hay Diện ( Ngoại ) là Dương ( + ) ,    

Tương tự như thế Dương có Thể là Dương ( + ), mà Diện là Âm ( = ),.  Âm Dương trở thành hai 

ion mang điện ngược chiều, cả hai đều mất quân bình cần được giao thoa với nhau để hòa hợp. 

Trong dây điện ta có hai luồng ion - và ion + chạy ngược chiều giao thoa với nhau mà sinh ra 

dòng Điện. 

( “ -Phục Hy: Thể Dương Diện: Âm ; Nữ Oa: Thể Âm Diện Dương ) 

Thoạt coi tưởng là sai vì Phục Hy là Dương tượng Trời lẽ ra phải cầm cái Quy tròn, để cái 

Củ vuông cho Bà (Âm) chứ. Đó là ta quên luật Giao chỉ. Đàn ông mê đàn bà (hoặc ngược 

lại) vì chỗ quên này: thấy đàn Bà đầy Dương nên mê như điếu đổ. Chả là đàn ông cốt 

Dương nhưng sơn bằng Âm, nên lòng mê Dương, thấy các Bà tráng men Dương nên mê 

nhưng đem về cọ xát quá mạnh làm bong hết men Dương, trật lại còn có Âm, mới chán 

thấy mồ.  

Muốn tránh tai họa nọ cần phải luyện đúc để lúc “ hết nạc vạc đến xương “ thì xương không còn 

là Âm nữa mà là Âm đức cũng gọi là cái Nết: có sức đánh chết cái đẹp.  

Nhà uyên tâm Karl Jung đã hé nhìn ra luật Giao chỉ này khi tuyên bố linh hồn đàn bà có 

giống Đực (gọi là animus) còn linh hồn đàn ông có giống Cái (anima).  

( Văn Lang vũ bộ. Kim Định  ) 

 

Người con Gái là một ion+,  người con Trai là một ion - , nhờ sự trái ngược tạo nên hấp lực mà 

đôi Gái Trai mới có thể  kết hợp với nhau nên cặp Vợ Chồng. 
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Với Việt thì là cặp Vợ Chồng, như Tiên với Rồng, như Ngọc Long Toại ( cặp Vợ Chồng ) từ tay 

Ma Cô Tiên đền ơn cho Thôi Vỹ. Đây là biểu tượng để giúp thăng hoa cuộc sống. 

Còn các sinh vật khác như Động vật, Chim chóc, Cây cối  cũng  biến hoá trong vòng  Âm 

Dương hòa  mà thôi. 

Ta nên nhớ Việt Nho là nền Văn hoá được trình bày bằng Biểu tượng như Tiên Rồng, bằng Đồ 

hình như Thái cực viên đồ, bằng Đồ hình và Số độ như Ngũ hành, vòng Sinh, vòng Thành, Việt 

Tỉnh cương, Hà Đồ, Lạc Thư, Cửu Trù, Hồng phạm. . , chứ không có trừu tương như triết Tây.  

“ Nghịch số chi Lý “ là Lý Thái cực, Lý Thái cực là Lý Mẹ, tức là nhất Lý, còn các Lý khác - 

vạn lý - chỉ là những Lý Con, nên người ta bảo” Nhất lý thông, vạn lý minh”. Lý Thái cực là 

nét Nhất quán của Nho giáo, khi nắm được Lý Mẹ này thì chúng ta sẽ mở tung ra kho tàng Nho 

giáo mênh mông, cũng như  nét Lưỡng nhất là nét  Nhất quán  của Việt Nho với một Vũ trụ 

quan động theo Dịch lý, một Nhân sinh quan Nhân chủ và một Đạt quan Phong Lưu.( Thiên 

sinh, Địa dưỡng, Nhân hoà ). 

 

 

                                 
 

Thái cực viên đồ: Âm / Dương                            Tiên / Rồng: Vợ / Chồng 

III.- Nghịch số và Đại Đạo Âm Dương hòa 

Nghịch số Âm Dương hay cặp đối cực Âm Dương khi có  tỷ lệ cách biệt thích hợp thì có thể xô 

đẩy, níu kéo nhau ( Âm Dương tương thôi ) mà đạt thế Quân bình động. Tỷ lệ cách biệt đó là “ 

Tham Thiên ( 3 Trời: 3 Dương ) Lưỡng Địa ( 2 Đất: 2 Âm ) nhi ỷ số: Tỷ lệ 3/2 là những số cần 

phải tựa vào để cho cặp đối cực giao hòa trong thế Quân bình động.      Thế Quân bình động là 

thế Tiến  hoá và Trường tồn trong Trạng thái Hòa.  

Trong Trường hợp đời sống Vợ Chồng thì cách hành xử hàng ngày với nhau thì tỷ lệ Tình Lý là 

3/2.  

Tình là nguồn yêu nhau liên kết với nhau phải chiếm phần trội để có đứcTương Dung, còn Lý là 

lẽ sống công bằng với nhau để giữ hòa khi, nhờ đó mà “ Thuận Vợ thuận Chống, Tát bể Đông 

cũng cạn “  

3/ 2 không là những con số toán học, mà rất co dãn tuỳ theo từng Người từng Trường hợp từng 

Hoàn cảnh mà đạt cân bằng, theo Việt thì con số đó là Vài / Ba. Sở dĩ dùng chữ Vài thay cho 2 

là vì đó là con số co dãn. ( Ta có thể dùng số độ của Ngũ hành để  giải thích )     

Trong đời sống Gia đình thì không gì quan trọng hơn cuộc sống thuận hoà, có thuận hoà thì 

mới tạo nên hạnh phúc cho Gia đình và Đất nước an vui. 

Âm Dương hoà rất quan trọng, không những Hòa trong Cá nhân, Gia đình Xã hội mà cả Vũ trụ 

nữa,  nên được tôn lên làm “Đại Đạo Âm Dương hòa “ . 
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Tỷ lệ này  đã được Khoa học chứng minh. Hai nhà Bác học Trung hoa là Dương Chấn Ninh  và 

Lý Chánh Trung được giải thưởng Nobel: khi phá nhân nguyên tử và đo tốc độ vi tử Dương và 

vi tử Âm thì tỷ lệ tốc độ là 3/2.  

Các cặp đối cực là phổ biến. Chúng ta hãy nêu lên một số cặp đối cực đạt thế Quân bình động: 

1.- Trong lãnh vực Vũ trụ 

a.-Cặp đối cực Tán / Tụ :  Thuyết Big Bang  ( Tán: Dãn nở, sức Ly tâm ) và Thuyết Hoyle ( 

Tụ ): “ Đối trọng với thuyết Big Bang  trên có thuyết Hoyle, cho rằng vũ trụ không có khởi thuỷ, 

vũ trụ đang giãn ra chỉ là một giai đoạn tiếp nối với một giai đoạn co lại rồi giãn ra, cứ tiếp 

diễn tuần hoàn liên tục như vậy “ ( Tiếp đến thuyết Lượng tử ( xem bài  B ở dưới ) mới đi xa 

hơn về Lượng tử với hạt quartz đến siêu dây. “ 

 Năm 1974, hai nhà vật lí là John Schwarz và Joel Scherk đã quan sát kĩ các hình thức dao 

động khác nhau của một sợi dây và nhận thấy các dao động này mang đầy đủ các đặc trưng của 

một Graviton. Họ đi đến kết luận là lí thuyết dây hoàn toàn có khả năng mô tả toàn bộ các 

tương tác bao gồm cả Tương tác hạt nhân và Hấp dẫn. “ ( Là sức Hấp dẫn tức sức Quy Tâm 

hay Co rút ). 

Theo Big Bang, nếu Vũ trụ cứ Dãn nở ( Tán: Sức Ly Tâm  ) mãi mà không có lực Co rút lại ( 

Tụ: Sức Quy Tâm  ) thì có lúc Vũ trụ sẽ bị nổ tung. Còn giả thuyết về Tương tác và Hấp dẫn 

chưa được công nhận rộng rãi, hy vọng sẽ được làm sáng tỏ sau này. 

b.- Cặp  Thời / Không.     Không gian là khoảng trống không, nhờ có sự hiện hữu của các vật 

mà không gian mới hiển lộ.     Khi các vật di chuyển trong Không gian, ta mới nhận ra Tốc độ 

và Thời gian ( d = vt ). Không gian thì im lìm, còn Thời gian thì  biến đổi, nên Thời gian / 

Không gian là cặp đối cực.  Theo Einstein thì Thời Không là hai mô căn bản đan kết với nhau 

tạo ra Vạn vật. Khi  hai mô  đan kết với nhau thành  Thời- Không - liên ( Time – Space – 

continuum. Xem Space.com: Warping Time and Space ). 

c.- Cặp số Lẻ / Chẵn.   Theo Lạc Thư Minh Triết thì hai dãy số Lẻ  Chẳn thuộc Vòng Trong 

và Vòng ngoài của Ngũ hành được xếp với nhau, số Lẻ theo 4 hướng còn số Chẵn  theo 4 

phương, khi được quay Ngược chiều với Kim đồng hồ ( Chiều Vãn ) và  Cùng chiều với kim 

Đồng hồ ( chiểu Vạn ) thì  các số sẽ đan kết với nhau, cá biệt hoá mà sinh ra vạn vật ( Xem Lạc 

Thư Minh triết của Kim Định ) 

d.- Cặp Sức Ly Tâm / Quy Tâm.    Nhờ sức Ly Tâm và Quy Tâm đạt trạng thái quân bình 

động mà các Thiên thể  vận chuyển trong Không gian theo hướng vô cùng vô tận.  

2.- Trong giới Sinh vật 

Các Cặp Gái / Trai,  cặp Mái / Trống, cặp Cái / Đực, cặp Nhụy Cái / Nhụy Đực tuy đều trái 

ngược nhau, nhưng có thể sống kết hợp hài hòa với nhau khi cặp đối cực được cân bằng, trạng 

thái cân bằng  đó tạo nên nguồn Sinh sinh Hóa hóa trong Vũ trụ.    

3.- Trong cấu tạo con Người và vạn vật 

Từ Cấu tạo, Sinh lý, đến Tâm lý đều chất chứa các cặp đối cực, nếu cặp đối cực có hài hoà thì 

mới khoẻ mạnh, ngược lại thì sinh ra bệnh tật.    Về  sinh lý  thì  Khi vừa được sinh ra, nếu hơi 

Thở Ra / Thở Vào có điều hòa  thì mới tồn tại và phát triển. Về Tuần hoàn thì sự Co bóp / Dãn 

nở của quả Tim phải được điều hòa, về Tiêu hóa thì việc Ăn vào / Thải ra cần được cân bằng, 
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về Thần kinh thì Thần kinh Vận động / Thần kinh Cảm giác cũng vậy. Về  Tế bào cũng có Tế 

bào sinh / Tế bào hủy. Về Sinh lý thì còn có  cặp Tiểu diễn / Đại diễn: Tiểu diễn là sự bài tiết, 

Đại diễn là sự truyền sinh.  Về Tâm lý  thì Thể xác / Tâm hồn  phải kết hợp làm một mới Thân 

an, tâm lạc. . .  

Trong Thảo  mộc,  Thân cành thì mọc lên và Rễ thì đâm xuống, nghịch lý đó có được cân 

bằng thì mới tồn tại và phát triển. Mạch Nhựa  sống đi Lên / Nhựa luyện chuyền xuống cần 

được cân bằng. Nhựa sống chuyền từ Rễ lên Lá, Nhựa luyện chuyền từ Lá xuống Thân Cành và 

Rễ để nuôi cây.  

Ở đâu cũng hiện diện các cặp đối cực và  các cặp đối cực có được cân bằng thì mới  tồn tại và 

phát triển. 

4.- Trong Sinh hoạt Gia đình và Xã hội 

Trong Gia đình thì cặp Vợ / Chồng khi cư xử với nhau sao cho cặp Tình / Lý  được cân bằng, 

nghĩa là phải sống hai chiều “ Phải Người phải Ta “  thì mới hoà thuận với nhau. Có Tình giúp 

người ta tìm lại với nhau, khi sống gần nhau có cư xữ công bằng với nhau thì mới đạt tới thuận 

hoà. Tình Lý  

là những thứ không thể đo đếm được chính xác, mà liều lượng Tình Lý để cho hai bên hoà thuận 

với nhau rất là uyển chuyển, nó tùy thuộc vào từng người, từng sự việc từng trường hợp từng 

hoàn cảnh, do đó cần phải  bén nhạy trong cách cư xử  thì mới đạt được. Do đó sống hoà thu ận 

với mọi người là một Nghệ thuật khó bậc nhất, đành rầng ai cũng sống được, nhưng sống thiếu 

phẩm chất Hòa thì mất hạnh phúc - thứ quý giá nhất của con người -. 

Trong mối liên hệ  giữa Cha mẹ với Con cái, Anh Chị em với nhau cũng như  với Tha nhân, 

tất cả đều cũng không ra ngoài lối hành xử sao cho Tình Lý hài hoà  mới êm thắm. 

5.- Trong các Cơ chế Xã hội 

Xã hội Viêt Nam được xây dựng trên nền tảng Gia đình. Nếu tất cả Gia đình đều hòa thuận nhờ 

mọi người tu dưỡng Ngũ thường và thể hiện tốt Ngũ luân thì đất nước sẽ được yên vui. Việc này  

có thực hiện được không là do Xã hội có giúp mọi người dân có cơ hội và phương tiện để trau 

dồi Tư cách và Khả năng.   Muốn thể thì tất phải làm sao cho các cặp đối cực trong các Cơ chế 

xã hội được quân bình.  

Trong Kinh tế thì phải điều hòa được hai yếu tố  Công Hữu / Tư hữu.  

Trong Giáo dục thì phải điều hoà được hai yếu tố Thành Nhân / Thành Thân.  

Trong Chính trị thì phải điều hòa được  Nhân quyền /  Dân quyền.  

Trong Xã hội thì phải điều hòa được Dân sinh / Dân Trí để chjo mức Giàu / Nghèo không quá 

cách biệt.. .     

Trên cấp Quốc gia thì phải làm sao cho các Cơ chế Xã hội phải được đồng bộ, để tránh tình 

trạng mất quân bình.  

6.- Nghịch lý trong cấu tạo Nguyên tử 

( Xem thêm ở Bài D ) 

Trong một Nguyên tử, ta có Nhân mang điện + và electron mang điện -, một nguyên tử trung 

tính có số điện dương và điện âm có trị số tuyệt đối bằng nhau. 
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Nguyên tử Helium: Một Nhân và một  Electron 

 

 

Cấu trúc của một nguyên tử 

 

 
 

Thái Dương hệ 

Các Hành tinh quay xung quanh Mặt Trời theo những Quỷ đạo ellipse khác nhau như cá 

electron của Nguyên tử quay xung quanh Nhân. 

Cấu trúc của một Nguyên tử  cũng tương tự như  Cấu trúc của Thái dương hệ: Trong cái To 

có cái Nhỏ, ngược lại trong Cái Nhỏ cũng  có cấu trúc tượng tự như Cái To. 

 

  7.- Nghịch lý : Sóng Và Hạt 

“  Các đơn vị vật chất (thí dụ electron) có những đặc tính khác nhau. Khi thì nó xuất hiện như 

Hạt (dạng hữu hình), khi thì như Sóng (dạng vô hình), tùy theo điều kiện xung quanh và tùy 

theo các phương tiện quan sát và dò tìm chúng (tức là tùy thuộc vào nhân duyên). Đặc tính này 

được xem là một nghịch lý vì sóng và hạt là hai dạng tồn tại của vật chất hoàn toàn khác nhau, 

loại bỏ lẫn nhau. Thế nhưng hai dạng tồn tại đó của vật chất được kết quả thực nghiệm thừa 

nhận một cách thuyết phục, do đó người ta vẫn chấp nhận chúng như hai dạng tồn tại song song, 

thậm chí thiết lập mối quan hệ về toán học giữa hai bên một cách dễ dàng (phương trình sóng 

hạt của Schrödinger). “ 



 248 

8.- Nghịch lý:   một Election có mặt ở một Chỗ và nhiều Nơi 

“ Vì nguyên lý bất định (do Heisenberg tìm ra) nên ta không thể nào biết được một electron có 

chức năng gì và nó đang ở đâu, một electron có thể có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc, cách 

hiểu này hoàn toàn mới lạ so với vật lý học cổ điển, vốn cho rằng mọi vật đều có tính cách chỉ 

định.  

{ Trong kinh Hoa Nghiêm có lần Đức Thế Tôn có mặt một lần ở cả ba cõi: Ngài đến thăm cõi 

trời Dạ Ma, đồng thời cũng có mặt ở cõi Ta Bà và cõi trời Đao Lợi nữa. Trong thời hiện đại 

ngày nay thì có nữ thiền   sư Dipa Ma (1921-1989) người Ấn Độ có thể cùng một lúc phân thân 

ra ở hai nơi. Cuộc đời bà được ghi lại trong sách “Knee Deep In Grace” (sưu khảo của Amy 

Schmidt, bản dịch Việt ngữ là “Ngập Sâu Trong Ân Sủng” ). } ” 

9.- Nghịch lý: Tính chất liên thông 

“Trong một số trường hợp, hai đơn vị vật chất (Thí dụ hai electron trước đó thuộc về một 

nguyên tử nay đã bị cách ly) có một mối liên hệ liên thông. Hai đơn vị đó “biết” đến tình 

trạng của nhau một cách tức thời, dù chúng bị cách ly với khoảng cách xa bất kỳ.  

Đặc tính thứ ba của vật chất này mới nghe qua không có gì to tát lắm, nhưng thực ra nó dẫn ta 

tới nghịch lý quan trọng nhất từ xưa tới nay. Đó là, vì tính chất “liên thông” này, đã thật sự 

phủ định quan niệm: có một thế giới khách quan tồn tại độc lập ở bên ngoài ý thức con 

người. Nhưng trước hết ta cần giải thích do đâu mà có đặc tính thứ ba nói ở trên. Năm 1935, 

Einstein và cộng sự đề nghị một phép thí nghiệm, thí nghiệm nổi tiếng này được mệnh danh là 

nghịch lý EPR (chữ viết tắt tên của ba tác giả của nó: Albert Einstein, Boris Podolsky, và 

Nathan Rosen). Ở đây ta chỉ trình bày EPR một cách hết sức đơn giản. Trong nghịch lý này, 

Einstein cho cách ly hai đơn vị vật chất A và B ( Thí dụ hai electron ), chúng vốn nằm 

trong một thể thống nhất (Thí dụ nằm trong một nguyên tử) và do đó chúng sẽ có sẵn một 

mối liên hệ với nhau ( Thí dụ tổng số spin của chúng bằng không). Nay ta cách ly chúng 

hàng vạn dặm, không để cho chúng có thể tương tác lẫn nhau. Khi đo một trị số spin của 

A thì B lập tức có một trị số, để tổng số của chúng bằng không. Điều đó có nghĩa hai hạt A 

và B có mối liên hệ liên thông dù cách xa hàng vạn dặm, tuy bị tách rời hai hạt này hành 

xử như là một khối thống nhất. Dường như có một sự tương tác đáng kinh ngạc và sâu sắc 

ở nơi linh hồn của vật lý. Người ta ngờ rằng thế giới hiện lên trước mắt ta sở dĩ có tính chất 

riêng tư là vì hành động đo lường (nhận thức) của chính chúng ta. Thế thì phải chăng thế giới 

mà chúng ta đang thấy vì ta đo lường nó (hay nói chung vì ta nhận thức nó) mà nó “có”? Phải 

chăng nó không hề tồn tại độc lập? Thế nhưng đi xa hơn nữa, người ta phải thấy “ý thức thông 

thường” của con người là một loại “ý thức” bị qui định trong tầm nhìn vật lý cổ điển, bắt nguồn 

từ thời Hy Lạp cổ đại, không tương thích với tính chất lượng tử của nền vật lý mới. Nhà vật lý 

Nick Herbert viết như sau: “Nguồn gốc của mọi nghịch lý lượng tử hình như xuất phát từ 

thực tế là, sự nhận thức mang tính chất cổ điển của con người, tạo ra một thế giới gồm 

những thực thể riêng biệt trong khi đó thế giới lượng tử thì hoàn toàn không phải như 

thế”.  

 

10.-Trong Từ học 

Nếu ta cắt một Nam châm thành nhiều Nam châm nhỏ, thì mỗi Nam châm đó đều có hai cực 

như Nam châm lớn, mỗi cực đều phát ra từ lực, hai từ lực giao thoa với nhau  thành Từ phổ. 

Điều này chứng tỏ trong Đa có Nhất và trong Nhất có Đa.  
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11.-Trong Âm học 

Khi có hai nốt nhạc mà phương trình hình sin có biên độ thích ứng thì sẽ giao thoa với nhau 

thành tiếng Bổng tiếng Trầm. Nhièu điệu nhạc khác nhau có thể cọng hưởng.  

Trong đàn Kinh  có cả nét Sống và nét Chết giao thoa. 

12.- Trong Điện học 

Hai luồng ion – và ion +  di chuyển  ngược chiều giao thoa với nhau tạo nên dòng Điện.  Trong 

Điện Từ học ta có làn sống Điện Từ.  

13.-Trong Hoá học 

Hai nhóm Base và Acid có PH ngược nhau tác dụng với nhau trong phản ứng trung tính.  Ngoài 

ra còn có phản ứng cân bằng thuận nghịch. 

14.-Trong Toán học 

Số Đại số có hai hệ thống số Lẻ và số chẵn ngược nhau đối xứng qua  số 0.  Ngoài ra ta có Vi 

phân ( Phân tích ) và Tích phân.( Tổng hợp ). 

. . .  

C.- Vạn vật đồng nhất Thể 

Vũ trụ được cấu tạo bởi năng lượng ( Bài B ở dưới  ) 

 

I.- Vật chất và Năng lượng  là một 

Hệ thức  của thuyết Tương đối của Einstein là : 

E = mc2 =  

  

“ Hệ thức này chỉ ra rằng mọi trạng thái vật chất trong vũ trụ đều có thể quy đổi ra năng 

lượng. Vật chất và năng lượng (dạng hạt - sóng) có thể chuyển hóa cho nhau, khối lượng là một 

hình thức của năng lượng (khối lượng chứa đựng những năng lượng tiềm tàng, kết tinh cố kết 

trong vật chất liên kết). Vật chất là hình thái của năng lượng chuyển động chậm lại hay kết tinh 

lại.” 

“Cho dù đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một lí thuyết nào thực sự hoàn hảo để mô tả vũ trụ, 

nguồn gốc của vũ trụ (và có thể sẽ không bao giờ có). Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng, bất luận là 

lí thuyết nào thì vũ trụ cũng được nhìn dưới quan điểm rất khoa học là nó được cố kết bởi 

năng lượng. Và dĩ nhiên, năng lượng mà ta nói đến ở đây là năng lượng theo nghĩa rộng 

của khoa học. Nó bao hàm cả vật chất, vật chất tối (dark matter), năng lượng và năng 

lượng tối (dark energy). Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn. 

Theo các tính toán hiện nay, năng lượng vũ trụ có đến 73% là năng lượng tối, 23% là năng 

lượng của vật chất tối và chỉ có 4% còn lại là vật chất thông thường mà chúng ta biết. (  Thế mới 

biết là sự am hiểu của con người về vũ trụ còn quá ư ít ỏi, và vũ trụ còn quá nhiều điều huyền bí 

http://s1207.photobucket.com/albums/bb475/tuetamclinic/CLBLC/?action=view&current=ctt.jpg
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! Ở đây, cho phép tôi so sánh tỉ lệ đó với sự khai thác sử dụng của não bộ con người cũng 

khoảng 3-5% , còn lại khoảng 96% ở dạng tiềm năng huyền bí của chúng ta ” ) 

“ Ph.D Bedri Cetin cho rằng : Trường NLVT không được tạo ra từ một nguồn nào; chính 

nó là Nguồn Gốc của mọi vật khác. Trường NLVT gồm “Những Siêu Sợi” nhỏ hơn nguyên tử, 

ánh sáng, hay cái gì khác mà chúng ta thấy bằng giác quan hay trong phòng thí nghiệm vật lý. 

Trường NLVT là nguồn cuả ánh sáng, của mọi vật thể, của tất cả mọi lực trong vũ trụ; nó vật 

chất hóa để thành những thể chất đặc cứng chung quanh ta. Trường NLVT di chuyển trong 

không gian như những sóng di hành, liên tục rung động.”  

Ngày nay khoa học đã khám phá ra mọi vật trong vũ trụ đều được cấu tạo bời năng lượng hay 

nói cách khác là mọi vật  đều cùng  có một bản thể.  

Tuy chưa vào thời xa xưa biết cấu tạo mọi vật  ra sao, nhưng đã hằng bao ngàn năm trước Tổ 

tiên chúng ta đã trực cảm được điều đó. 

II.- Vũ trụ được cấu kết bởi năng lượng 

(M Theory: an extension of string theory in which 11 dimensions are identified.) 

 

“ Bất luận là lí thuyết nào, thì vũ trụ cũng được nhìn dưới quan điểm rất khoa học là nó được  cố 

kết bởi năng lượng.   Năng lượng mà ta nói đến ở đây là năng lượng theo nghĩa rộng của khoa 

học : bao gồm vật chất, vật chất tối (dark matter), năng lượng và năng lượng tối (dark energy) 

Theo các tính toán hiện nay, năng lượng vũ trụ có đến 73% là năng lượng tối, 23% là năng 

lượng của vật chất tối và chỉ có 4% còn lại là vật chất thông thường ta biết. 

Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn. 

Ph.D Bedri Cetin cho rằng : Trường NLVT gồm “Những Siêu Sợi” nhỏ hơn nguyên tử, ánh 

sáng, hay cái gì khác mà chúng ta thấy bằng giác quan hay trong phòng thí nghiệm vật lý. 

Trường NLVT là nguồn cuả ánh sáng, của mọi vật thể, của tất cả mọi lực trong vũ trụ   

Thế giới cũ của các không gian, vật thể và các quy luật quyết định của tự nhiên, giờ đây hòa vào 

một thế giới mô hình dạng sóng các mối liên kết.  

Toàn bộ không gian vũ trụ hiện ra như một mạng lưới năng động các mô hình năng lượng 

không thể tách rời. 

Năm 1979, Denis Gabor nhận giải Nobel về xây dựng mô hình toàn đồ đầu tiên. 

D.- Vấn đề Nhất và Đa trong Văn hóa 

Gạn lọc Nho Giáo bằng Phương pháp Nhất quán 

( Cửa Khổng: Tr. 72.   Kim Định ) 

“ Ngày nay muốn tìm cho ra tư tưởng chính truyền của Nho giáo chúng ta gặp khó khăn phụ 

trội, là phải nhận  định lại những câu trong Tứ Thư, Ngũ Kinh xem có phải là của Nho giáo 

chăng hay phải trả về cho chủ cũ của nó.  Ðó là một việc làm rất dài hơi, đòi rất nhiều công trình 

thuộc văn học.   Ở đây chúng ta đứng trên cương vị triết lý thì sẽ dùng phương pháp triết lý. Ðó 

là Nguyên lý Nhất quán nghĩa là tìm ra tinh thần Nho giáo Nguyên Thuỷ làm hồn và gạch bỏ 

những điều trái với tinh thần đó. “ 

I .- Vấn đề Nhất Quán 

http://en.wikipedia.org/wiki/String_theory


 251 

(  Cơ cấu Việt Nho: Tr. 264 - Kim Định ) 

1.- Sự thiết yếu của vấn đề 

“ Nói đến Nhất quán là bàn đến một tác động có nhiều chất triết lý bậc nhất, vì triết lý là gì nếu 

không là tìm ra hay nhận thức lại được cái mối liên hệ căn cơ giữa con Người với Người, với 

Trời với Đất, với sự vật đa tạp.  Triết học đạt thân nằm trong sự giác ngộ được mối quan thiết 

giữa mình với tha nhân tha vật đó.  

Sự ý thức được đúng mức mối quán thông nọ sẽ chiếu giãi vào muôn vật một luồng sáng mới 

mẻ, đưa triết lý lên một bình diện khác hẳn với bình diện khoa học thực nghiệm, nhờ đó nó có 

sức quán thông thiên địa mà ta có thể gọi là liễu hội : vì liễu hội chính là thống nhất tất cả mọi 

mối ( comprendre c’est unifier ). 

Do đó mà sự quán nhất trở thành vấn đề nền móng của triết lý và bất kỳ đời nào cũng cần thiết.  

Ðã thế vấn đề được đặt ra ở thời đại này cách cấp thiết hơn nhiều bởi những lý do của thời đại.   

Là vì trong mấy thế kỷ sau này con người đã tiến được những bước khổng lồ trong việc khám 

phá tìm hiểu: số kiến thức thâu lượm được về mọi phương diện do đấy ùn ùn tăng gia.    

Ðáng lẽ sự tiến bước đó phải làm cho con người được thoải mái an vui, nhưng trái lại con người 

đang cảm thấy lâm vào tình trạng xao xuyến cuồng loạn như chú phù thuỷ hô được phong hoán 

được vũ, nhưng lại đang sợ chìm ngập dưới làn nước mà anh ta mới gọi lên. 

Có người ví nhân loại hiện đại với một vật bị chặt đầu: un être décapité nghĩa là không còn biết 

y cứ trên nguyên lý nào nữa để mà sống, nên bị quay cuồng trong cơn lốc và cảm thấy cách 

thấm thía sự cần thiết của vấn đề nhất quán.   

Bàn về nhất quán, Lão tử có những lời như sau:  

 

“ Tích chi đắc nhất giả:  昔 之 得 一 者 

 Thiên đắc nhất dĩ thanh: 昔   之   得   一   者 

 

 Ðiạ đắc nhất dĩ ninh: 地   得   一   以   寜 

 

 Thần đắc nhất dĩ linh: 神   得   一   以   靈 

 

 Cốc đắc nhất dĩ doanh: 谷    得   一   以   盈 

 

Vạn vật đắc nhất dĩ sinh: 萬  物  得 一 以 生 

Hầu vương đắc nhất dĩ vi thiên hạ trinh: 侯 王 得 一 以  爲  天 下 貞 

Kỳ trí chi nhất dã: 其  致 之 一 也 

 

Ðây là những vật xưa kia có được Nhất:   

Trời được Nhất mà trong.   

Ðất được Nhất mà yên.   

Thần được Nhất mà linh.   

Muôn vật được Nhất mà sống.   

Hầu vương được Nhất mà thiên hạ trị.  

Tất cả được như thế vì đã đạt Nhất.   

Nếu trời không trong sẽ vỡ.   

Ðất không yên sẽ lở.  
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Thần không linh sẽ tán.  

Vạn vật không sống sẽ tuyệt diệt.  ( Ðạo Ðức kinh  390 ).    

 

Thế mà, hiện nay đã đánh mất chữ Nhất, cho nên vạn vật như đau thương kêu cứu xin người 

giúp làm cho chúng tìm lại được cái Nhất như Schopenhauer  cảm nghĩ : “ Venez, aidez-

nous,achevez- nous—rapprochez ce qui va ensemble: nous aspirons douloureusement  trouver 

notre unité ”.   Những tri thức những mảnh vụn đẹp đẽ không thiếu, nhưng chúng còn nằm 

bừa bãi ngổn ngang và đang chờ một bàn tay thông minh thâu lại một mối: có thống nhất 

mới có sống động có sinh lực “ Vạn vật đắc Nhất dĩ sinh ”: có được Nhất mới có sinh, vạn 

vật mới khỏi huỷ diệt.  Tìm ra mối quán thông mới có Nhất quán.   
Ðó là vấn đề đặt ra cấp thiết cho triết học hiện đại.     Nên trong những năm học triết mà không 

nhận thức ra được mối quán thông thì thật là uổng công học, dầu cho có thâu thái được vô vàn 

kiến thức về triết đi nữa vẫn chưa phải là Triết.     

Huống hồ về triết Ðông tất cả giá trị nằm trong mối Nhất Quán, không nắm được then chốt đó 

thì có học nhiều cũng mới là luân lý, chính trị, văn học. . . gì đó chứ chưa phải là Triết . 

Trong bài khái luận này chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là Nhất Quán và phương pháp để đạt tới 

Nhất Quán.  Trong việc tìm hiểu này thiết tưởng  hiền triết có thể hướng đạo chúng ta hơn hết là 

Khổng Tử .Ông đã nói : “ Ngô Ðạo nhất dĩ quán chi ”, chúng ta sẽ căn cứ vào câu đó để tiến 

hành.” 

2.- Dĩ Nhất 

“ Lấy cái Nhất mà xâu lại, nhưng phải là cái Nhất nào ?   Nhiều người phàn nàn vì Khổng 

không xác định cái Nhất đó là gì, tên chi, nên không có sự rõ rệt được như các triết thuyết đã gọi 

tên ra được cái Nhất, chẳng hạn “ Chí Thiện ” ( Bien suprême ) của Platon, “ Tuyệt đối thể ” của 

Hegel. “ Tôi tư duy ” của Descartes v . v . . .  

Thế nhưng Khổng lại hơn người ở chỗ không nói tên cái Nhất Quán của ông, là vì đã nói ra thì 

tức là hạn cục lại mất rồi, và một khi đã hạn cục thì hết còn vô biên nên cũng hết luôn khả năng 

xâu tóm vạn vật vốn là vô cùng tận. 

Vậy nên muốn giữ cho cái Nhất khả năng xâu tóm vô cùng, thì không thể nói tên cái Nhất đó ra 

được, và chúng ta chỉ cần xem những triết thuyết đã nói tên mối Nhất Quán liền thấy chúng chỉ 

xâu được có một khía cạnh, còn bỏ ra ngoài một mảng: thí dụ được Tình thì mất Lý, được Tâm 

thì mất Vật. . .  vì vậy mà không xây được nền nhân bản toàn diện, nhưng chỉ là thứ triết học 

một khúc mà thiếu sự quán thông toàn diện. Bởi vậy cần phải xét tới bản chất cái Nhất, hay ít ra 

những điều kiện của cái Nhất, phải như thế nào mới gọi là Nhất Quán.   

Ðể trở thành Nhất Quán thì cái Nhất không được là Nhất số lượng ( l’unité de chiffre ) 

thường đi đầu các con số: sau nhất thì có nhị tam tứ  . . . , nhưng phải là cái  Nhất bản tính 

( l’unité de l’essence ), tức là cái nhất không thể có nhị tam theo sau, nhưng phải là cái độc 

nhất vô nhị, tiếng Tây kêu là unique ( chứ không un ), là cái Nhất tối thượng không thể 

vượt qua được. Cái Nhất như thế, triết lý Ấn Ðộ gọi là Vô nhị, Lão kêu là Thái nhất, tương 

đương với Thái cực trong Nho giáo, là một cái Nhất không thể có thứ hai được.  Ðó là cái 

Nhất theo nghĩa cái học Vương Dương Minh khi Long Khê nói về nhất niệm kiểu vô niệm. Chỉ 

có cái nhất niệm đó mới đủ minh định và gây hứng khởi cũng như có sức quy tụ đáng cho người 

quân tử lấy làm tông chỉ : 

Nhất niệm minh định tiện thị tập hi chi học. Nhất niệm giả, vô niệm dã, tức niệm nhi ly 

niệm dã . Cố quân tủ chi học, dĩ vô niệm vi tông .  Thục V . 379 . 
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一 念 明 定 便 是 緝 熙  之 学    一 念 者 無 念 也   即 念 而 離 念 也 

故 君 子 之 学   以 無 念 爲 宗. 
 

“ Một niệm trong sáng nhất định ấy là cái học sáng rộng, cái học của thánh nhân. Một 

niệm thuần nhất là không niệm, tức là niệm rời niệm . Cho nên cái học của quân tử lấy vô 

niệm làm tôn chỉ ”.    Ðó là sự phân biệt cơ bản.  

 

Nhiều nền triết học vì chưa phân biệt nổi hai thứ Nhất này, nên dùng cái Nhất lý niệm nào 

đó mà xâu, rồi kêu đại là Nhất Quán kỳ thực chỉ là thứ mạch lạc thuộc luận lý hình thức ( 

d’ordre logique formel )  nên chỉ xâu được có những thực tại của lý trí, không thể gọi là 

Nhất Quán. 

Bởi vì người ta có thể luận lý rất đúng và có mạch lạc mà không có Nhất Quán, vì Nhất 

Quán phải xâu được sự thực, còn luận lý chỉ đúng có nghĩa là đúng với mẹo luật  của khoa 

danh lý, nhưng chính các nhà sáng lập ra khoa danh lý nhiều khi luận lý rất tệ như chúng 

ta có dịp lục soát sau này nơi Aristote, Descartes, Hegel . . .   Vì cái nhất của họ là cái nhất 

có thể gọi tên, nên là cái nhất ý niệm, cái nhất mà Mạnh Tử bảo là “ chấp Nhất xả bách ” : 

câu chấp vào những thứ nhất đó thì bỏ từng trăm cái khác không xỏ vào được, nên người 

xưa khuyên “ bất dĩ phù nhất, dĩ hại nhất, vị chi nhất ”, đừng vì trung với cái nhất nhỏ, 

mà hại đến cái nhất to, thế gọi là nhất.  Nói vậy nghĩa là có hai thứ nhất, một thứ thuộc nhị 

nguyên có tính chất lý niệm ( conceptuel ) nên sẽ đưa ra tới việc giản lược đối lập ( réduire 

au néant  ), thí dụ đem Vật diệt Tâm  hoặc đem Tâm diệt Vật. Ngược lại cái nhất trung 

thực phải thâu tóm được tất cả để gây nên mối thái hoà, như vậy phải là “ nhất nguyên 

lưỡng cực ” mà Trương Tái gọi là Lưỡng nhất: “ Lưỡng cố hoá, nhất cố thần ” : có lưỡng 

mới biến hoá, có nhất mới thần diệu.   Thiếu lưỡng cực thì làm sao xâu được sự vật vốn có 

hai cực ( âm dương ), mà có xâu được hai cực, thì mới có “ âm dương tương thôi, nhi sinh 

biến hoá ”, nếu không biến hoá là không sinh động hoạt lực, và chỉ còn là cái gì tĩnh chỉ  ( 

inerte ).  Nhất cố thần: Nhưng nếu hai cực không hợp thì làm sao có được thần tức là diệu 

dụng. Ðể có thần thì phải vô biên cương vì “ thần vô phương ”: thần không lệ thuộc vào 

phương hướng xứ sở nào hết, vậy phải là vô biên vô tế. Ý tưởng đó được minh họa cách 

xác thiết trong lược đồ thái cực sau đây:  

 

← Thái cực = Nhất quán 

← Bát quái = Vạn vật. 

 

Từ vạn vật phải vươn tới Thái cực mới có Nhất Quán, vì chỉ có Thái cực mới ôm nổi lưỡng 

nghi, mới là Lưỡng nhất: lưỡng nghi là âm dương bao gồm vạn vật, còn Thái cực bao gồm 

tất cả, một mình một ô, không chia với cái Nhất thứ hai nào cả, vì đây là cái Nhất uyên 

nguyên có tính cách vô cùng. Mà đã vô cùng thì không thể có hai được. Hễ đã có hai lúc đó 

cả hai sẽ hạn chế lẫn nhau và trở nên hữu hạn. Vậy chỉ thể có một vô cùng, nên gọi là độc nhất 

vô nhị, và ta cần phải nhận thức ra được cái Thái Nhất  đó mới đạt Nhất Quán, mới có được cái 

dây để xỏ qua vạn vật. Cái dây đó Nho giáo gọi là Kinh ( 經 ) có nghĩa là kinh qua sự vật để 

xâu lại.   Nên các sách bàn về điểm này gọi là Kinh Ðiển, Ấn Ðộ kêu là Sutra cũng có nghĩa 

là xâu xỏ. Thái cực đồ còn chứa một chân lý quan trọng cần được khai triển ở đây tức là đạt 

Thái Nhất cũng chính là đạt được sự tự do. Có tự do là khi nào không bị hạn chế nữa.  Vậy ở 

Thái Nhất mới không còn cái gì khác hạn chế được, mà chỉ còn có một mình Thái Nhất nên trở 
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thành vô biên cương, và vì thế cũng chính là nền tảng của sự tự do cùng tột. Vậy thì đường đưa 

tời Thái Nhất cũng chính là đường tới Tự do.  Ta có thể đặt thành phương trình như sau: 

 

Thái Nhất = Tự do 

Thái Nhất = không còn mâu thuẩn. 

 

Nhờ phương trình này mà ý tưởng Thái Nhất  đang là cái chi trừu tượng được cụ thể hoá hầu trở 

thành dụng cụ đo lường giá trị của các triết thuyết.  Triết thuyết càng xa sự đàn áp con người, 

càng giải phóng con người để đưa đến tự do thì càng là triết lý giá trị.  Cũng như triết lý nào bỏ 

bớt được mâu thuẩn thì càng là triết lý đạt thân.  Ðó là hai khía cạnh của phương trình trên. Quả 

thế  Thái nhất là cái chi trừu tượng chúng ta không thể kiểm soát, còn Tự do là cái gì có hiện 

thực có thể kiểm tra, nên ta có thể dùng mức độ tự do như hậu quả để nhận ra tính chất Nhất 

Quán của mỗi nền triết lý.   

Nền triết lý nào không cản bước tự do chân chính của con người là nền triết lý đã đạt Nhất 

Quán. . . .   Vì Thái Nhất và Tự do là một mà triết học cũng phải lấy cũng phải lấy Nhất Quán 

làm đích nên cũng phải lấy Tự do tức là sự giải phóng con người làm dự phóng căn cơ.  Nên ta 

có thể dùng mức độ giải phóng mức độ Nhất Quán.  Khi triết học nào còn gây nên sự đàn áp con 

người, thì ta kết luận đó chưa là triết có Nhất Quán, nên còn thiếu trung thực.  Ðã có quá nhiều 

sức lực đàn áp con người  kể từ sức lực tự nhiên, qua thú dữ đến pháp luật và bạo lực của óc 

chuyên chế , làm sầu héo mối liên hệ giữa người với người.  

Triết lý thiết lập ra là cố ý giải phóng con người khỏi cảnh đàn áp đó, thế mà nay lại phải dùng 

đến trại giam, công an vòng trong vòng ngoài, thì tỏ ra cái triết lý đó èo ọt biết bao.  

Cũng phải nói như thế về sự mâu thuẩn là ba hồi hô lên ba hổi hô xuống, sửa sai be bét, đổi thay 

trung tâm trọng lực, chính cái đó làm cho triết trở thành yếu ớt.  Mâu thuẩn nói ở đây phải hiểu 

về những mâu thuẩn nền móng tức là những nguyên lý đi ngược  lại với giải phóng con người, 

phản lại tự do là nguồn chân thực của mọi giá trị.  Hễ triết học còn vấp phải thì kể là mâu thuẩn, 

và đương nhiên mất giá trị tuỳ theo mâu thuẩn nặng hay nhẹ.  Chí như những mâu thuẩn nhỏ 

như thuộc tiểu tiết lịch sử văn học thì kể là phụ thuộc không đủ làm hại đến nền thống nhất của 

triết.  Phương chi chớ lẫn mâu thuẩn với sự đối đãi nội tại ( antinomies internes ) như âm với 

dương, thì đò chỉ là lưỡng cực, là cái gây nên căng thẳng và làm gia tăng nguồn sinh lực cho 

triết lý chứ không phải là thứ mâu thuẩn phá hoại. 

Tóm lại Nhất Quán cũng là Tự do cũng là Hoà hiệp, những triết lý còn gây ra sự đàn áp chuyên 

chế chưa kể là đạt Nhất Quán và do đó chưa phải là triết lý chính tông.  Sự đàn áp xuất hiện 

ngay tự trong con người thí dụ triết học lý niệm đàn áp tình tứ, không biết đến tiềm thức; triết lý 

duy vật đàn áp duy linh . . .  và cứ theo đó các triết-học-lý-niệm lớn bên Tây Âu kể cả những tay 

cự phách như Socrates, Platon, Aristotes, Kant, Hegel . . . đều chưa vượt nguyên lý mâu thuẩn 

để đạt tới miền Thái nhất, nên còn ít hay nhiều nghiêng vào một góc nào đó. Và chính vì thế rất 

ít khả năng gây nên cho người học một tâm trạng an nhiên, thư thái hoà điệu như những nền 

triết lý có quán nhất chân thật tạo ra cho người học một sự thanh thoát có thể gọi là một thứ 

hạnh phúc siêu việt được nếm ngay ở Trần gian.  Đó là đại khái ít điều cần biết về phần chữ 

Nhất.  Bây giờ đến phần sau là quán chi.”. 

3.- Quán chi 

“ Hai chữ này bao hàm một chân lý quan trọng nhưng hầu hết lại không mấy khi lọt mắt xanh 

của các triết học gia. Cái chân lý đó là: Sự quan trọng không nằm trong dữ kiện được xâu lại cho 

bằng trong cách xâu lại, trong cái hình dáng và cơ cấu của việc xâu.  
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Nói cụ thể bằng thí dụ Kiến trúc thì vật liệu xây cất là dữ kiện, không quan trọng cho cái nét đặc 

trưng của ngôi nhà.  Ðấy là một chân lý rõ rệt  đến độ nhàm, thế nhưng khi vào thực tế ít được 

lưu tâm, do đó mà trong triết học người ta thường dồn hết chú trọng vào sự độc đáo cá nhân, ý 

tưởng kỳ lạ nhiều khi cả đến những danh từ mới mẻ đặt ra một cách không mấy cần thiết cũng 

được quan tâm.  

Còn điều quan trọng nhất là cái nguyên lý thâm sâu, cái định hướng của toàn thể  thì ít được lưu 

ý.  

Thế mà những thuật ngữ kỳ bí, những tư tưởng cố làm ra độc đáo kia hầu hết chỉ là nhằm bật 

nổi cái tôi riêng tư hơn là phụng  sự chân lý phổ biến.  Do đó mà triết học lý niệm gồm chứa rất 

nhiều những hệ thống xây trên đống hoang tàn của những hệ thống trước bị đánh đổ, và tạo ra 

một quang cảnh có vẻ sôi động phong phú để cho những người vội vàng nương vào đó mà  mà 

kết án triết Ðông là nghèo nàn, thiếu hệ thống . . .  

Trong khi đánh giá như thế họ đã quên đi mấy sự kiện cần nhắc lại ở đây: 

.- Sự nghèo nàn của triết Ðông được thổi phồng do sự không đọc được chữ Nho, chữ Phạn.   

Nếu chúng ta chỉ xem vào ba sách khảo cứu trong thế kỷ bại trận của Viễn Ðông vừa qua thì 

quả là nghèo nàn lắm. Nhưng đó là nghèo nàn cho chúng ta chưa được trang bị đủ để đi vào, 

chứ thực sự nó không nghèo nàn ít ra như người ta nghĩ. 

.- Thứ đến nói rằng Triết Tây tiến mạnh thì nên phân biệt nếu là tiến trong phân tích lục lọi ở 

hàng ngang thì quả thiệt có hơn Triết Ðông, nhưng đấy mới là sự phản tỉnh đợt nhất, tức phản 

tỉnh trên tác động của mình như tri- thức – luận  chẳng hạn: phản tỉnh trên tác động tri thức.  Ðó 

chưa phải là sự phản tỉnh đợt nhì đặt trên câu hỏi:  Tất cả những suy tư triết lý đó sẽ đưa đến đâu 

?  Có ý nghĩa gì cho nhân sinh cho cuộc sống con người chăng ?    Nếu đứng ở phản tỉnh đợt hai 

này thì lúc đó ta nhận ra Triết Tây có tiến cũng là tiến dần tới chủ trương của Triết Ðông trong 

những điểm quan hệ nhất thuộc nhân bản, siêu hình, luận lý tâm lý  ( xem trong những cảo luận 

đó ).     Ở đây chỉ trưng ra một thí dụ liên hệ tới bài này, đó là thuyết hình thái hay toàn thể  ( 

gestalt theory ).          

Hình thái là gì ?   Thưa là khoa tâm lý chống lại những lối nhìn vụn mảnh của các khoa tâm lý 

đi trước như associatisnisme, behaviorisme, y cứ trên những khu vực cục bộ như phản đáp có 

điều kiện là những cái lệ thuộc vào một sự cần thiết, một thích thú nào đó, một sự gợi cảm 

thường không vượt xa hơn gân, bắp thịt ( sensori-motrice ).  Do đó không nhìn ra cái toàn thể. 

Vì thế khoa tâm lý hình thái có ý cung hiến cái đó: cái toàn trường ( le champ total ou 

l’ensemble cohérent ).  Coi toàn trường như phạm trù giải nghĩa then chốt : nghĩa là mỗi sự vật 

không lấy ý nghĩa ở nơi mình mà thôi, nhưng nhất là trong mối liên hệ toàn khối, với toàn  cảnh; 

còn những tâm lý trước có tính cách duy giác ( sensualiste )  thường chỉ thấy được có những 

mảnh vụn vặt, không thể nhìn ra ý nghĩa toàn thể.   Vậy mà chỉ có cái hình dung của toàn thể 

mới đem lại cho các bộ phận, các phần mớ một ý nghĩa : con kiến đi bách bộ trên mặt người đẹp 

chỉ có thể phàn nàn vì cái hang sâu ( miệng )  cái đồi cao ( mũi )  chứ làm sao có thể rung cảm 

được như cậu con trai đang ngắm toàn diện bộ mặt của mỹ nhân.  Cho được thế cần phải xem 

các phần nhỏ kết hợp thế nào trong cái cơ cấu chung, tổ chức như thế nào, các phần liên hệ với 

nhau sao, đặt nó vào vị trí nào thì mới nhìn ra được ý nghĩa của từng phần, mà khi nhìn riêng 

không thấy đâu cả.   Con kiến không thấy đẹp vì nó không nhìn bao quát được diện tích cái mặt 

giai nhân.     

Ðó là đại để thuyết của khoa tâm lý hình thái ( gestalt ), chủ trương này xét về đại cương và 

trong ý hướng căn bản có chi khác thuyết Nhất Quán trong triết Ðông đã từ ngàn xưa được đề 

cao. 



 256 

 Tuân Tử nói : “ Nhất vu đạo tắc chính kê vật.    Giải tế . Ðại cương 610 ”  (: cần phải 

quy chiếu vào cái Ðạo tức là cái toàn thể thì mới biết trúng và tường tận sự vật ). 

 Khổng Tử nói : “ Dĩ Nhất quán chi ” , mà không bảo “ dĩ Ða quán chi ”. 

 Kinh Dịch nói : “ Quân tử chi đạo trinh phù nhất ” : Ðạo của quân tử phải trinh bền với 

Thái nhất.  Thái nhất đó cũng có khi cưỡng gọi là nhất thể, chính nó mới toả chiếu ra vạn vật ý 

nghĩa thâm sâu và nếu chỉ căn cứ vào từng phần từng vật bác tạp, thì không sao có được.  Vì thế 

người đã thấm nhuần triết Ðông đến khi đọc trở lại các tác giả triết Tây lúc gấp sách lại ít khi 

tránh được cái cảm giác bâng quơ vụn mảnh . . .  

Sở dĩ phải nói đến khía cạnh hay của triết Ðông là để cho cuộc thâu hoá triết học Tây phương 

của chúng ta không làm nghèo nàn cái kho tàng cũ. Nếu đi thâu thập về được 5 lại để mất 5 đã 

có trước rồi thì hoá ra không giàu thêm chi và sự học hỏi phê phán trở nên một chiều và lệch 

lạc.  Người ta thường nói Khổng Tử  chỉ có lặp lại người xưa, chứ không sáng tác được gì mới, 

là tại chỉ xét có dữ kiện, mà không xét cách xâu.  Nếu thế thì cả Phật tổ cũng chẳng có chi mới 

vì Tứ diệu đế đã có trong thuyết Samkhya rồi, hoặc có thể nói như vậy về hấu hết các triết gia 

bởi bất cứ triết gia nào người ta cũng có thể lên sổ tất cả những dữ kiện đã vay mượn ở đâu, có 

xuất xứ hẳn hòi ( sources historiques ) kể cả những triết gia lớn ( les grands Philos de K . 

Jaspers P . 78 ). 

Nhưng phê phán như vậy là chỉ nhìn có những yếu tố tức là cái bề ngoài, cái xác lại rơi vào 

chứng bệnh mà những thuyết cơ cấu và hình thái ( geltalt ) đang muốn chữa trị bằng cách đặt 

nổi cái toàn khối, cái cơ cấu tổ chức của nó.  Chính cái cơ cấu đó mới đem lại cho những dữ 

kiện vay mượn và cũ kỹ kia một giá trị mới mẻ nhiều khi biến đổi cả nội dung của danh từ.   Thí 

dụ cùng một chữ sustantia của Aristotes mà khi đứng vào cái tổng hợp của của Spinoza thì đổi 

nghĩa đi hẳn.  Cũng là chữ Lễ thí dụ ở Nho giáo xưa hiểu là tế lễ quỷ thần, đến khi đứng vào cơ 

cấu của Khổng học, thì biến ra lễ nghĩa giao tế giữa người với người.  Cũng là chữ quỷ thần mà 

trước kia thì hiểu là những vật có nhân hình, nhưng đứng vào tổng hợp mới đã biến đổi thành 

sức huyền – bí diệu- dụng . . .    

Vì thế mà mỗi khi khảo sát một triết thuyết cần chú trọng đến cái nội dung uyển chuyển đang 

sau mớ danh từ y như nhau .  Chính cái lối xếp đặt mới, cái cơ cấu mới đó làm nên linh hồn 

mới, đem đến một sức thúc đảy mới mẻ, có khi làm cho những danh từ cũ phồng lên một ý 

nghĩa rộng rãi hơn, làm cho quy hướng vào một trung tâm được nhận thức rõ hơn.   

Ta có thể dùng câu “ từ cục đất nặn nên ông Bụt ” làm thí dụ, cái danh từ dữ kiện có trước còn 

đang nằm tản mát ta gọi là đất, nhưng nếu gặp một nghệ sĩ  có tài thì với bấy nhiêu sẽ biến thành 

một ông Bụt nghĩa là một nghệ phẩm linh động hơn nhiều. Cũng là bằng ấy dữ kiện, nhưng chỉ 

một sự bỏ lửng cái này, nhấn mạnh cái kia, xếp đặt khác đi một chút . . . đủ đem lại một bầu khí 

mới, đủ biện minh cho chữ “ Ngô đạo ”, cái đạo của tôi , mà không là của Nghiêu, của Thuấn 

nữa : dữ kiện thì chung với Nghiêu với Thuấn, nhưng lối xếp đặt đã là của tôi rồi . 

Truyện Kiều vào Tay Nguyễn Du thì là của Nguyễn Du tuy đầu chuyện đã có trước, điều ấy 

không ngăn trở việc xếp đặt mới chiếu giải nhân cách của Nguyễn Du, một câu nói rất quen tai 

chỉ cần đổi đi một hai chữ, hoặc đặt vào một đồng văn mới, lập tức chiếu ra một tia sáng khác 

trước, tỏa ra một sức lay động đặc trưng cao hay thấp là tuỳ với tinh thần của tác giả xếp đặt lại.  

Ðó mới là cái hồn. Hồn đó không nằm trong mớ dữ kiện, nhưng trong cái tế vi vô hình như chức 

năng hay những tương quan tác động là cái thay đổi với lối xếp đặt, nên không hiện hình thù lù 

ra nhưng lại quan trọng nhất. Với khác bé nhỏ, Hồn hiện ra khác Hồn . . . hồn ấy ở lẩn quất 

trong cái “ không đâu ” . “ Un rien de valeur change tout ” :  

Vì thế muốn biết một nền triết có giá trị hay chăng, thì xét những tư tưởng riêng rẽ chưa đủ, cái 

đó chỉ là tài liệu, là dữ kiện, là trang trí. Cái giá trị chân thực không nằm ở đó, nhưng ở cái hồn, 
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cái luồng tư tưởng kể cả tư tưởng hướng dẫn .  Ðấy mới là can hệ., mới là tinh hoa, còn thể thái 

trình bày và các tài liệu chỉ quan trọng bậc nhì: tác giả có thể dùng lý tưởng khoa học, hoặc có 

thể trưng dẫn sách cổ điển, hay viết buông theo hứng tuỳ ý, bấy nhiêu chỉ là phương tiện. Có thể 

trưng dẫn các tác giả, mà vẫn là không lặp lại suông, khi thực sự có Nhất Quán, vì cái Nhất 

Quán sẽ làm toả ra một luồng ánh sáng và sức nóng khác, một luồng sinh lực mới chạy xuyên 

qua những dữ kiện cũ để đưa lại cho chúng một ý nghĩa mới và như vậy tạo ra một cái gì độc 

đáo chân thật.  Xưa nay hễ triết gia nào đã có Nhất Quán tất có độc đáo, ngoại giả bỏ lơ không 

chú trọng tời Nhất Quán, tới nền móng uyên nguyên mà chỉ cố tìm cầu sự độc đáo cá nhân thì 

dễ dốc ra sự lập dị hay có thành công thì nhiều lắm cũng chỉ là một ý hệ nghĩa là một hệ thống 

tư tưởng lạnh lẽo, thiếu tình người, thiếu ý nghĩa nhân sinh, có tồn tại lâu lắm cũng chỉ 30, 40 

năm chi đó nhờ vào óc cầu mới của người đời.  

Một nền văn hoá chỉ toàn sản ra được có ý hệ là một nền văn hoá chưa đạt Nhất Quán, nên thiếu 

hồn, thiếu nơi an trú. 

Ðấy quả là một nền văn hoá tan nát uể oải. Chỉ khi nào đạt tới mối quán thông, đi tới căn cơ lúc 

đó mới có cái mãnh lực linh hoạt, khỏi cần công an cảnh sát mà vẫn trường tôn trải qua nhiều 

thế hệ và đó mới là cái cần thiết hiện nay.   

Quả thế cái thiếu cho con người thời đại không phải là ý thức hệ, cũng không phải là những tư 

tưởng mới lạ, càng không phải là những sự kiện đã có sẵn man vàn, hoặc những truyện vui đã 

tràn ngập nhưng là thiếu một mối quán thông đủ khả năng tiêm sinh lực và gây ra một niềm tin 

tưởng và hướng dẫn vào một đích điểm nào đó.  Sau mấy thế kỷ phân tích quá nhiều đến độ tan 

nát gây nên tâm trạng mệt mỏi chán chường, thì điều cần thiết hiện nay là một nguyên lý uyên 

nguyên được nhận thức trở lại cách thâm sâu để nó có đủ sức móc nối  các ngành chuyên biệt lại 

với nhau, phổ vào cho những tư tưởng rời rã kia  một nguồn sáng nóng hăng say, cái đó gọi là 

Nhất Quán, và tìm ra cái đó chính là sứ mạng của triết lý.   Cho nên điều quan trọng bậc nhất 

chưa phải là biết cho nhiều, biết cách xác thiết, có mạch lạc, có hệ thống, nhưng trên hết là Nhất 

Quán.  Vậy hãy tìm Nhất Quán trước hết, rồi các sự khác ( xác thiết và hệ thống ) sẽ đến sau . 

Nhưng hỏi có cách nào để đạt đến Nhất Quán chăng ?  Cho tới nay hầu như dó là hồng ân thiên 

phú nó xuất hiện như một thứ thiên tài, chứ không có phương thế nào giúp đào tạo ra được . Tuy 

nhiên cũng có những sửa soạn và đường lối đáng gọi là những bước sửa soạn. Trong ý hướng đó 

chúng ta bàn  đến 5 bậc học trong Nho giáo : “ 

4 .- Chiếc thang năm bậc 

“ Ðó là câu sách Trung Dung ( 200 ): 

“ Bác học, quảng vấn, thận tư, minh biện , đốc hành ” : 

博 学   廣 问   慎 思   明 辨   篤 行 

a.- Bác học 

Ðây là bước cần thiết để tránh cái nạn hẹp hòi của ếch ngồi đáy giếng dễ bị ngưng trễ vào một 

góc. Do đó tuy chủ trương Nhất Quán mà vẫn khuyên “ Bác học ư văn, đa kiến nhi tri chi ” ( 

Ðại cương 582 ) : cần học rộng nghe nhiều tầm mắt phải quảng khoát để mà ghi nhận thâu thái .. 

Có “ do bác nhi ước ”: từ sự rộng đến giản ước, cái cốt tuỷ thì cái ước, cái nhất quán mới khỏi 

nghèo nàn nhỏ bé.  Cũng vì thế có đọc nhiều mới biết đến các điểm khám phá của người khác, 

nhờ vậy vừa có thể hưởng dụng, vừa có thể khám phá ra những khía cạnh thực mới mà không sợ 

trùng hợp với việc đã làm rồi.   Lão Tử nói : “ Bác bất tri, tri bất bác ”, người học rộng không 

biết, người biết không học rộng. Câu đó chỉ đúng khi người ta dừng lại ở đợt thứ nhất này, chứ 
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thực ra nó cần thiết, có thể nói hầu hết các triết gia lớn đều đọc rất rộng, duy khác bác học ròng 

còn tiến lên 4 nấc sau. 

b.-Quảng vấn 

Là bước thứ hai nhằm mở rộng phạm vi bác học và sửa soạn cho bước sau.   

Ðây là một bước có tầm quan trọng nhiều khi quyết liệt đối với người mới học. Nếu nay gặp 

được một bạn đồng hành, một người niên trưởng đã lăn lộn trong biển học giới thiệu cho dăm ba 

cuốn sách, chỉ dẫn cho một hai hướng tiến  thì nhiều khi lợi bằng cả mấy năm mò mẫm một 

mình. Vì thế nhiều người cho sự gặp gỡ đó là một ân huệ trời ban.  

Ðây cũng là  một phương thế đi tìm chân lý mà người khai thác triệt để là Socrates và công trình 

đó được ghi lại trong những “ Ðối thoại ”  bất hủ của Platon. Chữ Dialogue có nghĩa là tìm tòi 

chân lý xuyên qua ( dia )  lời nói ( logos ): một phương pháp mà người thời nay đang làm sống 

lại dưới hình thức trao đổi, đối thoại . . . Có trao đổi , đối thoại mới nảy ra nhiều tia sáng lạ.  

c.-Thận tư 

Thận tư là bước khởi đầu của triết lý, trong đó người đọc góp phần tích cực hơn bằng sự phán 

đoán để lựa lọc. Ai thiếu bước này thì dễ coi mọi tác giả bằng nhau và không biết đặt ai lên trên, 

ai xuống dưới: lúc đó sẽ bị choáng váng vì nhận thấy trong làng triết không một ý kiến nào 

không bị bác bỏ.  

Nếu không có thận tư sẽ đâm ra hoang mang rồi rơi vào “ tò mò muốn biết những cái khác nhau 

hoài để cho giải trí mà không có sự quy hướng vào một đích điểm, bấy giờ chỉ còn la tan rã ( 

curiosité du divers de la dispersion dans un divertissement sans constance.  Grands Philos 41 )  

Phải biết chọn một số tác giả để chuyên đọc: tác giả nào đọc trước, tác giả nào đọc sau.  Ðó sẽ là 

những việc quyết định mang nhiều hậu qủa quan trọng đường hướng sống, có thể ví được với 

việc chọn bạn trăm năm vậy, nghĩa là một sự chọn lựa có khả năng thay đổi vận mạng của mình.  

Chọn được một hai tác giả rồi, lại học cho thấu triệt thì từ lúc đó mới là khởi đầu học triết thực 

sự, cái học mới có sức đào tạo để trở thành triết gia, còn nếu đọc nhiều không mà thôi thì mới 

chỉ là đọc cho biết: information et non pas formation. 

Khi bảo đi tìm Nhất Quán thì một trong những phương thế cụ thể là học cho thâm sâu một tác 

giả và cố tìm hiểu một cách sống động.   Muốn được thế thì cần tiến thêm bước nữa là . 

d.-Minh biện 

Ðây là bước cuối cùng trong việc học hỏi, nó hệ tại sự chân nhận ra điểm then chốt nhất của tác 

giả mình khảo cứu để dùng làm sợi dây dẫn đạo đi vào cho tới cùng triệt.  Ðó là vai trò tích cực 

của sự phê bình.  

Thường người ta chỉ biết phê bình là khen chê, nhất là chê và nhiều khi để tỏ ra mình độc lập 

hiểu biết thì dầu không đáng chê cũng cố kiếm ra một cái chi để mà chê: thế mới là phê bình.  

Kỳ thực đó chỉ là cái tật phê bình để mà phê bình.  Như vậy là không dùng chữ minh biện cùng 

đồng nghĩa với chữ Krinein của Hy Lạp là gốc chữ critique, nhưng bị người ngày nay hiểu thấp 

xuống nghĩa là khen chê, mà không hiểu là minh biện, tức là tìm ra điểm cốt cán nhất  để làm 

linh động các phần khác. Việc này rất hệ trọng và một người học triết nếu không tìm ra được chi 

khác ngoài điều đó đã là có công đáng mặt triết gia rồi ( E. Lippman 208 ).    

Vì quả thật học cho thấu triệt và trình bày lại cho hợp thời một triết thuyết xa xưa đòi rất nhiều 

sáng kiến, có lẽ còn nhiều hơn cả khi lập một ý hệ hoàn toàn mới. 

Muốn làm được thế phải tìm ra điểm cốt yếu mà khai thác dưới đủ khía cạnh, đó là điều hoạ 

hiếm.   Kinh Dịch nói : “ Ai biết minh biện, đó là triết gia: Minh biện triết dã. Quẻ Ðại hữu ”.   
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Vậy mà bước này hiện thiếu nhất. Thận tư ( penser ) thì có nhiều, nhưng minh biện ( Krinein ) 

hầu như không còn nữa. 

Heideigger nhận xét: Tìm ra một ý để nắm mãi mãi, đó là điều cực kỳ khó khăn, nhưng đó cũng 

là tác động có nhiều tính chất triết lý trung thực nhất.  Chúng ta có thể theo câu phương ngôn 

triết lý này “ numq uam negare, raro. 

Ðừng chối  vì bất cứ câu nào ta cho là sai lầm cũng vẫn có một khía cạnh đúng khiến cho người 

đối thoại của ta căn cứ vào đó mà khẳng định.  Ðôi khi nên quyết cũng vì lý do trên, sự vật bao 

giờ cũng có hai chiều: quá quyết đoán là để thiên lệch. Vậy chỉ còn có tác động phân biệt xem 

chỗ nào phải, vì sao trái.  

Nói khác là tìm ra được hệ thống quy chiếu của đối phương là việc có thể mở rộng tầm nhãn 

giới ra rất xa, nhiều khi đạt tới một hệ thống quy chiếu bao trùm được cả hai quan điểm khác 

nhau.    Vì thế mà nói được rằng: mỗi phân biệt là một bước tiến sâu vào sự xác định và biện 

biệt ( un pas de précision et de différenciation ) và như vậy là trở nên sâu sắc, vì sâu là gì nếu là 

không là đem ánh sáng phân biệt chiếu rọi vào những cái còn mung lung hỗn tạp.  

 Khi nào những phân biệt kia trở thành tế vi vượt qua những điều khái quát, thấu vào những chỗ 

âm u, thì lúc ấy là đạt bước Minh Biện, cũng là đạt Nhất Quán. 

e.-Ðốc hành 

Ðây là bước cuối cùng dính liền với minh biện.   Khi thực sự có minh biện thì liền có đốc hành, 

một sự hành đầy hăng say thành tín.    Ðốc có nghĩa là vững vàng, nghiêm chỉnh, thành khẩn, nó 

khác với cái hành trong triết học duy hành ( pragmatisme )  thường chỉ có sự lợi ích nào đó thúc 

đẩy với tính cách ngoại khởi, có thể chỉ do một ý chí thôi thúc.   Còn đốc hành là tính cách nội 

khởi, khỏi cần lợi lộc hối thúc, mà chỉ cần một nhận định sáng suốt đủ sức huy động toàn thể 

con người, làm thành bản hợp ca của Ý, Tình, Chí đồng thanh hát bài “ Toàn sinh ” tràn trề sức 

sống và sáng tạo, như Cassirer nhận xét: “ không còn phải là sự thống nhất những cái sản phẩm 

bên ngoài nữa, nhưng đó là sự thống nhất của một quá trình tạo dựng rồi: not a unity of products 

but a unity of the creative process .  On man 70 ” 

5.- Ba cây hợp lại 

“ Ðó là đại để ý nghĩa 5 bậc thang cần phải nhận ra để học cho phân minh, trong thực tế uyển 

chuyển thì cả 5 đều có thể thi hành đồng thời, hoặc có đợt nhấn lúc này hoặc nhấn mạnh lúc 

khác tuỳ mỗi người và hoàn cảnh.  Ðể đặt nổi điều đó thiết tưởng cần trình bày lối khác bằng 

quy lại 3 bước tương đương với 3 phép cộng, trừ, nhân. 

Phép cộng gồm hai động tác là bác học và quảng vấn tương đối dễ: trong số đi học có thể đến 20 

– 30% thành công và trở thành nhà bác học. Nếu họ viết sử thì thời đại nào cũng suýt soát như 

nhau. Nếu viết sử triết thì cả những tác giả chẳng gây ảnh hưởng nào vào đời sống hay chỉ có 

một lúc như Mặc Ðịch, Công Tôn Long cũng được dành cho một số trang gần tương đương với 

Khổng, Lão, Thích, đọc lên chẳng gợi được cái gì ngoài truyện là báo cáo ( information ). 

Phép trừ gồm hai bước thận tư và phần nào minh biện, nó hệ tại sự biết gạn lọc đi rất nhiều 

những yếu tố rờm rà  không mấy ơn ích, ngoại trừ chút giá trị lịch sử, khảo cổ, hàn lâm, để dành 

lại nhiều chỗ cho nhiều yếu tố có giá trị sinh động, và những khám phá mới. 

Triết học chỉ khởi đầu từ phép trừ này.  

Phép nhân là đem cái ý tưởng minh biện đã khám phá ra để thể hiện vào đời sống, để dùng kinh 

nghiệm tâm linh mà linh động hoá trở lại các ý tưởng đã thâu thái trong những cấp trước. 
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Ðược như thế là trở thành triết gia.  Trong số đi học có được một phần ngàn người trèo tới đây 

chăng ? Dầu sao những sự phân biệt này phải hiểu cách uyển chuyển chứ không có mốc giới xác 

thiết. 

Sau đó ta có thể thêm phép chia hiểu là ban trải ra thi thố ra cho người đời thừa hưởng, nhưng 

đó là hậu quả, còn chính ra 3 phép trên làm nên nét Nhất Quán.  Chữ Quán xưa viết như chữ 

trung kép ( 串 ) để biểu thị một cái dây xỏ qua hai cái vòng: vòng ngoài là phép cộng lại các cái 

học tự ngoài, còn vòng trong là phép trừ chỉ sự thải bỏ rườm ra để tìm ra nét chính thâu vào nội 

ngã. Còn nét giữa chỉ sự hiện thực, ví được như xương sống tiêm vào cho toàn bộ một sự khỏe 

khoắn tinh thần.  Ðó là những việc cốt yếu để đi đến một nền Nhất Quán trung thực. 

Chân lý trên cũng có thể minh họa bằng 3 tác động của Tâm là Ý, Tình, Chí  ( Tâm chi tam tác 

dụng: Ý, Tình, Chí )  có thể nhìn thấy được gói ghém trong chữ Triết, kép bởi khẩu, cân, tài  ( 

哲口+斤+手)   Chữ khẩu 口  là miệng để chỉ lời nói . Lời nói là dấu hiệu của ý niệm, mà ý niệm 

là sản phẩm của lý trí cho nên chữ khẩu biểu thị lý trí .  Chữ Cân 斤 là cái rìu khi cầm lấy, tay 

cầm thấy nặng, dùng vô ý đụng vào mình sinh đau đớn vậy dùng để biểu thị xúc cảm, tình tứ .    

Chữ thủ 手 cũng gọi là tài gảy chỉ việc làm sự hiện thực. Chính nó là sự nhất thống sinh động, 

unity of life, là linh hồn của Nhất Quán, nên cũng là của những nền triết lý trung thực.  

Triết lý là cái thang đưa con người thoát khỏi trạng thái man rợ, nhưng sở dĩ con người khó 

thoát ra được hoặc vì quá thiên về lý hoặc về tình mà không tìm ra trạng thái quân bình.  

Jung viết rằng : : L’état de barbarie se reconnait précisément à la détermination de la volonté par 

une seule fonction : tình trạng rợ mọi được nhận ra khi Ý chí bị quy định bởi một chức năng duy 

nhất: đã Lý thì thôi Tình.  Phải đạt cả ba Ý – Tình – Chí mới đạt Nhất Quán vậy.” ( Hết trích ) 

 

 

 
 

E.- Khám phá của Khoa học về Nhất Đa 

I.- Vũ trụ toàn ảnh qua bài thơ : 

( Xem Bài C ở dưới ) 

 

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) 

II.-Toàn ảnh (holography) là gì? 
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“ Như 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 Hy Lạp (whole, toàn thể) + graphe (writing, ghi ảnh). Đây là một phương pháp 

chụp ảnh hiện đại. Holography được phát minh năm 1948 bởi nhà vật lý người Hung Dennis 

Gabor (1900-1079), nhờ thành tích này ông được nhận giải Nobel năm 1971.” 

 

Hình 1. Holography trong quang học 

“ Hologram là một ảnh 2D (2 chiều), song khi được nhìn dưới những điều kiện chiếu sáng nhất 

định thì tạo nên một hình ảnh 3D (3 chiều) trọn vẹn. Mọi thông tin mô tả vật thể 3D đều được 

mã hoá trên mặt biên 2D. Như 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 vần thơ đề tựa 

của William Brake ở đầu bài viết (trùng hợp vì triết lý toàn ảnh), mặc dầu chúng được viết từ 

nhiều thế kỷ trước.” 

III.- Hai kiến trúc sư lớn của toàn ảnh 

“ Hai nhà khoa học, kiến trúc sư của lý thuyết toàn ảnh là: nhà vật lý David Bohm (Đại học 

London) và nhà thần kinh học xuất sắc Karl Pribram (Đại học Stanford, 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 thần 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),...” 

IV.- Vũ trụ là một toàn ảnh (hologram) 
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“ 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 riêng lẻ mà như thành phần 

của một hệ thống nhất liên thông (interconnected). Điều đáng ngạc nhiên là plasma có thể hút 

các tạp chất ở biên 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. Những ý tưởng đó giúp Bohm tìm ra plasmon, 

tạo nên tiếng tăm cho nhà vật lý.” 

 

Hình 2. Hai cá vàng trên hai màn hình từ hai camera chỉ là hai hình 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 lầm 

tưởng đang quan sát hai con cá vàng. Song theo dõi một lúc bạn thấy rằng có mối liên hệ đồng 

bộ giữa hai con cá này. Như vậy hai ảnh trên 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 bên 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 đầy không gian và các hạt liên thông với nhau một cách không định xứ 

(nonlocal). 

Nguyên 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).” 
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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) nên để mô tả những quá trình động (dynamic) 

cuộn lại và mở ra liên tục của thực tại David Bohm đưa ra danh từ toàn 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 phần của một bức toàn ảnh (hologram) đều chứa thông tin của toàn ảnh cho nên 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 thiên hà Tiên nữ (Andromeda) trong móng ngón tay bàn tay trái [2]. 

Bài thơ của William Blake (1757-1827) đề dẫn trên đây diễn tả cùng một ý.” 

V.-Não 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 thần kinh nội trú không có một nghi ngờ nào đối với lý 

thuyết engram của Penfield. Song nhiều điều xảy ra đã làm Pribram thay đổi quan điểm. Tại 

Phòng thí nghiệm sinh học Yerkes, Florida, nhà tâm lý thần kinh (neuropsychologist) Karl 

Lashley đã huấn luyện chuột một số kỹ năng rồi cắt bỏ những phần trong não bộ có thể liên 

quan đến kỹ năng đó (không một nhà phẫu thuật nào tìm được một vị trí xác định của các 

engram). Song một điều ngạc nhiên là dù cắt bỏ bao nhiêu 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.” 

VI.- Mỗi một con người là một toàn đồ, một tổng thể phổ quát 

Về mặt vật lý chúng ta cần có điểm tựa, đó là không gian sống, không khí, dinh dưỡng, môi 

trường trao đổi chất và trau dồi, rèn luyện bản thân...  

Về mặt văn hóa, tinh thần chúng ta có nhiều vị thế, chức năng quan hệ khác nhau, quan hệ giữa 

nội giới - ngoại giới, trí tuệ - văn hóa, gia đình, họ hàng, bạn bè, làng xóm, đồng nghiệp, .đoàn 

thể xã hội, công việc.  

Về mặt trường, mỗi người có một trường sinh học, từ trường, trường tâm thần, các trường này 

liên kết với vũ trụ thông qua các kinh mạch, huyệt, luân xa. 

. . . 

VII.- Kết luận 

“ Vũ trụ của chúng ta có thể là một hologram khổng lồ (Our World May Be a Giant Hologram 

[9]). Nếu điều này đúng thì trước mắt chúng ta là một kỷ nguyên khoa học mới (Science Daily, 

Feb 4, 2009) có tầm bao quát một cách thống nhất nhiều hiên tượng (từ vật lý 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. Nhiều nhà khoa học xếp lý 

thuyết Vũ trụ toàn ảnh ở tuyến đầu tri thức (latest frontier of knowledge), lý thuyết Vũ trụ toàn 

ảnh có nội dung lớn hàm ẩn cả toán, lý, sinh, triết học...” 
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G.- Đạo và Đời là Một 

Sứ mạng hiện nay của người Trí thức các Tôn giáo 

( Triết lý Giáo dục. Phụ trương II. Kim Định ) 

  

“Tôi dùng chữ Trí thức ở đây theo nghĩa rộng lượng bao hàm Thông thái (intellectual) lẫn 

Thông minh (intelligent) tuy biết rằng nhiều khi hai phẩm tính đó không đi đôi, nhưng không 

hẳn thiếu và tôi chỉ muốn nói với những người kiêm cả hai đức tính đó.  

Tôi nói rằng sứ mạng của Tri thức Tôn giáo hiện nay là đức Tương Dung. Một đức cần phải 

luyện tập cũng như tuyên dương ra rộng rãi.  

Bạn hỏi hiện nay các Tôn giáo không có đức Tương Dung sao? Các Tôn giáo đã chẳng sát cánh 

đánh đuổi thực dân cũng như hiện nay chẳng đang chống lại xâm lăng của cộng sản là gì? Thưa 

cái đó đúng, nhưng chưa đủ để chứng minh là có đức Tương Dung, vì nó mới là đợt Ngoài tạm 

đủ cho những việc khẩn cấp và hiển hiện, thí dụ khi phải đánh đuổi kẻ thù chung: cho nên rất có 

thể đó mới là sự chịu vậy vì không thể làm khác. Đó là tâm trạng tiêu cực không xoá bỏ được 

lòng nghi kị nhè miếng; còn lâu lắm mới đạt đợt tích cực làm bằng lòng kính nể, tương thân, 

tương ái tự trong lòng phát xuất, phải có nền móng vững chắc và đã được tài bồi vun tưới. Con 

hiện trạng trên có thể mới chỉ là một đức tự nhiên có ra đó chứ thiếu nền móng, không được vun 

tưới hoặc có thể là do hoàn cảnh bên ngoài, nói cho xác thiết là một sự quân bình lực lượng giữa 

các Tôn giáo. Sự quân bình này có ngày sẽ mất khi một trong các Tôn giáo sẽ nắm phần trội và 

khi nào có phần trội vượt hẳn thì lúc đó cũng sẽ chấm dứt trạng thái hiện nay để mở sang giai 

đoạn xuất hiện nguyên hình của cái người ta quen gọi là đức Tương Dung mà kỳ thực chỉ là sự 

khôn khéo tùy thời của óc chinh phục còn đang chờ đời thời cơ thuận tiện để xuất trận. Lúc đó 

nó sẽ không ngần ngại đàn áp, ép buộc các tôn giáo khác. Chưa biết ngày nào cán cân sẽ 

nghiêng và nghiêng sang bên nào, chỉ biết hiện nay không một Tôn giáo nào là không mong cầu 

và tích cực hoạt động để nó nghiêng sang cho Tôn giáo mình. Và như vậy sự bình an hiện nay 

không chứng tỏ có Tương Dung. Hay nói khác cái gọi là Tương Dung hiện nay chỉ là giả tạo và 

khi tôi nói sứ mạng là có ý nói đến thứ Tương Dung chân thực làm bằng kính nể tôn trọng lẫn 

nhau, đặt trên nền móng một tình yêu chân thật không có hàm chứa cái gì là mưu toan là chinh 

phục. Nếu định nghĩa như thế thì quả là đức Tương Dung còn thiếu và chúng ta phải coi đó như 

sứ mạng, bởi vì rất cần thiết cho sự hưng thịnh của Quê nước cũng như cho tinh thần trung thực 

của Tôn giáo là Yêu thương.  

Vì thế chúng ta hãy trở lại đào sâu vào trong vấn đề. Muốn xác định sứ mạng cho mỗi giai đoạn 

thì việc làm trước hết phải là xem vào thực trạng hiện nay cả trên thế giới lẫn trong nước nhà.  

Về thế giới thì quả là một thực trạng rối loạn bơ vơ, thiếu hướng. Đó là một sự hiển nhiên, ai 

cũng thấy. Tuy nhiên có một điểm đáng thắc mắc là tại sao Nhân loại đang bơ vơ lại không chịu 

nhận Tôn giáo làm Chủ đạo đang khi các Tôn giáo vẫn không ngớt tự trình bày như một Hướng 

đạo tinh thần. Điều này có nhiều lý do nhưng đáng chú ý hơn cả thì có hai:  

Một là vì Tôn giáo quá nhiều mà chủ trương lại trái ngược nhau nên chấp nhận Tôn giáo là kim 

chỉ Nam thì sẽ không đi tới Nam mà có thể là tới Đông Tây tứ phía.  

Lý do thứ hai quan trọng hơn hẳn lý do thứ nhất vì lý do thứ nhất có thể vượt qua bằng một sự 

tuyển tập ở mỗi Tôn giáo một ít điểm để làm thành món ăn có nhiều mùi vị ai thích mùi nào thì 

dùng, có nhiều hạng người với tầm mức trí thức khác nhau, thị hiếu khác nhau do phong tục, 

tính nết, giáo dục v.v. thì đa giáo có hệ chi. Thế nhưng lý do thứ hai làm cho nó rất hệ trọng đó 

là xưa nay tôn giáo hầu hết dễ ghé sang cuồng tín mà đã cuồng tín thì không chịu chấp nhận một 

Tôn giáo khác và vì thế mà gây nên những xung đột đẫm máu. Những cuộc xung đột này không 

phải là những bóng ma trơi do người Trí thức suy ra nhưng là có thực và đã xảy ra nhiều nơi kể 
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cả bên Âu Châu là xứ văn minh nhất: những cuộc Thánh chiến, những vụ sát hại tập thể kêu là 

Saint Barthelemy, những trận chiến 30 năm, rồi một trăm năm và hiện nay là những vụ xung đột 

giữa Tin lành và Công giáo trên đảo ái Nhĩ Lan. . .  

Bên Đông thì những vụ rắc rối đẫm máu giữa Hồi giáo và Ấn giáo cứ lâu lâu lại bùng nổ.  

Còn bên Cận Đông thì cuộc chíến dai dẳng giữa khối Á Rập và Do Thái cũng không thiếu yếu 

tố tôn giáo xen vào nhất là giai đoạn mới rồi khi Roben một người theo Ki Tô giáo đốt đền thờ 

Alaksa ở Jerusalem được người Ả Rập sùng bái nhất. Vì thế các quốc gia Ả Rập đã đồng loạt 

đứng lên phản đối mãnh liệt, họ đình công, biểu tình, gào thét đòi phục thù và thế là chiến tranh 

bùng nổ trở lại và được gọi bằng tên mĩ miều là “thánh chiến”. Cuộc nội chiến ở Biafra cũng 

phần lớn do Tôn giáo: Nigeria theo Hồi giáo, Biafra phần lớn Thiên chúa giáo.  

Còn bên Mỹ Châu và nhiều nơi khác vẫn có những cuộc xung đột tuy không lộ liễu nhưng vẫn 

ngấm ngầm. Chỉ có những nước theo một Tôn giáo mới thoát. Nhưng đó là tình trạng càng ngày 

càng hiếm hoi.  

Bây giờ trở lại nước nhà và ai cũng đã biết hiện nay là một quốc gia đa giáo: Phật giáo, Cao đài, 

Hoà Hảo, Tin Lành, Công giáo v.v. Trong đó Tin Lành cũng như Phật giáo lại chia ra nhiều phe 

phái khác nhau. Còn về mối liên lạc giữa các phe các Tôn giáo, nếu phải đi vào tận bề sâu mà 

nhìn là đối kháng, đố kỵ, hận thù... và điều đang e ngại là lòng đó kỵ khi đã không có gì làm tiêu 

tan mà còn được vun tưới cho lớn mạnh theo đà đi lên của lòng mộ đạo, đến nỗi hầu có thể nói 

các phong trào tôn giáo xét về lâu về dài cũng chính là những phong trào phá hại tinh thần đoàn 

kết quốc gia hơn hết. Câu đó thoạt nghĩ đã không khỏi làm phật ý, có khi còn gây cả phẫn nộ 

cho rất nhiều đoàn thể Tôn giáo, nhưng nếu chịu thành tâm suy xét thì sẽ nhận ra là thế, chỉ cần 

nhớ lại những ngày tháng hãi hùng năm 1965 là lúc sự hận thù đã hiện nguyên hình bằng đập 

phá, đâm chém và phải kết luận là chưa bao giờ các tôn giáo đã biểu diễn yêu thương nhau cách 

chân thành được một phần mười như vậy. 

Đấy là một sự thật ê chề đau đớn khiến cho những người chân thành muốn phụng sự cả Quê 

nước lẫn Đạo pháp không biết phải làm thế nào mà dung hợp. Không lẽ  phải chọn một bỏ một: 

chọn Tổ quốc thì thôi Tôn giáo và ngược lại. Đó là một sự lựa chọn rất đau đớn giữa bên Lý bên 

Tình, chọn Tổ quốc thì có Lý vì trước nạn xâm lăng của Cộng sản thì ưu tiên phải dành cho Tổ 

quốc. Tổ quốc có còn thì Tôn giáo mới có đất đứng, Cộng sản mà thắng thì mất luôn Tôn giáo 

cùng với Tổ quốc. Cho nên sự lựa chọn này rất hợp Lý.  

Tuy vậy khó lòng hợp Tình. Vi Tình cảm với Tôn giáo rất linh thiêng không dễ gì bỏ được, và 

do lẽ đó hầu hết sẽ chọn Tôn giáo mà bỏ Tổ quốc, vì rằng Tổ quốc chẳng qua là tạm bợ đời này, 

còn Tôn giáo mới là quê thật bền vững thường hằng v.v. Sự chọn này càng dễ dàng vì chẳng ai 

nghĩ đến mình đã chọn: tức là tất cả yên trí rằng mình đang phụng sự cho cả hai. Và trong Tâm 

khảm mọi người đều cho sự bắt buộc chọn lựa kia chỉ là điều suy ra trong bàn giấy chứ trong 

thực tế ai mà có ý chọn như vậy. Điều đó đúng: chẳng có ai nghĩ như vậy, nhưng cũng nên biết 

rằng ở đời có những cái xảy ra bên ngoài ý nghĩ, ý định, ý muốn... vì bên ngoài tầm Ý thức, như 

muôn vàn đau thương mà con người gây ra cho nhau không mấy khi do ý muốn cả, trái ngược 

lại là khác.  

Vì thế phải nói rằng sự chọn lựa kia có thực, nó không thi hành trên đợt Ý thức, nói cụ thể là 

trên bình diện Công dân, vì hiện nay người Công dân nào không đi quân địch, không đóng 

thuế... nhưng nằm sâu trong bình diện Tâm hồn giáp cõi Tiềm thức nên khó nhận ra. Nhưng ai 

chịu lặn sâu xuống sẽ nhận ra là có thực và đã có sự lựa chọn, dầu rằng đó là một sự lựa chọn 

đầy nguy cơ dẫn đến chỗ mất luôn cả Tôn giáo lẫn Tổ quốc; vì thế số chọn Tôn giáo đông hơn 

gấp trăm ngàn lần số chọn Tổ quốc. Vì thế cũng có trăm ngàn lần người đi theo những đường 

hướng khác nhau mà đã khác nhau là làm suy yếu sự Doàn kết quốc gia. Nếu suy yếu quá mà bị 
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Cộng sản tràn ngập thì còn chi nữa. Vậy mà điều ấy đang được thực hiện trong xứ sở chúng ta, 

có nghĩa là người nước ta đang vô tình dẫn nhau đến chỗ chia rẽ làm hại cho cả Tổ quốc lẫn Tôn 

giáo.  

Trước mối nguy cơ đó chúng ta phải làm gì? Hô hào đồng bào làm ngược lại nghĩa là bỏ Đạo để 

phụng sự Tổ quốc? Ai làm như thế là ngố vì hiện nay Tổ quốc có còn cơ sở tinh thần đâu mà 

bảo chọn được. Và giả sử có đi nữa thì sự chọn cũng vẫn còn nằm trong Nhị nguyên tức còn 

phải chọn Một bỏ Một. Vậy có cách nào ổn thoả được cả hai chăng? Tôi nghĩ rằng có và nó ở tại 

mỗi Tôn giáo hãy tìm trở lại cái Nguồn gốc chân thực của mình. Cái nguồn gốc đó là Yêu 

thương, là Từ bi, là Bác ái... Như câu thánh Jean gọi “ Chúa là Yêu Thương : Deus est 

Charitas”. Câu ấy có thể trở thành tiêu chuẩn tối hậu cho chúng là khi tìm chân lý: nghĩa là tất 

cả những gì không đi theo tiêu chuẩn đó thì đều sai: và ta có thể tuyên bố rằng những Đố kỵ, 

Hận thù Hành hung kia đều không do Đạo, mà là do những hoàn cảnh nào đó đã được đưa vào 

các Tôn giáo để làm sai lạc Tinh thần Tôn giáo đi: “vì lẽ ra Tôn giáo phải là một nhân tố Đoàn 

tụ, thì ngược lại đã trở thành Nhân tố Chia rẽ mạnh nhất”  

( Nhận xét của Henri de Lubac một Linh mục dòng Tên ) 

Tại sao lại có sự đáng buồn đến như vậy. Theo khoa xã hội học thì đại để nó đã xảy ra như thế 

này:  

Ai cũng biết Tôn giáo là yếu tố cao cả linh thiêng nhất trong một xã hội, nhờ đó khi nêu cao Tôn 

giáo thì cũng là củng cố sự Đoàn kết xã hội như thực sự nó đã nhiều lần thi hành được. Thế tại 

sao ngày nay lại không làm được như trước. Thưa vì có một yếu tố mới: trước kia mỗi người 

dân nước chỉ biết có đồng Hương đồng Đạo nên vấn đề cho Đạo mình là cao trọng nhất không 

gây nên sự bất tiện nào cả.  

Trái lại ngày nay hầu như không còn nước nào độc Giáo, và sự sống bên cạnh người khác Tôn 

giáo, khác văn minh đã trở thành chuyện thường nhật. Vậy nếu mọi người đều giữ tâm trạng suy 

tôn Đạo mình... thì tất không sao tránh được va chạm. Và vì thế sự khôn ngoan sơ đẳng bắt phải 

dẹp niềm Tin đó sang một bên. Bằng cách nào? Thưa trước hết là bằng ngoại giao, nhưng ngoại 

giao mới là cách cấp thời nó mới kịp che đi sơ sài. nhưng che đi không có nghĩa là xoá bỏ, là 

chữa chạy nên óc Độc tôn kia vẫn còn đó, có tài giấu đến mấy thì nó vẫn thò đuôi ra kiểu này 

hay kiểu khác.  

Và cũng chính vì chỗ nửa kín nửa hở nên càng gây thêm ngờ vực đố kỵ. Vậy chỉ có phép là thực 

tình dẹp bớt niềm tin trên kia lại để nó không bị dốc ra Cuồng tín. Và đó là điều tôn giáo nào 

cũng công nhận. Chứng cớ là những lời tuyên bố về thông cảm, đón nhận, đối thoại..., và đã lập 

ra nhiều đoàn hội kêu là Hoà đồng các Tôn giáo, đến nỗi hôm nay khi tôi nói đến sự cần thiết 

của đức Tương Dung thì như là lặp lại một chuyện đã được nghe nhiều lần. Sự thực thì không 

phải thế. Số là những hội Hoà đồng Tôn giáo cũng như các lời hô hào trên kia tuy rất cần kíp, 

nhưng mới là việc cấp thời chưa tìm ra một nền móng chung nào để làm chỗ đứng cho các Tôn 

giáo, nên kết quả rất ít và phiến diện. Và chính vì thế mà bên Âu Mỹ hiện đang nổi lên một trào 

lưu phản kháng ở tại đập phá mọi thể chế và chối bỏ mọi uy quyền. Đại loại luận cứ của họ có 

thể tóm lược như sau: vì Tôn giáo đã sống quá lâu trong địa vị Độc tôn cao cả, nên bất cứ cái chi 

liên hệ tới cũng đều được phủ lên một bào quang uy linh tôn kính, đến nỗi có những cái sù sù ra 

trước mắt kia, như lấn đất, buôn lậu, bắt tay với cộng sản... mà vì nhân danh tôn giáo hay có một 

liên hệ nào đó với Tôn giáo thì đến ngay chính quyền cũng phải e dè: sợ làm ra sẽ xúc phạm tới 

tôn giáo, huống hồ những cái khác tế vi hơn thuộc lý thuyết, thói tục v.v. thì ai dám động tới. 

Bởi thế nên sự trở về nguồn được hết mọi nơi công nhận và hô hào thì trong thực tế không là chi 

khác hơn là sự đổi kiểu trình bày. Nhưng trình bày kiểu khác không là trở lại nguồn vì trở lại 

nguồn là đi một “hướng đi khác” (Reorienter):  
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Mà đi hướng khác là chấp nhận và dọn chỗ đứng cho những yếu tố mới. Yếu tố mới là Liên 

châu, là giáo dân trưởng thành được quyền suy nghĩ và nhận lấy trách nhiệm về mình... Yếu tố 

mới đó không thể đưa vào nếu chỉ trình bày Đạo lý cách khác. Trình bày khác thuộc nghệ thuật 

làm văn không động chạm tới Nội dung và vì thế bao giờ thì cũng như nhau là mở đầu bằng sự 

nhấn mạnh đến cởi mở, đối thoại rất kêu, nhưng cuối cùng chỉ là để che đậy Độc thoại: sau cũng 

như trước: vẫn đâu nằm đó, vì thế vẫn dẫn đến chỗ bế tắc. Và đó là lý do trào lưu phản kháng 

chủ trương dùng phương thế mạnh là đạp đổ, đả kích... có như thế mới trông Tôn giáo giũ bỏ 

được những cáu bụi làm sáng Tinh thần và Yêu thương trung thực. Vì thế họ cho rằng đả kích 

Tôn giáo chính là làm bùng nổ lên các phong trào phản kháng ở khắp nơi bên Âu Mỹ.  

Cũng may mà trào lưu này chưa lan sang đến Việt Nam, nên chúng ta còn được ít nhiều an tĩnh 

để kiểm điểm tình hình. Cứ lấy đại cương ra mà bàn thì lý do của họ có cái đúng chi chăng. 

Nhưng xét về hành động thì không thấy gì bảo đảm, mà còn đi ngược Tâm lý: có đời nào một 

tâm trạng đã được nuôi dưỡng nhiều ngàn năm bỗng nay đòi đạp đổ ngay đi được. Đừng bảo 

rằng nó sai, Nói thế cũng còn là vun tưới lòng tin đó, vì nó sẽ trỗi dậy để tự vệ cũng là củng cố 

là lớn mạnh...  

Đã thế đối với bên Việt Nam thì đường lối phản kháng chỉ thấy có hại, ít ra trong tình thế khẩn 

cấp của nước nhà. Trong tình thế này cần đoàn kết, nên hết mọi đả phá rộn ràng gây li tán đều 

nên tránh, vì cuối cùng sự chia rẽ đó sẽ vang dội vào sức mạnh của quê nước. Tuy nhiên chưa 

tới không có nghĩa là chẳng bao giờ tới và vấn đề đã được đặt ra không bao giờ được tự nhiên 

giải quyết.  

Vì thế chúng ta nên tìm ra một đường hướng mới vừa hợp tình trạng đất nước, vừa giúp vào 

việc xây đắp quê hương, nâng cao nền Văn hoá dân tộc mà cuối cùng cũng là tìm trở lại tận 

nguồn suối Phúc Âm, tức cũng là giúp vào việc định hướng lại Tôn giáo (réorientation) đang 

được nhiều người bên Âu Mỹ (nhất là tu sĩ) mong muốn và vẫn không tìm ra hoặc  ( ? )  không 

có quyền binh nào ngăn trở sự gạt bỏ đi để tinh lọc.Vì thế nó có thể coi như ý muốn của Tạo hoá 

“ như Luật Thiên nhiên nên dùng để làm tiêu chuẩn thì không có gì láo cả: lấy Ý của Tạo hoá 

biểu diễn qua Thiên nhiên để soi vào ý muốn của Tạo hoá được hiện hành trong xã hội loài 

người là phải, loài người có thể sai lầm, còn Thiên nhiên vẫn không bị xuyên tạc hay nếu có đi 

nữa thì vẫn có thể dùng lý trí suy luận mà phân tích chối bỏ... không động đến uy quyền như đối 

với Tôn giáo, vì thế vẫn đễ làm hơn. Đạo thiên nhiên đó đối với nước ta là Đạo làm Người hay 

là Việt Nho. Theo đó thì yêu thương trung thực cũng là Tương Dung chân thực vì Tương Dung 

chân thực phải là một Nhân Đức mà đã gọi là Nhân Đức thì phải dựa trên một nền Triết lý Nhân 

bản. Có Nhân bản mới gọi được là Nhân đức thiếu nó chỉ là Đạo đức theo nghĩa Đạo của Tôn 

giáo mà không là Nhân đức theo Tính bản nhiên con Người. Còn khi thiếu Triết lý thì không 

phải là Đức hiểu là Linh lực Nội khởi tự phát bởi Thâm tâm mỗi Người mà chỉ là công thức, là 

sự hoà đồng với công ước vậy thôi. Hay nói khác đó chỉ là Xã Đức, chưa là Nhân Đức vì chưa 

có nền tảng đích thực. Bởi thế cần một nền Triết lý, nhưng không phải bất cứ Triết lý nào nhưng 

là một nền Triết lý xây trên Nhân tính con Người. Có y cứ trên Nhân tính thì con người mới có 

nền móng chung để nương tựa và để chấp nhận lẫn nhau. 

Sở dĩ Tôn giáo hay gây chia rẽ vì Tôn giáo dựa theo quá nhiều Tập tục. Điều đó cần thiết ở giai 

đoạn sống cách biệt nhưng trở thành Nhân tố Chia rẽ trong thời đại Liên châu, cần những cái gì 

phổ biến, thế mà Tập tục vì là sản phẩm của từng nơi, từng thời, nên là toàn yếu tố dị biệt nên 

người xưa nói : “Tập tương viễn” nghĩa là tập tục làm người ta xa nhau. Phải có Tính mới làm 

cho người ta gần lại (Tính tương cận) gần lại là Đoàn kết Yêu thương.  

Vì thế mà cần học hỏi nghiên cứu tài bồi nền Triết lý về Nhân tính. Đến nỗi tôi coi đó là sứ 

mạng hiện đại của người Trí thức của mọi Tôn giáo. Sứ mạng có nhiều, nhưng khi nói đến Trí 
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thức thì tất nhiên phải nói tới học hỏi nghiên cứu. Nghiên cứu Tôn giáo hay Triết lý đều khác 

với nghiên cứu các ngành khác ở chỗ vừa đi về Nguồn suối vừa là những điều thiết yếu cho con 

Người. Mà vì hoàn cảnh đặc biệt của lúc này nên nghiên cứu Triết lý cần cho Nhân loại hơn vì 

hiện nó đang tan rã chia ly mạnh mà chưa tìm ra được nền móng kết hợp. Đó là điều ít được 

nhận ra.  

Hiện nay ai cũng cho đức Tương Dung là cần. Mọi tôn giáo đều hô hào, nhưng đồng thời hết 

mọi Tôn giáo đều nỗ lực cổ võ học hỏi Đạo của mình, còn Nền móng chung của mọi con Người 

thì không ai ngó ngàng chi tới hết. Thế nghĩa là nếu phải nói toạc ra thì hết mọi Tôn giáo đang 

vô tình Gieo Gió rồi sẽ có ngày con người phải Gặp Bão, bão Hận thù, Đâm chém, Đốt phá. Bởi 

vậy những người yêu nước chân thành, những người có lòng Nhân ái thực, những người chịu 

xem ra thì nhất định phải hoạt động cho sự lớn mạnh của một cội gốc chung cho mọi con 

Người, cho mọi người Dân: Vi Cội gốc đó có được vun tưới tài bồi mới có ngày nở ra hoa trái 

thực. Nền móng đó là Nhân bản Tâm linh cũng là nền Đức lý của Việt Nam chúng ta xưa kia, 

nhưng nay chúng ta đã đánh mất, mà vì chưa đâu đưa ra được nền móng mới thay vào, nên 

chúng ta phải làm phục hoạt lại nền Nhân bản của Tiên tổ đã sống giữa cảnh đa Giáo nên đã 

giàu kinh nghiệm về Tương Dung và đã được kết đúc vào Việt Nho. Vì thế nó đã chứng tỏ cái 

khả năng hiện thực đức Tương Dung chân thực cho nên khi ta làm phục hoạt lại được cái tinh 

hoa đó thì một trật chúng ra có Đức Tương Dung cũng như có được cơ sở tinh thần chung cho 

mọi người dân trong nước, đồng thời có thể đóng góp vào thế giới trong việc định hướng đời 

sống con người hiện đang lạc hướng. Và rồi cuối cùng là tìm trở lại được cái tinh hoa cả Tôn 

giáo là Bác ái, Từ bi. Như thế là với Một hòn đá mà được Ba chim. Đó là một viễn tượng huy 

hoàng đủ sức đem lại cho chúng ta lòng can đảm cần thiết trong con đường mới này, một đường 

đòi phải có Trí, Nhân, Dũng đến tột độ. Phải dùng Trí tuệ một cách bền gan mới nhìn ra nổi 

đường hướng mới như mỗi lần Nhân loại bước vào một khúc quanh lịch sử. Lúc còn đi đường 

thẳng thì chỉ việc theo đường đã có sẵn. Còn ở khúc quanh thì đi đường cũ sẽ là đi vào đường 

cụt: trước sau gì ác quả cũng sẽ tới. Thế nhưng con đường mới chỉ hiện ra cho những người có 

óc thông minh trí tuệ và bền bỉ lam việc. 

Ngoài ra còn phải có đức Dũng cảm phi thường vì bước chân lên đường mới cũng có nghĩa là 

hành sử khác với lân nhân, khác với sự xét đoán của dư luận quanh mình. Đã thế thì không thể 

trông chờ sự khuyến khích mà chỉ phải dọn sẵn Linh hồn đón nhận chỉ trích, ruồng bỏ, khinh bỉ 

hắt hủi, cô đơn, cám cảnh.... nhưng cũng phải chấp nhận, vì thâm tin rằng “Thiên Chúa là Yêu 

Thương” nên bao nhiêu cố gắng cho sự lớn mạnh của Yêu thương cũng chính là những cố gắng 

cho chân Đạo. Đàng khác phải nhớ rằng có còn Tổ quốc mới còn Đạo, cho nên hiện tại tuy đành 

ưu tiên cho Tổ quốc nhưng tựu kỳ trung cũng là lo cho Đạo, lo cách sâu xa nền móng.  

Vì những lý do rất nghiêm trọng như thế cho nên mặc dầu ý thức được biết bao khó khăn chờ 

đón, tôi vẫn cương quyết nói rằng sứ mạng của người Trí thức các Tôn giáo lúc này là phải gây 

nên sự trỗi dậy mạnh mẽ Tinh thần Quốc gia, một Đạo lý về Tổ quốc, tức là một nền Triết lý 

Nhân sinh. Xưa nay ai cũng nghĩ là mình đang phụng sự Tổ quốc nhưng xét về phương diện học 

hỏi Nền móng vẫn trống trơn, ngoài những bổn phận Công dân thì về đàng Đạo lý Quốc gia 

hoàn toàn không có gì. Điều đó lỗi không tại người Tôn giáo, nhưng chỉ vì hiện Tổ quốc chưa 

có Chủ đạo. Làm thế nào cho Tổ quốc có được một Chủ đạo thì đó là bổn phận của mỗi người 

Công dân, và tôi gọi đó là sứ mạng vì nó bao hàm sự tìm kiếm và đi tiên phong nên khó hơn 

nhiều, vi thế mới phải chờ mong ở những phần tử sáng suốt nhất Trong mọi Tôn giáo và cả 

Ngoài các Tôn giáo nữa.  “ 

( Những bài này được viết quảng 1965 -  1975 ) 
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H.-Vạn vật Tương  liên tạo nên Tiết nhịp hòa của Vũ trụ 

I.- Bạn là một cộng đồng gồm 50 tỉ tỉ tế bào. ( 50 trillion ) 

(  Xem bài E “Minh triết Tế bào” .  Tiến sĩ Bruce Lipton ) 

 

“ Bây giờ tôi thụ đắc một hiểu biết hoàn toàn mới mẻ về sự sống, điều này đã đem lại cách 

truyền đạt kiến thức mới về tế bào. Khi bạn tự nhìn mình thì thấy ta là một cá nhân riêng biệt. 

Nhưng nếu bạn hiểu thực chất ta là ai, bạn sẽ ngộ ra rằng mình thực ra là một cộng đồng của 50 

ức tế bào. Mỗi tế bào là một cá thể sống động, một sinh linh có đời sống và chức năng riêng 

biệt, nhưng nó cư xử với nhau trong tinh thần của một cộng đồng. Nếu tôi có thể thu gọn bạn 

cho nhỏ lại thành một tế bào rồi đem đặt vào trong cơ thể, bạn sẽ thấy một thành phố rất bận rộn 

với hàng ức ức cá thể đang sống trong một bọc bằng da. Ðiều này mang nhiều ý nghĩa khi ta 

hiểu rằng cộng đồng hoà hợp tạo ra sự khang kiện và cộng đồng mất quân bình sinh ra bệnh tật. 

Vì vậy, sự kiện đầu tiên cần nhớ,mỗi chúng ta là một cộng đồng. “ 

 
 

“ Sự kiện thứ hai : Không có một chức năng nào hiện hữu trong cơ thể mà lại không hiện diện 

trong từng tế bào. Ví dụ, bạn có các bộ máy như : tiêu hóa, hô hấp, bài tiết, xương và cơ, nội 

tiết, sinh dục, thần kinh, miễn nhiễm, thì trong các tế bào cũng không thiếu những thứ đó. Thực 

vậy, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của tế bào. Điều này rất hữu ích cho các nhà sinh vật 

học bởi vì họ có thể nghiên cứu về tế bào và áp dụng kiến thức này để tìm hiểu về cơ thể con 

người.” 
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Tôi đang dạy học về cái gọi là một mô hình y khoa, theo đó sinh lý con người giống như bộ máy 

sinh học gồm có các chất sinh hóa do các gien quản lý. Thế nên khi bệnh nhân đến khám bệnh, 

các bác sỹ tin rằng bệnh nhân đang có vấn đề về mặt sinh hoá hoặc gien cần được điều chỉnh để 

đem lại sức khoẻ. Đến một lúc tôi thấy rằng mình cần phải thoát ly khỏi trường đại học bởi vì 

tôi phát hiện có một sự mâu thuẩn rất lớn giữa những điều tôi dạy cho sinh viên và những điều 

tôi biết qua thí nghiệm để tìm hiểu cái gì làm chủ các tế bào. “. 

2.- Gánh vác trách nhiệm của mình 

“ Ngành sinh học mới rất quan trọng vì nó giải thích tại sao ta lại thiếu trách nhiệm, tại sao ta lại 

không biết khả năng mình đến đâu trong việc làm chủ cuộc đời và hoàn cảnh chung quanh ta, tại 

sao ta lại đang bước vào tử lộ, và tại sao thế giới đang tan rả. Chúng ta đang huỷ hoại môi 

trường. Ta đang đối diện với khủng hoảng ở mọi mặt, trong đó có sức khoẻ. Khi mọi người sống 

trong sợ hãi thì càng làm cho cuộc khủng hoảng về y tế cộng đồng trở nên trầm trọng hơn, bởi 

vì nổi sợ hãi sẽ khởi động phản ứng tự vệ khiến cho cơ chế phát triển và chức năng miễn nhiễm 

bị triệt tiêu. Chúng ta đang ở trong vòng lẩn quẩn của sợ hãi và bệnh tật. Đây là lời kêu gọi tỉnh 

thức. Cuối cùng ta chỉ biết trông cậy vào từng cá nhân nắm lại quyền làm chủ đời mình mà thôi. 

Các ngành khoa học mới như Biểu Sinh Học và Cơ Học Lượng Tử hiểu được tầm quan trọng 

của trường lực vô hình trong việc vận hành đời sống, trong đó có tư tưởng (Thần lực) và Khí lực 

góp phần xây dựng nên hoàn cảnh hiện tại. Sự thức giác mới mẻ này đang làm thay đổi thế giới 

quan của chúng ta. Ngày nay chúng ta biết rằng chính ta làm chủ các gien, chính ta làm chủ đời 

sống của mình. Tư tưởng của chúng ta là những thực thể.Tư tưởng ảnh hưởng đến sinh lý. Các 

nhà vật lý học bắt đầu biết rằng thần lực là nền tảng cấu trúc của vũ trụ. Quyền năng của chúng 

ta sẽ tăng cường khi nhận biết được những điều này. Những chủng tử trụ trong tiềm thức đã 

triển khai thành đời sống hiện tại. Điều ta cần phải làm là duyệt lại cuộc sống và nhận ra cái gì 

cần phải sửa đổi. Những điều gì ta cố gắng đạt đến nhưng không thành tựu là phản ảnh sự kiện 

trong đó tiềm thức đang chứa chấp các chướng ngại. Ta không cần phải đi ngược dòng để tìm 

xem làm thế nào mà những điều này lại trụ được ở đó, vì như thế cũng không khác nào ta giết 

người đưa thư vì những tin xấu. Mặc dầu ta có thể sửa đổi các chủng tử này bằng nhiều cách, 

nhưng khi ta chưa thực hành tu sửa thì mình vẫn còn là tên nô lệ của tiềm thức. Không phải là 

nô lệ cho người thế gian mà là nô lệ cho những thói quen tư tưởng của chính ta. Khi ta khai 

thông những bế tắc thì sẽ trở nên đầy quyền năng.Chỉ có lúc đó ta mới có thể chứng nghiệm 

được câu nói của Jesus :” Các ngươi có thể làm các phép lạ này còn giỏi hơn ta khi các ngươi có 

đức tin”. 
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“ Bạn và tôi đều cần có nhận thức chung. Chỉ có thức giác thôi vẫn chưa đủ,mà thực sự phải áp 

dụng sự Tỉnh thức để làm thay đổi đời sống. Trong khi ý thức có thể dẫn ta đi đến mục tiêu, thì 

ta cần phải thực hành để đem phép lạ vào đời sống. Chúng ta đang tham dự một cuộc chạy đua 

tối cần thiết nhằm đến mục tiêu tự thay đổi mình để thay đổi môi trường cho địa cầu trở lại quân 

bình. Khi có niềm tin như vậy thì con người sẽ bắt đầu giúp đỡ nhau thay vì chém giết lẫn nhau. 

Tương lai của chúng ta trông cậy vào sự nhận thức rằng : một khối con người liên kết nhau chặt 

chẻ thì vĩ đại hơn là một khối những cá nhân sống riêng rẽ.  

Hãy nghĩ như thế này : bên dưới lớp da bao bọc cơ thể là 50 tỷ tỷ(trillion) tế bào sống hoà hợp 

trong một môi trường khép kín. Các tế bào này rất thông minh. Ta thường hay có thói quen 

khinh khi tất cả những gì không phải con người là kém thông minh. Sự tự cao này đã làm hại ta 

rất nhiều.  

Nếu nhìn vào cơ thể bạn sẽ thấy cả tỷ tỷ tế bào đang sống trong hoà hợp, hãy biết rằng : mỗi tế 

bào là một sinh linh như mỗi người chúng ta. Mỗi tế bào sống trong một cộng đồng và làm việc 

để phục vụ cộng đồng. Đâu đó có luật lệ. Tế bào được phục vụ, chăm sóc. Hệ miễn nhiểm lo về 

sức khoẻ. Cơ quan bài tiết giữ vệ sinh chung. Bộ tiêu hoá phân phối thức ăn. Một xã hội gồm 

hàng ức cá nhân trong cơ thể đang sống mạnh khi ta có sức khoẻ, trong khi đó chỉ có vài tỷ 

người trên trái đất mà lại lâm vào tình cảnh mất quân bình và làm cho môi trường bị hủy hoại. 

Nhận thức này đưa ta đến thời đại của những tin tưởng huyền bí, lúc đó họ cho rằng : “Câu trả 

lời nằm ở bên trong các ngươi.” Nếu chúng ta muốn học cách tổ chức hoàn hảo vài tỷ con người 

trên trái đất, thì câu trả lời nằm ở ngay bên dưới lớp da của ta. Con người đang tiến hoá. Nhân 

loại sẽ tiến đến dạng cộng đồng đa nguyên và lúc đó ta sẽ biết rằng khi mình chống phá người 

khác thì chính là ta đang chống lại ta. Nhân loại là một cơ thể có nhiều tế bào, mỗi người là một 

tế bào trong cơ thể.Khi hiểu như thế chúng ta nên ngưng làm hại lẫn nhau và bắt đầu tổ chức lại 

xã hội cho giống như những gì đang hiện hành bên trong cơ thể. Khi đạt đến điểm đó thì địa cầu 

sẽ hoàn tất hành trình tiến hoá giống như một tế bào sống.” 

“ Vai trò của chúng ta là gì trong tế bào địa cầu ? Chúng ta giống như là các phân tử protein trên 

màng tế bào địa cầu. Chúng ta là những tế bào thụ cảm (receptors) trên mặt đất đang tiếp nhận 

tín hiệu từ môi trường và cũng là các tế bào thực hiện (effectors) đang tham gia thể hiện mọi sắc 

thái của địa cầu! Chúng ta còn giữ hạnh nguyện ban đầu hay không ? Các sắc tộc thổ dân vẫn 

còn hiện diện và họ đang nhắc nhở rằng chúng ta là những người có nhiệm vụ chăm sóc khu 

vườn, và những gì ta làm hiện nay đang làm hư hỏng cả khu vườn. Nhưng khi đã tiến hoá cao 

hơn ta sẽ biết đến quyền năng của tâm thức. Bây giờ chúng ta phải tự tổ chức đời sống hướng về 

tương lai. Chúng ta có thể sáng tạo ra một kinh nghiệm hoàn toàn khác trên quả địa cầu. Khi địa 



 272 

cầu hoàn tất hành trình tiến hóa, nó sẽ trở thành một cá thể sống động. Lịch sử tiến hoá cho thấy 

rằng khi một đơn vị hoàn tất một trình độ nào thì nó sẽ kết hợp với những đơn vị khác cùng 

trình độ để tạo nên một cơ cấu xã hội mạnh mẽ hơn. Cho nên tôi tiên đoán rằng lúc đó chúng ta 

sẽ bắt đầu tiếp xúc với các hành tinh khác, các tế bào khác trong vũ trụ, để tạo ra một hệ thống 

rộng lớn của những tế bào sống bao gồm các hành tinh trong vũ trụ. Chúng ta có hy vọng và khả 

năng lớn lao trước mặt. Chúng ta đang sống trong một khu vườn đầy sức sống, một khu vườn 

nâng đỡ cho tất cả mọi người, nơi đây ta có thể an hưởng sự thịnh vượng và hạnh phúc. “ 

II.- Con Người trong Vũ trụ 

(  Thay cho Lời Kết.    Bài B ở dưới . Th.s. Cao Giáp Bình  ) 

“ Ph.D Bedri Cetin trong khảo luận “Năng Lượng Vũ Trụ : Khảo Sát Theo Quan Điểm Khoa 

Học & Hệ Thống Hóa” cho rằng : Con người, thú vật, cây cỏ, mọi vật trong vũ trụ là những 

rung động khác nhau của cùng một chất liệu-siêu sợi. Là một thực thể rõ ràng riêng biệt, 

“Thực sự chúng ta là những siêu vật bằng năng lựơng rung động” cho thấy có mối liên kết 

với mọi vật khác trong vũ trụ mà Trường này thì không có ranh giới.    

Cơ thể chúng ta là một bản nhạc tuyệt diệu nhất (như một bản hòa tấu của  Beethoven) 

mà những notes nhạc là những siêu sợi rung động nhịp nhàng chung cùng với mọi vật 

khác trong vũ trụ. Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn, và mỗi chúng ta là một 

phần tử sống động của nó, chung cùng một kiểu năng lượng “Năng Lượng Vũ Trụ”. Dù 

cho đôi khi “bản nhạc tạo nên chúng ta”- cơ thể chúng ta - trở nên mất cân bằng và chúng 

ta bị bệnh. Trường Năng Lượng Vũ Trụ bao bọc chung quanh chúng ta có tiềm năng đem 

lại sức khỏe và sinh lực. Chúng ta được bao bọc trong một nguồn năng lượng (NLVT) vô 

tận, tuyệt đối sạch, bình đẳng và huyền vi. Chỉ có điều là chúng ta phải luôn ý thức rằng 

nó hiện hữu; và rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta học được tiếng nói 

của nó.”. 

I.- Vấn đề Tâm linh 

I.- Nho giáo với  Tâm linh 

Nho giáo có câu: “ Nhân linh ư vạn vật” : con Người linh thiêng hơn vạn vật, và thường dùng 

hai chữ Thần linh. Theo TG. Kim Định thì chữ Linh như Thần linh có nghĩa là có mặt cùng một 

lúc ở nhiều nơi hay ở nơi đâu cũng hiễn hiện, hiển linh được ( ubiquitous ) .  Nên khi con Người 

có thể đi Xuyên vách, nhận thức mọi sự bằng  Thần giao cách cảm, hay Thôi miên, đều do  tính 

chất hiển linh mà đạt được.  ‘Trong Kitô giáo,  ta gặp ý tưởng: “ Chúa ở khắp mọi nơi, thông 

biết mọi sự. . . “  

Theo Nho thì thế giới Tâm linh và Thế giới Hiện tượng là cặp đối cực như Vô và Hữu, như Đạo 

lý và Khoa học. . . 

Vì Thế sự và Tâm linh là cặp đối cực nghĩa là Nghịch nhau, mà Dịch bảo Là “ Nghịch số chi lý 

“, do   đó muốn đi vào hai lãnh vưực đó phải đi theo hai con đưòng khác nhau: Một Động khi 

Suy tư  ra Thế sư. Một Tĩnh  khi Qiuy tư vể nẻo Tâm linh. 

Khi đi vào  Thế giới Hiện tượng, là Thế giới Hữu, là thế giới Động,con Người  phải 

dùng Lý trí để suy  tư, để tìm hiểu vạn vật, để khám phá thế giới Hiện tượng hầu  nâng cao đời 

sống Vật chất và tinh Thần, trong đó sự khám phá ra các Định luật Khoa học là khâu vô rất 

quan trọng. 
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 Khi đi vào Thế giới Tâm linh  là Thế giới Vô thì con Người không thể dùng tưởng tượng 

của Lý tri.  Vì Lý trí chỉ nhận biết những gì rõ ràng khúc chiết, có giới mốc, mà đi vào Tâm linh 

là Thế giới Vô, thế giới Tĩnh, nên phải bỏ Lý trí, ngồi yên tĩnh và bất động mà cảm nghiệm, mà 

thể nghiệm bằng Trực giác.  Thế nhưng nhiều khi người ta dùng trí tưởng  để đi vào nguồn Tâm 

linh, dĩ nhiên là bị lạc nẻo Tâm tư.    Có đi vào Tâm mới gặp được nguồn Tình, không có Tình 

hay Vô Tình thì đánh mất Tính người, do đó mới có chữ Tâm Tình, Tâm Tính.  Khi đi vào Tâm 

thì mới Linh, nhờ thế mà “ Nhân linh ư vạn vật “, mà cảm nghiệm được Vũ trụ : “Ngô Tâm tiện  

thị Vũ trụ “ hay “ Vũ trụ tiện thị Ngô tâm”  

Người xưa vì Lý trí chưa phát triển, Trực giác còn  mạnh, nên trực thị được những vấn đề quan 

trọng của con Người và Vũ trụ.  Ta hiểu tại sao đã tử bao ngàn năm trước, nhà Nho đã có 

những câu  ngắn gọn như nhát gừng, mà nay còn rất phú hợp với những khám phá mới nhất của 

Khoa học.     Đây là những câu rất ngắn gọn ( lãnh vực Nhất ) được trực thị bằng Trực giác, 

nhiều khi rất khó hiểu . Còn ngày nay, con Người dùng Lý trí để đi sâu  vào Khoa học Kỹ thuật, 

đây là con đường Phân tích ( lãnh vực Đa  ).   Con đường Phân tích giúp người ta thấy sự vật 

một cách rõ ráng khúc chiết, nhờ đó mà các Khoa  học gia đi vào thế giới vô cùng nhỏ của Vật 

chất, và cũng đi vào Thế giới vô cùng lớn trong Không gian, và đã thấy được “ Vũ trụ đồng 

nhất Thể và vạn vật tương liên “. 

Nan đề của Thế giới ngày nay là Tâm linh đi một đường, các Tôn giáo chỉ lo nặng về Cúng tế và 

việc  đời sau.   Còn lớp người đi theo chiều Thế sự của Thế giới Hiện tượng thì có lớp lãng quên 

hay lánh xa Tâm linh, chê Tâm linh là điều không rõ ràng thiếu tinh thần Khoa học. Khốn thay! 

Muốn rõ ràng như Khoa học thì làm sao cảm nhận được phần u linh man mác thuộc Tâm linh, 

lấy lời lẽ nào và dụng cụ nào để diễn tả, để đo lường được nguồn Tình. Khi thiếu nguồn Tình thì 

con người trở nên vô cảm, khi đã vô cảm thì đánh mất mối liên hệ với con Người và Vũ trụ. Đa 

số con Người trong Thế giới ngày nay đã trở nên “ Vô cảm  “ và thiếu “ Trách nhiệm liên đới 

“.     Đây là nan đề chính của Nhân loại! Nạn Bất công Xã hội và Ô nhiễm môi trường phát sinh 

từ đây. 

Theo Nho giáo muốn đi vào Thế giới tâm linh thì phải Triệt Thượng, tức là con đường Quy Tư, 

ngồi Yên lặng, bỏ hết Tham , Sân, Si hầu cuốn màn vô minh do Lý trí dăng ra  để tiếp với nguồn 

Sống và nguồn Sáng. Nguồn Sống là Lòng Bác ái, hay Nhân ái hay Từ bi hay Tình .,. Nguồn 

Sáng là Lẽ Công bằng hay Lý Công Chính hay Trí huệ, nói gọn là Lý. 

Khi ra sống ở Đời nơi Thế giới Hiện tượng thì phải Triệt Hạ, con  Người phải khám phá thế 

giới vật chất để có sự hiểu biết tròn đầy, tránh tình trạng phiến diện, nhận biết mọi thứ đều luôn 

biến đổi  hầu nương theo đó mà sống hợp với Định luật Thiên nhiên để tồn tại và phát triển. 

Nói Cách khác phải Triệt Thượng bằng con đường Quy tâm để trau tu dưỡng nguồn Sống và 

nguồn Sáng, đó là hành lý quan trọng bậc nhất ở Đời.   Khi sống ở Đời phải Triệt hạ phải Suy 

Tư để thấy rõ  mọi sự như “nó là “để hành xử làm sao  cho “ Tình Lý tương tham “ .   Lối sống 

này  là lối sống sao cho nghịch lý Triệt Thượng và Triệt Hạ giao hòa thì đạt Minh Triết,  con 

Người không những biết sống hoà với mọi Người mà còn với cả Vũ trụ nữa. Nho gọi là “ Thiên 

sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa “ 

II.- Khoa học với Tâm linh 

1.-   Tính chất liên thông 

( Nghịch lý 3. Bài G. ở dưới ) 
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Trong một số trường hợp, hai đơn vị vật chất (Thí dụ hai electron trước đó thuộc về một 

nguyên tử nay đã bị cách ly) có một mối liên hệ liên thông. Hai đơn vị đó “biết” đến tình 

trạng của nhau một cách tức thời, dù chúng bị cách ly với khoảng cách xa bất kỳ.  

Đặc tính thứ ba của vật chất này mới nghe qua không có gì to tát lắm, nhưng thực ra nó dẫn ta 

tới nghịch lý quan trọng nhất từ xưa tới nay. Đó là, vì tính chất “liên thông” này, đã thật sự phủ 

định quan niệm: có một thế giới khách quan tồn tại độc lập ở bên ngoài ý thức con người. 

Nhưng trước hết ta cần giải thích do đâu mà có đặc tính thứ ba nói ở trên. Năm 1935, Einstein 

và cộng sự đề nghị một phép thí nghiệm, thí nghiệm nổi tiếng này được mệnh danh là nghịch lý 

EPR (chữ viết tắt tên của ba tác giả của nó: Albert Einstein, Boris Podolsky, và Nathan 

Rosen). Ở đây ta chỉ trình bày EPR một cách hết sức đơn giản. Trong nghịch lý này, Einstein 

cho cách ly hai đơn vị vật chất A và B ( Thí dụ hai electron ), chúng vốn nằm trong một 

thể thống nhất (Thí dụ nằm trong một nguyên tử) và do đó chúng sẽ có sẵn một mối liên 

hệ với nhau ( Thí dụ tổng số spin của chúng bằng không). Nay ta cách ly chúng hàng vạn 

dặm, không để cho chúng có thể tương tác lẫn nhau. Khi đo một trị số spin của A thì B lập 

tức có một trị số, để tổng số của chúng bằng không. Điều đó có nghĩa hai hạt A và B có mối 

liên hệ liên thông dù cách xa hàng vạn dặm, tuy bị tách rời hai hạt này hành xử như là 

một khối thống nhất. Dường như có một sự tương tác đáng kinh ngạc và sâu sắc ở nơi linh 

hồn của vật lý. Người ta ngờ rằng thế giới hiện lên trước mắt ta sở dĩ có tính chất riêng tư là vì 

hành động đo lường (nhận thức) của chính chúng ta. Thế thì phải chăng thế giới mà chúng ta 

đang thấy vì ta đo lường nó (hay nói chung vì ta nhận thức nó) mà nó “có”? Phải chăng nó 

không hề tồn tại độc lập? Thế nhưng đi xa hơn nữa, người ta phải thấy “ý thức thông thường” 

của con người là một loại “ý thức” bị qui định trong tầm nhìn vật lý cổ điển, bắt nguồn từ thời 

Hy Lạp cổ đại, không tương thích với tính chất lượng tử của nền vật lý mới. Nhà vật lý Nick 

Herbert viết như sau: “Nguồn gốc của mọi nghịch lý lượng tử hình như xuất phát từ thực 

tế là, sự nhận thức mang tính chất cổ điển của con người, tạo ra một thế giới gồm những 

thực thể riêng biệt trong khi đó thế giới lượng tử thì hoàn toàn không phải như thế”.  

2.- Các electron với 5 Giác quan của chúng ta 

( Xem Bài D ở dưới ) 

“ Trong số nguyên tố, có 4 thứ tạo thành chất hữu cơ là carbon, hydro, oxy và nitro là 4 

nguyên tố quan trọng nhất tạo thành chất sống cấu tạo nên cơ thể sinh vật, trong đó con người 

là một thành tựu vĩ đại của thiên nhiên. Nói Thượng đế tạo ra loài người hay Phật tánh tạo ra 

con người thì cũng cùng một ý mà thôi, chỉ có suy diễn ra một Thượng đế hũu ngã có quyền lực 

tuyệt đối là cách diễn đạt cho người bình dân hiểu. 

Bao bọc chung quanh hạt nhân là đám mây điện tử (electron) luôn luôn chuyển động theo 

những quỹ đạo không xác định, phân theo tầng lớp tùy thuộc mức năng lượng. Các 

nguyên tố khác nhau có số electron khác nhau tùy thuộc vào số lượng proton và neutron 

trong hạt nhân. Tốc độ của electron chậm hơn nhiều so với ánh sáng, nếu được gia tốc tối 

đa cũng chỉ là gần bằng tốc độ ánh sáng, nếu có gia tốc thêm nữa cũng chỉ làm tăng khối 

lượng của electron chứ không làm tăng tốc độ, và chính đám electron này tạo ra 5 thứ cảm 

giác căn bản của 5 giác quan chúng ta (nhãn=mắt , nhĩ=tai, tị=mũi, thiệt=lưỡi, thân=thể xác). 

Các cảm giác này gọi là thức= biết, được bộ não thu nhận, tổng hợp lại thành ý thức. 5 giác 

quan cùng với bộ não được gọi là lục căn (6 bộ phận căn bản của ý thức). Đối tượng của lục căn 

là lục trần (sắc=hình thể, thanh=âm thanh, hương=mùi, vị= cảm giác do lưỡi tiếp thu, xúc= cảm 

giác do thân thể tiếp thu, pháp= sự vật do ý thức nhận biết) Lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra 
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lục thức ( 5 loại cảm giác riêng biệt của 5 giác quan và 1 loại cảm giác tổng hợp của bộ não gọi 

là ý thức). Tất cả mọi cảm giác của chúng ta đều có bản chất là điện tử (electron) hoặc 

quang tử (photon) hay gọi một cách tổng quát hóa là lượng tử. Ví dụ  cảm giác về âm thanh 

là do dao động của các phân tử không khí, thành phần chủ yếu của không khí là oxygen (O2) và 

Nitrogen (N2) mà hai nguyên tố này cũng như mọi nguyên tố vật chất khác được chúng ta cảm 

nhận qua các electron của chúng. Cảm giác bằng mắt nhìn về hình dáng, màu sắc của một vật là 

do các photon. Còn cảm giác khi sờ mó, tiếp xúc, ăn uống là do các electron. Nói chung, mọi 

vật chất đều có thể quy về năng lượng và mọi hạt cơ bản đều có thể quy về lượng tử. Mọi 

cảm giác vật chất hay ý thức đều có bản chất là lượng tử. Sự kiên cố vững bền của vật chất 

là do hạt nhân nguyên tử rất khó bị phá vỡ. Khi phá vỡ được hạt nhân nguyên tử thì sản 

sinh một lượng lớn năng lượng, một vài nguyên tố mới được hình thành, nhiều tia phóng 

xạ phát ra rất nguy hiểm do các proton, neutron tự do bắn ra dưới dạng các tia như alpha, 

beta, gamma, . Tuy nhiên các hạt quark bên trong hạt proton và neutron thì vẫn không hề 

hấn gì, chúng vô cùng bền vững không thể phá vỡ, bởi vì muốn phá vỡ được chúng phải 

cần tới một năng lượng vô hạn. Khoa học hiện nay chưa có cách gì phá vỡ được chúng nên 

các nhà khoa học gọi đó là hiện tượng giam hãm (confinement) có nghĩa là 3 hạt quark bị 

giam vĩnh cửu trong hạt proton hoặc hạt neutron không cách chi thoát ra được. Tuy 

nhiên, điều mà khoa học hiện đại chưa biết tới là sức mạnh tâm linh có thể giải phóng 

được hạt quark bởi vì tâm linh là một dạng năng lượng vô hạn “ . 

3.- Electron và sự liên thông 

“ Năm 1982 Alain Aspect (Đại học Paris) đã thực hiện một thí nghiệm có thể nói là 

quan trọng nhất trong thế kỷ 20, liên 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 lầm vì cho rằng hệ đó là hai hạt riêng 

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 trên đây. Theo Bohm ta thấy được những thực thể riêng biệt 

chỉ vì ta chỉ nhìn được một khía cạnh của thực tại. Các thực thể riêng 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 nguyên tử carbon trong não bộ của con người liên thông với các 

nguyên tử của mỗi con cá hồi đang bơi, của mỗi quả tim đang đập và của những vì sao đang 

chiếu sáng trên bầu 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! 

Những 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 



 276 

tồn tại đồng thời. ( Hiện tại miên trường trong Nho giáo )  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. 

Sự tổng hợp hệ thống ý tưởng của Bohm và Bribram dẫn đến là hệ mẫu toàn ảnh HP 

(Holographic Paradigm). Nhiều 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 HP. 

Thời gian sẽ trả lời HP đúng hay sai song hiện tại HP, 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’, Star Trek...) cho nghệ thuật, văn chương.”  

K.- Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hoà 

I.- Thuận Thiên giả tồn 

Con Người sống theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ thì tồn tại và phát triển. 

Qua tính chất Liên thông, con Người có thể sống Hoà nhịp với sự biến hoá không ngừng trong 

Vũ trụ. Vũ trụ giống như một bản hoà tấu, tuy các nốt nhạc cao thấp trầm bổng khác nhau, 

nhưng hợp lại là một bản Hòa tấu du dương,  một nốt trật nhịp có thể gây lạc điêu cho cả bản 

nhạc.  

Nhờ luôn quan chiêm thời tiết để gieo trồng cho hợp Thời vụ mà Tổ tiên chúng ta đã trải 

nghiệm được sự biến đối nhịp nhàng trong Vũ trụ,  Tổ tiên Việt đã dùng các Diễn đề trên mặt 

Trống Đồng Đông Sơn hay Ngọc Lũ  để  diễn tả Tiết nhịp đó.   

 Hai vòng ở Trung tâm mặt Trống có một ngôi Sao 14 cánh, tương trưng cho mặt Trời 

và mặt Trăng. Ngôi sao tượng trưng cho mặt Trời, 14 cánh cho mặt Trăng  ( chu kỳ 14 ngày 

trăng tròn ). Cạnh đó là Tam giác gốc là bộ phận sinh dục của đàn bà, trong đó có bộ sinh thực 

của đàn ông, mà người ta tưỡng là lông công.    Đó là diễn đề tượng trưng cho Âm / Dương, 

Gái / Trai, Cái / Đực, Mái / Trống, Nhụy Cái / Nhụy Đực, tất cả cặp đối cực là  nguồn sinh sinh 

sinh hoá hóa của Vũ trụ 

 Vòng tiếp theo ở giữa là những người mang Lông chim  ( hình ảnh của Tiên: Vũ hóa ) 

ca hát tưng bừng, nhảy múa nhịp nhàng theo chiều Tả nhậm của  ngôi sao Bắc Đẩu  ( tức là 

thuận Thiên hay theo Nguyên lý Mẹ ). 

 Hai vòng ngoài là Chim chóc các cở và các Nai Chà cùng nhảy múa theo lộn qiuanh 

theo nhịp điệu chung.  Ta có thể hiểu những người mang lông chim tương trưng cho Tiên, còn 

Nai chà hay hươu Lộc ( Lộc Tục ? ) tượng trưng cho Rồng )  

 Các Diễn đề trên mặt Trống diễn tả nhịp điệu Hòa của Thiên, Địa, Nhân tức là của Vũ trụ. 

Đó là quan niệm  Vũ trụ hoà của Nho giáo từ ngàn xưa. 

 

Với Khoa học ngàyy nay, chúng ta cũng có những khám phá tương tự.  

II.- Nghịch Thiên giả vong 

Sống trái với Tiết nhịp Hòa chung thì nhân loại sẽ suy thoái và sẽ đi tới diệt vong 

Môi Trường Sống 

Khi được sinh ra, con Người dã được đặt vào trong Chiếc Nôi Vị đại, đó là Vũ trụ bao la có 

hàng tỳ  Thiên hà với hàng tỷ Tinh tú như Thái Dương hệ,  Quả Đất nằm trong Thái Duơng hệ 

là Đất Mẹ cùng môi trường xung quanh là  nguồn suối Thực phẩm vô cùng phong phú và huyền 

diệu  để cho mọi sinh vật cùng chung sống, trong đó con người là  sinh vật tinh anh nhất.       
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Nguồn sống đó là môi trường: Môi trường Đất, mội trường Không khí, môi trường Nước, đó là 

những nguồn năng lượng bất tận bao gồm  môi trường Tư Tưởng và Tâm linh.    Tất cả đều có 

củng bản chất Vật chất và năng Lượng, cả hai cũng là một, vì Vật chất và Năng lượng có 

chuyển hoá với nhau, vật chất có thể biến hóa ra năng lượng dưới nhiều dạng thức.      Vật chất 

nào cũng do những nguyên tử kết thành, trong nguyên tử có Nhân và electron. Nhân và electron 

là nguồn năng lượng, electron đóng vai trò quan trọng trong truyền thông, là nguồn mạch của 

vạn vật tương liên. 

Mọi sinh vật đểu trao đổi với nhau  qua các ngiuyên tử  trong các môi trường:Oxygen ta thở ở 

đây có thể là do  cây cối từ rừng Châu Phi chuyển tới, Thực phẩm cũng như mội vật dụng từ 

năm Châu có thể trao đổi với nhau sử dụng.  Để cho mọi thứ trao đôi được điểu hòa,, trong mọi 

lãnh vực, con Người phải tuân theo luật điều hòa giữa“ Thâu vào và Thải ra : Law of Receiving 

and giving”, nhà Phật gọi là Chấp Phá.  Thâu vào và Thải ra có được điều hòa thì môi trường 

mới không bị nhiễu loạn. Khi môi trường bị nhiễu loạn hay ô nhiệm thì không những con Người 

bị bệnh tật mà cả Vũ trụ cũng mất quân bình, làm rối loạn cả Vũ trụ. Từ mỗi một cá nhân, đến  

công đồng cũng như Quốc gia, mọi sinh hoạt con Người phải sử dụng môi trường một cách 

khôn ngoan và có trách nhiệm, vì một sự làm mất quân bình của một cá nhân có thể đóng góp 

vào sự rối loạn cả Vũ trụ, ngay cả  môi trường Tư tưởng và Tâm linh.  Những việc làm ô nhiễm 

tư tưởng cũng như các môi trường khác, ngày nay đã đến lúc báo động: Do những sinh hoạt 

thiếu trách nhiệm của con Người, ngày nay Đất đai , Không khí, nguồn nước ô nhễm trầm 

trọng, đã gây ra nhiểu loạn khí hậu, gây ra Đại hạn, lụt lội, bão tố tàn phá Đất Mẹ. 

 

III.- Lối sống  của  Bộ lạc Kogi ở Nam Mỹ 

( Bài A ) 

Quan niệm về Môi trường 

“  Một Trưởng Lão cho biết: “Theo quan niệm của chúng tôi thì sống thuận theo thiên nhiên 

không thể có bệnh. Bệnh tật chỉ là hậu quả của những gì trái với thiên nhiên. Ngoài ra sự tương 

giao giữa con người với thiên nhiên hết sức mật thiết và khi thiên nhiên bị phá hoại, chắc chắn 

con người sẽ bị ảnh hưởng theo, do đó con người phải biết tìm môi trường thích hợp để sống. 

Chính vì sống trái với các định luật thiên nhiên mà có đủ thứ bệnh kỳ lạ xảy ra, đây là bằng 

chứng hiển nhiên rằng con người chịu ảnh hưởng nhiều về môi trường và cách thức mà họ sinh 

sống”. Khi đứa nhỏ được khoảng bảy tuổi thì chúng bắt đầu rời Cha Mẹ để sống với Ông Bà 

Nội, Ông Bà Ngoại ở cách đó không xa để được giáo dục thêm về cách sống tự lập. Khi được 

hai mươi mốt thì đứa nhỏ đi theo các bậc Trưởng Lão học hỏi và khi gần ba mươi mới bắt đầu 

khởi sự lập gia đình riêng. 

Theo quan niệm của người Kogi truyền từ đời này qua đời khác thì thuở ban sơ, vũ trụ 

hoàn toàn trống rỗng, không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú hay bất cứ một cái gì và chính 

cái trống rỗng uyên nguyên đó được gọi là “Mẹ Vũ Trụ” hay Kaluna. Danh từ “Mẹ Vũ 

Trụ” không phải một đấng Hóa Công (Creator) mà chỉ là một tâm thức (Mind), một trạng 

thái tuyệt đối hoàn hảo của tâm thức.  

Một Trưởng Lão đã nói: “Các quan niệm như tinh tú, mặt trời, mặt trăng, đất nước gió lửa từ 

đâu đến? Phải chăng từ tâm thức này sinh ra? Chính tâm thức đó phát sinh ra tư tưởng và khi tư 

tưởng vận hành, giống như cuộn chỉ xoay từ sợi, mà tất cả mọi vật đều phát sinh. Tóm lại, tất cả 

đều do Tâm tạo. Có tất cả chín thế giới phát sinh từ tâm thức vũ trụ cũng như một người Mẹ 

sinh ra chín đứa con. Một đứa con có một đặc tính hay sắc thái tiêu biểu bằng các màu sắc khác 

nhau. Thế giới thứ chín chính là cái thế giới mà hiện nay chúng ta đang sống. Tất cả mọi thế 
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giới đều tuân theo những quy luật nhất định liên quan đến việc sinh ra, lớn lên, phát triển 

rồi chết đi. Đó là định luật thiên nhiên không thể thay đổi. Ý thức rõ rệt các định luật này rất 

quan trọng vì nó là cây cầu tâm thức nối liền chúng ta và các cảnh giới khác và sau cùng với Mẹ 

Vũ Trụ (Kaluna). Chính vì ý thức mà người ta biết rằng trái đất này không phải tạo ra 

riêng cho loài người mà cho tất cả mọi sinh vật khác nữa”. 

 

Một vị Trưởng Lão cho biết: “Vũ trụ là một tấm gương lớn, phản ảnh tất cả mọi việc xảy ra 

trong đó. Biết rung động với vũ trụ là biết quán xét tấm gương kia, do đó người ta đâu cần 

phải đi đâu xa mà cũng biết được những điều cần thiết. Việc ngồi chín năm trong động đá 

đâu phải chỉ ngồi đó nhai vài lá cây, suy nghĩ vài câu nói, mà đòi hỏi người ta phải nổ lực tìm 

hiểu về mình, vì biết mình chính là biết được vũ trụ và biết được vũ trụ thì tất hiểu được các 

định luật thiên nhiên. Đã hiểu được các định luật này một cách sâu xa thì làm sao có thể làm trái 

với nó được? Sở dĩ con người làm việc sai quấy vì họ không biết mình, chỉ sống hời hợt, quay 

cuồng và dựa trên những giá trị có tính cách giả tạo, những giá trị do tập đoàn tạo ra chứ không 

phải phát xuất từ những công phu suy gẫm sâu xa. Sống như thế không thể gọi là sống. Đó là 

sống mà như chết, thân thể tuy sống mà đầu óc đã chết từ lâu rồi!”  

 

Ký giả Ereira đã đặt câu hỏi về Kim Tự Tháp và thành phố bỏ hoang với Trưởng Lão người 

Kogi nhưng họ lắc đầu từ chối không tiết lộ gì về lịch sử của thành phố đó. Mặc dù họ tự nhận 

là con cháu của những người đã xây cất ra thành phố đó nhưng họ cho biết: “Tại sao các ông cứ 

quan tâm đến những ký hiệu lạ lùng, những tấm bản đồ bằng đá kia làm chi?  

Các ông sẽ không thể hiểu nổi những ẩn nghĩa đó khi tâm các ông còn xáo trộn. Các tâm 

hồn non dại, chưa trưởng thành, chưa biết làm chủ mình thường chỉ thích tò mò chạy theo 

những gì kỳ lạ, những hão huyền bên ngoài chứ không biết quay vào bên trong để hiểu 

chính mình. Chỉ khi biết mình thì mới biết được những điều mà Kim Tự Tháp kia được 

xây cất vào việc gì và những tảng đá ghi khắc các ký hiệu kia để chỉ dẫn những gì. Khi xưa 

tổ tiên của chúng tôi đã biết rõ những điều này nhưng khi con người trở nên tham lam, ích 

kỷ, giết hại, ăn thịt cá, phá hoại trật tự của thiên nhiên thì tổ tiên chúng tôi biết không thể 

thay đổi gì được. Họ rút vào rừng sâu núi thẳm, chờ đợi những người em sẽ rút tỉa những 

bài học mà họ phải học, những lỗi lầm mà họ đã gây ra, nhưng tiếc thay đã bao lâu nay 

hình như chẳng mấy ai học hỏi được điều gì hết!”  

 

Vị Trưởng Lão lên tiếng: “Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về điều chúng tôi muốn nói. Chúng tôi 

muốn gửi một thông điệp cho các em trong gia đình nhân loại. Chúng tôi nói bằng trái tim, 

những lời nói chân thành nhất rằng hiện nay nhân loại sắp bước vào một thảm họa rất lớn mà từ 

trước đến nay chưa hề xảy ra.  

Thứ nhất, nhân loại cần biết rằng tất cả chúng ta đều là anh em một nhà, đều là con cùng 

một Mẹ. Dù chúng ta có màu da khác nhau, mặc quần áo khác nhau, có những truyền 

thống khác nhau, tuân theo những quan niệm khác nhau, sống trong những điều kiện 

khác nhau nhưng tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi. Bên trong chúng ta đâu hề khác biệt. Khi 

đói chúng ta đều đói như nhau, lúc khát chúng ta đều khát như nhau, chúng ta đều có cảm 

giác vui buồn như nhau. Hiển nhiên phải như vậy rồi vì chúng ta đều là con cùng một Mẹ, 

nhưng tiếc là các em đã không chú ý đến điều này vì các em đã quên mất nguồn gốc thiêng 

liêng của các em rồi!  

Sống xa Mẹ đã lâu, các em đã quên hẳn người Mẹ sinh ra các em, săn sóc, che chở, nuôi 

dưỡng các em. Vì thiếu ý thức, các em đã phá nát gia tài Mẹ Cha để lại, phá hoại một cách 
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không thương tiếc, không một mảy may thương tiếc! Các anh đây sinh trước, gần Cha Mẹ 

hơn nên hiểu được lòng Mẹ Cha đang tan nát, đau khổ. Mẹ đã buồn vì các con sinh sau nở 

muộn đã không biết thương yêu nhau mà trái lại cứ chém giết, hận thù nhau, làm hại lẫn 

nhau khiến Mẹ Cha khổ sở vô cùng. Không những thế, các em còn dày xéo lên thân thể Mẹ 

Cha mà không biết rằng các em đang giết hại chính đấng đã sinh ra các em. Các anh biết 

rõ việc này nên chỉ muốn khuyên các em hãy dừng lại, quan sát và ý thức việc làm hiện 

nay của các em vì giết hại đấng sinh thành ra mình chính là giết hại chính mình đó.  

Mẹ của các em là ai? Chính là trái đất này. Lòng Mẹ chính là biển cả và trái tim của Mẹ chính là 

những dãy núi cao có mặt khắp nơi. Này các em! đốt rừng, phá núi, đổ đồ ô uế xuống biển chính 

là chà đạp lên thân thể của Mẹ đó. Mẹ là nguồn sống chung và con người không thể sống mà 

không có Mẹ. 

IV.-Nghịch Thiên giả vong 

Sống trái với Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ thì sẽ đi đến cảnh diệt vong 

 

Nếu trái đất bị hủy hoại thì chúng ta sẽ sống ở đâu? Đây là một vấn đề hết sức quan trọng và 

cần xét đoán một cách nghiêm chỉnh. Các anh không biết trong vòng vài năm nữa thế giới sẽ 

biến đổi như thế nào? Chắc không lấy gì tốt đẹp lắm đâu nếu các em cứ tiếp tục phá hoại mà 

không biết bảo trì môi trường sinh sống. Tại sao được thừa hưởng một gia tài tốt đẹp như thế 

mà chúng ta lại phá hoại nó đi vậy? Tại sao các em không nghĩ rằng trải qua mấy ngàn 

năm nay, thế hệ trước đã giữ gìn cẩn thận, đã trân trọng từng tấc đất, từng ngọn suối, 

từng khóm cây, ngọn cỏ mà ngày nay các em lại phá nát không hề thương tiếc? Làm sao 

các em có thể tự hào rằng mình “văn minh” khi nhân loại và mọi sinh vật mỗi ngày một 

khổ đau nhiều hơn xưa? Làm sao có thể nói rằng nhân loại đã “tiến bộ” khi con người 

ngày càng gia tăng thù hận, chỉ thích gây chiến tranh khắp nơi? Các anh biết vậy nhưng 

phải làm sao đây? Làm sao có thể nói cho các em biết rằng vũ trụ có những định luật vô cùng 

lớn lao, không thể vi phạm được? Lòng các anh vô cùng đau đớn vì các anh thấy rằng trái đất đã 

khô kiệt rồi, mọi sự sống đang lâm nguy và thảm họa diệt vong chỉ còn trong giây lát. Do đó các 

anh muốn kêu gọi khẩn thiết rằng hãy thức tỉnh, ngưng ngay những việc có tính cách phá hoại 

đó lại, nếu không thì trễ quá mất rồi!” 

 

Người ta đã tiên đoán rằng chỉ vài năm nữa thế giới sẽ lâm vào tình trạng suy kiệt dinh 

dưỡng. Nạn đói kém sẽ xảy ra khắp nơi, và những quốc gia làm chủ được thực phẩm sẽ là 

những quốc gia có quyền lực mạnh nhất. Biết rõ nguy nan này, các quốc gia tân tiến đang 

phát động những căn bản kinh tế, kỹ nghệ mới đặt trên vấn đề môi sinh mà nạn nhân đầu 

tiên sẽ là các quốc gia kém mở mang, chậm tiến. Chính những quốc gia này sẽ trở thành 

miếng mồi ngon để các quốc gia tân tiến kéo đến mở mang kỹ nghệ, phóng uế bừa bãi các chất 

cặn bã, và phá hoại môi sinh. Nhân danh khoa học kỹ thuật, các quốc gia tân tiến đang cho 

thuyên chuyển những nhà máy, kỹ nghệ từ xứ họ qua những quốc gia khác dưới những danh 

nghĩa rất tốt đẹp như hợp tác, phát triển kỹ thuật. Hiển nhiên họ đã ý thức tình trạng phá hoại 

môi sinh và hậu quả của nó trong quốc gia của họ và quyết định nếu kỹ nghệ là cần thiết thì hậu 

quả của nó phải xảy ra một nơi nào khác chứ không phải trên lãnh thổ của họ.  

Nói một cách khác, chính sách “thực dân mới” sẽ không xây dựng trên tình trạng chiếm đất, 

nhưng sẽ đặt trên căn bản phá hoại môi sinh tại những nơi khác, vì đây là một sự phá hoại có 

tính cách vĩnh viễn, không thể phục hồi. Những quốc gia mà môi sinh bị phá hoại sẽ không bao 

giờ ngóc đầu lên được khi tình trạng thực phẩm thiếu sót vì đất mầu bị phá hoại, rừng rậm bị 
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phá hủy, biển cả và đất đai chứa đựng toàn những chất ô nhiễm. Dĩ nhiên dân chúng sẽ bị những 

bệnh tật kỳ dị không thể chữa, những thứ bệnh có thể gây tổn thương đến yếu tố di truyền và 

hoàn toàn suy kiệt nhân lực (Oligarchy) bởi các hóa chất kỹ nghệ.  

Thế giới ngày nay đang bước vào một khúc quanh lịch sử mà trong đó tình trạng môi sinh 

sẽ đóng một vai trò thiết yếu, quan trọng. Khi phái đoàn ký giả đài BBC rời rặng Sierra vào 

tháng hai năm 1993, những người Kogi đã ân cần nhắn nhủ:  

“Xin các ông hãy mang thông điệp này ra gửi cho thế giới bên ngoài để nhân loại biết rằng tình 

trạng đã thực sự nguy kịch lắm rồi! Nếu họ không chịu thức tỉnh thì đợi đến bao giờ nữa đây?”. 

L.- Kết luận: Vài Ý kiến về Đạo lý  của người Kogi đối với  Khoa học 

Ta thấy người Kogi họ rất ý thức về cuộc sống có trách nhiệm trong các môi trường, họ cố  bảo 

vệ tối đa môi trường,  cuộc sống giản dị thuận thiên của họ giúp họ khỏe mạnh sống lâu  Nhưng 

các mội trường trong Vũ trụ là nguồn sinh sinh hoá  rất huyền diệu, con Người phải nhịp theo 

sự biến hoá không ngừng để tồn tại và phát triển..     Con Người được bẩm sinh với khối óc và 

Quả tim, sao không dùng hai viên ngọc qúy đó để cùng đi vào các môi trường sống mà khám 

phá những  định luật Thiên nhiên đã có sẵn trong cuộc biến hóa kỳ diệu để nâng cao đời sống 

vật chất và Tinh thần, nhất là chiêm nghiễm được cái Tinh vi và Vĩ đãi của Vũ trụ, lại đi lẫn 

tránh Tiết nhịp biến hoá của Vũ trụ, vì nếu được sống theo nhịp điệu chung của Vũ trụ thì cuộc 

đời sẽ được linh hoạt, có ý nghĩa và hứng thú hơn. 

 

Còn bên khoa học kỹ thuật dùng Kỷ nghệ  để  sản xuất ra nhiều  vật dụng để cho con Người có 

cuộc sống xứng với Nhân phẩm. Nhờ khoa học Kỹ thuật mà con Ngưòi có thể thoát cảnh nghèo 

đói,  cái Nghèo đói thường kéo theo sự ngu dốt, sự ngu dốt giam hãm con Ngưởi trong cảnh lầm 

than..   

Khoa học Kỹ thuật là con dao hai lưỡi: cái lưỡi Nhân  Bản và lưỡi Phi Nhân.  Sự lạm dụng 

Khoa học Kỹ thuật để làm ô nhiễm môi trường  cũng như sản xuất những thứ vũ khí sát thương 

hàng loạt là mặt trái Phi Nhân của khoa học Kỹ thuật, vì sự lạm dụng trong sự sống cũng như 

trong nhiều lãnh vực lớn hơn làm tiêu diệt nhân loại. Nhân loại đang mắc kẹt ở đây, trong khi 

đang giao tranh không bên nào dám hạ kiếm của mình để buộc đối phương phải bỏ Bạo lực để 

cùng nhau kiến tạo Hòa bình.! 

 

Liên hệ đến Thánh Kinh chúng ta thấy ngưởi Kogi giống như những người được ông Chủ giao 

cho mấy lạng vàng, bảo đem ra làm lời, nhưng mà người đó sợ thua lỗ, nên chôn cất đợi khi chủ 

về trả lại. Cuốc sống này quá thiên về Tâm linh mà nhẹ về Khoa học nơi Thế sự trong Thế giới 

Hiện tượng. 

 Còn bên Khoa học Kỹ thuật thì  quá thiên về Khoa học Kỹ thuật nơi Thế sự mà sao nhãng Tâm 

linh, nên chỉ biết ích lợi cho Thiểu số mà không đếm xỉa gì  đến sự an nguy của Nhân loại. 

 Người Pháp có bảo: “  Science sans conscience, c’est que ruine de l’ âme: Khoa học mà thiếu 

Lương tâm thì chỉ là sự huỷ hoại của Tâm hồn. Khoa học kỹ thuật thuộc lãnh vực Thế sự, còn 

Lương Tâm thuộc lãnh vực Tâm linh.  Khoa học mà thiếu vắng Lương tâm thuộc Tâm linh  thì 

gây nên đại họa, muốn tránh đại họa thì  Khoa học và Tâm linh phải hài hoà với nhau làm Một. 

Theo Nho giáo  Khoa học và Tâm linh tuy Nghịch lý, nhưng nghịch lý theo  Đạo lý “ Âm 

Dương hòa: Âm là Tâm linh, Dương là Khoa học, tuy nghịch lý nhưng phải làm sao cho hoà 

hợp với nhau như Tình với Lý mới ổn. 

Muốn thực hiện được công trình khó khăn này thì con người phải có Lòng Rộng để không 

những yêu thương mọi người và cả vạn vật nữa, đồng thời phải có Trí sâu để được chu tri, 
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nghĩa là hiểu rành rọt mọi sự nhất là sự liên hệ cơ thể mọi sự với nhau thì mới mong hoà 

hợp được nghịch lý to lớn trong Vũ trụ, công việc này đòi hỏi một tinh thần Triết học để hiểu 

mọi việc đến nơi đến chốn cũng như có một Tâm hồn Nghệ thuật rất nhạy cảm mới hành xử 

tốt đẹp được.   

Cái khó lớn lao nhất vì đó là công việc chung của mọi người, không trừ một ai, phải sống 

đúng với Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ, vì một cái dơ tay cũng phát ra những làn sóng giao động 

làm rung chuyển cả Vũ trụ, mỗi một  động tác của vạn vật đều  có ảnh hưởng đến bản Hoà 

Tấu của Vũ trụ. 

M.- Đạo học và Khoa học hay Đạo và Đời 

Tôn giáo hay Đạo thuộc lãnh vực Tâm linh, Tâm linh là nguồn Tình bao la, còn Đời hay Khoa 

học  ( nghĩa rộng ) thuộc Thế sự.  Xưa nay nhiều người  cứ nghĩ là Tâm linh và Thế sự  chẳng 

có liên quan với nhau, vì chỉ thấy Nghịch lý của hai lãnh vực.  Một bên thì u linh man mác 

không có gì rõ ràng, còn Khoa học thì cái gì cũng chi ly rõ ràng khúc chiết, nên hai bên phủ 

nhận nhau. Có khi Tôn giáo thì chê  Khoa học vô thần, nhiều khi Khoa học thì chê Tôn giáo lạc 

hậu.   Vì không hiểu nhờ nghịch lý đó được hài hòa mới có Thế giới Hiện tượng.  Đó là Dịch Lý, 

mà “ Dịch: Nghịch số chi lý: Dịch là Sự Biến dịch là Lý ngược chiều “.  

 Gái / Trai. Cái / Đực, Mái / Trống, Nhụy Cái / Nhụy Đực đều nghịch lý, nhưng là nguồn sinh 

sinh hóa hoá trong Vũ trụ.      Cái cây có thân cánh mọc ngược, còn Rễ thỉ đâm xuôi, khi Cái 

cây điều hoà được hai khuynh hướng đó  thì tồn tại và phát triển. Rễ thì hút nhựa Thô chuyển 

lên Cành Lá, Nhờ quang hợp mà nhựa Thô biến thành nhựa Luyện, Lá chuyển nhựa Luyện khắp 

các bộ phận để nuôi cây. Con Người cũng vậy, khi lọt lòng Mẹ có điểu hòa  được hơi Thở Vào 

thở Ra thì mới thốt tiếng khóc oe oe để hiện diện và phát triển.     Quả Đất cũng vậy, khi sức 

Quy tâm và Ly tậm có  tác dụng điều hòa mới di chuyển trong không gian vô cùng và thời gian 

vô tận.  Khi sự sống con người có điều Hòa được nghịch số Tình / Lý thì Thân mới an, Tâm mới 

lạc. Một Dân tộc có đem  tinh thần Tôn giáo hay Đạo lý vào Đời thì  mới phát triển và có cuộc 

sống an vui. Đạo lý giúp cho đời có Hướng sống chung an hoà, Đời cũng giúp cho Đạo có môi 

trường bồi dưỡng và phát triển, vì vậy mà Đạo và Đời phải là một.  Người ta thường lầm Đạo 

chỉ chuyên lo về chuyện đời Sau, mà không nhận ra  Đạo không giúp cho mọi người trong đời 

Này được sống hoà thuận với nhau thì làm sao tu dưỡng và duy trì tinh thần Đạo trong một xã 

hội cứ đấu tranh chém giết nhau. Đời Này và đời Sau chỉ là Một, có tu luyện đời Này  thì mới có  

thành quả giúp cho đời Sau, đời Này mà Đạo lý bị bỏ quên thì đời Sau thiếu Đạo lý cũng biến 

mất, một ông Thánh không thể cứu  nhiều người Dân bạo ngược.   Xã hội ngày nay bị xáo trộn 

đến tận cùng là  do Đời thiếu Đạo hướng dẫn, Đạo thiếu Đời  thì  Đạo để làm gì?   Đạo đây là 

“ Đạo lý làm Người “, chứ không phải Tôn giáo với niềm Tin chết, chỉ lo  Hình thức hoành 

trang mà quên Nội dung sống vào Đời. 

Tóm lại:  

Bác ái và Công bằng  chỉ là Một. Bác ái thuộc lãnh vực Tâm linh, Công bằng thuộc lãnh vực Xã 

hội, nghĩa là nhờ Tinh Thần Bác ái từ nguồn Tâm linh mà khi ra sống ngoài Đời thì thi hành lẽ 

Sống Công bằng mà sống Hòa với nhau. 

Nhân và Nghĩa ( Lễ, Trí, Tín )  cũng chỉ là Một. Ngũ Thường  ( thuộc lãnh vực cá nhân ), Ngũ 

luân ( thuộc lãnh vực Xã hội  ). Con Người có tu dưỡng Ngũ thường  để ra đới sống theo mối 

koiên hệ Hòa của Ngũ luân thì  Thân an Tâm lạc,  Gia đinh thành Tổ ấm và Xã hội an vui. 

Bi Trí cũng là Một. Không Từ Bi thì thiếu Tình Thương. Không Trí huệ thì không nhận ra lẽ 

công bằng. Cuộc sống thiếu Bi, Trí thì đời sẽ được hướng dẫn bởi Tham, Sân, Si. 
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Nhiều người nặng về tinh thần Khoa học có khuynh hướng xa lánh Tôn giáo là vì họ chĩ thấy 

Tôn giáo Hình thức, mà không thấy tinh hoa của Đạo lý nhất là nghịch lý hài hoà giữa Đạo và 

Đời. Có Tôn giáo cũng không khác, chỉ nhìn Khoa học qua hình thức Vô thần mà  xa lánh, thực 

ra khoa học cũng khám phá thế giới Vô cùng lớn và vô cùng bé: Vô cùng lớn qua các thiên hà  

trong không gian và vô cùng bé trong cấu trúc nguyên tử. Cấu trúc của nguyên tử cũng không 

khác gì cấu trúc của Thiên hà . 

Các nhà khoa học ngày nay  đã tìm ra: Một Tế bào cũng có những  chức năng như Cơ thể của 

một con người. Não bộ là một toàn ảnh.Vũ trụ cũng là một toàn ảnh ( xem  bài Vũ trụ toàn ảnh 

và Minh triết tế bào ở dưới ).  

Tóm lai Tâm linh và Khoa học tuy là đối cực, nhưng khi biết sắp xếp hài hoà với nhau thì làm 

cho hai bên nổi bật, cũng giống như  Hoạ sĩ dùng hai màu Đen và Trắng hài hòa  thì làm cho  

hình  vẽ nổi bật lên, cả hai chỉ là Một. 
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PHẦN BỐN: PHẦN KẾT 

 

Qua phần Một , phần Hai và phần  Ba của cuốn sách, chúng tôi có vài ý tóm tắt như sau: 

 

1.- Sở dĩ Việt Nho giáo đã là “ Mạch sống của dân tộc Việt Nam” tự ngàn xưa,  là vì 

Tổ tiên chúng ta đã sống bằng Nghề Nông, là nghề phải dựa vào Thời tiết mưa nắng, gió bão 

mà canh tác cho hợp với thời vụ, hầu mùa màng được tốt tươi, giúp cho cuộc sống toàn dân 

được an bình.. Cuộc sống này là cuộc sống thuận Thiên, quanh năm suốt tháng, ngay trong 

công việc đồng áng cũng như khi có thì giờ ránh rổi, luôn để hết Tâm Trí, trên thì quan chiêm 

Thiên văn, dưới thì khảo sát Địa lý, do đó mới ngộ ra Nghịch lý hài hoà mà  nhận ra được Chân 

lý Hòa trong Nhân sinh và Vũ trụ, chúng tôi đã viết rõ trong cuốn Văn hoá Thái hòa của Việt 

Tộc.  

Cuộc sống xem ra tầm thường, nhưng vô cùng hệ trọng, một mặt phải đi theo con đường Gian 

thực nghĩa là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có cái Ăn, mặt khác, khi đã có cái Ăn còn lo nối 

kết Cái Ăn  với Đạo lý Hoà, do đó mới có câu “  có Thực mới vực được Đạo ‘ . Đạo đấy là Đạo 

sống giúp con Người sống Hòa với nhau, vì Hoà là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, Gia đình 

và  Xã hội. Khi bất hoà thì con Người bị đau khổ, Gia đính lộn xộn và xã hội rối ren.    

Nói cách khác trong cuộc sống con Người có phải lao lung, có để hết Tâm Trí vào cuộc Trời 

Đất chuyển xoay và Con Người cũng thay đổi hàng ngày, mới ngộ ra Thiên lý.. Đây là cuộc 

sống Gian thực. 

Cuộc sống này khác với lối sống Tiên thực tức là cuộc sống ăn sẵn, chẳng phải gian lao kiếm 

ăn như thời săn hái, thực phẩm đã có sẵn, chỉ cần lượm lấy mà ăn, và sau đó tới cuộc sống của 

giai cấp thống trị, họ dùng bạo lực để bóc lột, hầu được sống thừa mứa trên lưng của lớp cần 

lao gian thực, chẳng cần Thiên Văn, Địa lý gì, thì làm sao mà ngộ được Đạo lý làm người. 

Nan đề của Xã hội xưa nay vẫn là  Trị và Loạn.  Sống Hòa với nhau thì Xã hội được Trị, sống 

Bất Hoà thì Xã hội nổi loạn.  

Dân tộc Việt Nam đã sống theo Đạo lý đó hàng ngàn năm, nhưng đã bị Kẻ thù Bắc phương và 

Tây phương ( Pháp  ) là hạng người Tiên thực Ký sinh trên lưng làm cho Cha ông chúng ta là 

lớp người Gian thực mất hết sinh lực  nên bị suy thoái mà đánh mất Viên ngọc quý Hoà bình. 

Tuy có viên ngọc quý Long Toại ( Cặp Vợ Chồng ) trong tay, nhưng chưa có đủ thời gian mài 

dũa nên chưa toả ra ánh sáng soi sáng trần gian, đã bị bạo lực của lớp người Tiên thực vùi dập, 

nên ngày càng bị mai một, do đó mới dẫn tới thảm trạng vong quốc ngày nay. Vì vậy, trong 

chúng ta những ai lưu tâm đến Tiền đồ của Dân tộc, hãy góp công bồi dưỡng lại nền văn hóa đã 

bị héo mòn mai một theo thời gian, để  vực lại nguốn sống sung mãn của Nhân , Trí, Dũng mà 

vươn lên vực dậy. 

 

 2.- Sở dĩ Tổ tiên chúng ta ngô được Đại Đạo Âm Dương Hoà là nhờ thời xa xưa Lý trí 

con Người chưa phát triển, Trực giác còn mẫn nhuệ, nên  Trực thị được những vấn đề cốt tủy 

của Nhân sinh và Vũ trụ: 

 Về Nhân sinh thì nhận ra con Người là phần Tinh hoa nhất trong Tiết nhịp Hòa của Vũ 

trụ, nên Định vị được Vị trí của con Người, tức là Điểm xuất phát trong cuộc Đời: Trên Đầu 

thì có Trời, Dưới Chân có Đất, Ở giữa là Người, nên phải sống làm sao cho thỏa lòng mọi bên 

thì mới tạo nên hoà khí chung mà sống yên với nhau được.  

*Sống Hoà với Trời thì phải Thuận theo Thiên lý, tức là sống theo các định luật đã có 

sẵn trong Vũ trụ, con Người chỉ nương theo mà sống và phát triển, không thể chống lại được, 
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nếu chống lại là tiêu vong. Khoa học không thể tạo nên định luật nào mà chỉ khám phá các định 

luật đã có sẵn trong Vũ trụ mà nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần. 

*Sống Hoà với Đất cũng như các môi trường khác, tức là phải áp dụng những định luật 

của Khoa học đã tìm ra được mà khai thác và bảo quản quả Đất cũng như các môi trường một 

cách Khôn ngoan và có Trách nhiệm, không lạm dụng cũng như làm ô nhiệm để làm phá vỡ sự 

ổn định của môi trường sống trong Vũ trụ. Vũ trụ là một bản Đại hoa tấu, sự lạm dụng  của 

Nhân loại đã làm sái nhịp các các môi trường  vì tham lam và vô trách nhiệm, nên nhân loại 

đang gặp rối loạn khắp mặt.. 

*Sống Hoà với mọi người thì phải Kính trọng, Yêu thương và hành xử công bằng với 

nhau. Muốn sống công bằng với nhau thì phải sống theo hai chiều có Đi có Lại. Đây là đời sống 

không Duy Lý hay Duy Tình cực đoan, mà là Chiết trung đâu đây giữa hai phía, hay cách khác 

đây là lối sống “ Chấp Kỳ Lưỡng đoan “ Không để phía ( đoan : đầu mối ) phải chịu bất công, 

thua thiệt. 

Ngày nay, một số người đang hành hạ, đàn áp, bóc lột, giết cướp người khác, một số khác còn  

ôm bom tự sát để giết cho được nhiều người, còn một số thì sống chết mặc bay, mạnh ai nấy 

sống, ai có thân thì nấy lo, thì làm sao mà xã hội yển ổn được. Đây toàn là lối sống nghịch 

Thiên. Muốn được sống yên bình thì ai ai cũng phải từ bỏ lối sống nghịch Thiên. Ngăn chặn lối 

Nghịch Thiên này là trách nhiệm chung, chẳng có ai cho mình vô can mà lờ đi  trách nhiệm liên 

đới.! 

Loài người mà sống  Nghịch với Đạo lý Hoà thì chắc chắn sẽ Bất hoà, khi đó sẽ liên tục cướp 

bóc đâm chém mà dẫn tới diệt vong. Nhiều người ngày nay  đang vô cảm trước khổ đau của 

nhiều người cũng như lờ đi trách nhiệm liên đới gây nguy hại chung,  nhân loại không cùng 

nhau sống  một cách Thuận Thiên tất sẽ bị tiêu diệt. 

 

3.- Tại sao Việt Nho lại có thể ở trong Lòng Thánh Kinh.  Qua công trình khảo cứu 

của các khoa Tân nhân văn ngày nay, người ta nhận ta  được bước Thiên di của nhân loại, khởi 

đầu từ  Châu Phi toả ra Trung Đông, qua Châu Âu,  Châu Á rồi qua Châu Mỹ.    Nến Văn minh 

sớm nhất của Nhân loại là nền Văn hoá Hoà bình tại Thái Bình Dương, vì quả Đất ấm dần, 

tuyết tan làm nước biển dâng lên rất cao, nhận chìm Hainanland và Sundaland, nên Dân cư 

Hoà bình  một mặt di cư lên Phía Bắc và định cư tại Trung nguyên nước Tàu mà lập nên Nước 

Văn Lang, xây dựng nên  nền Văn hoá Thài hoà, còn lớp khác qua Phía Tây lan tới Địa Trung 

hải cũng như Trung Đông, nên mới có sự giao lưu văn hoá với nhau.  Chúng ta chưa biết đích 

xác sự hội ngô tương tác ra sao, nhưng nhờ tìm ra Dịch Việt là nền tảng hay Cơ cấu của nền 

Văn hoá Đông Nam mà nhận ra  bộ số huyền niệm cũng có trong Cựu Ước và nhất là Tân ước. 

Kim Định là người đã trực thị được bước thiên di của nhân loại cũng tìm ra bộ Huyền số 2-3, 5 

là Cơ cấu của nền Văn hoá Việt Tộc, Đức Không Tữ không  biết được, nên Khổng giáo mới bị 

xuyên tạc mà bị thất truyền. 

Chúng tôi có hảo ý muốn học hỏi tinh hoa của Kitô giáo và Việt Nho để Đồng quy vào một Mối, 

mới mong đánh tan những thành kiến tại hại giữa một số người Việt Nam và Công giáo với hoài 

vọng là giải tỏa sự “ Cách  biệt Nhỏ nhặt”  mà biết sống Hòa với nhau mà “ Lo việc Lớn 

chung”. Dân tộc chúng đang bị phân hoá ra nhiều mảnh, mảnh nào cũng cho mình là hay là 

đúng, còn mảnh khác được cho là sai, là có tội, nên phải đấu tranh tiêu diệt nhau cho đến cùng, 

cuối cùng khi Đất nước tan hoang thì mảnh nào cũng rách nát tả tơi, chẳng mảnh nào thấy 

được lẽ phải ở đâu cả!   Sao lời cảnh cáo “ Khôn Độc Dại Đàn “ của Tổ tiên lại ứng nghiệm 

một cách đáng  sợ như vậy! 
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Không có Đức Dũng đễ làm chứng cho cuộc sống Nhân Nghĩa, để ngăn bước Tham tàn và 

Cường bạo, không có đức Tương dung, để  tha thứ cho nhau đến 70 lần 7, hay Hỷ xã cho nhau 

thì trước sau gì cũng sa vào bước suy vong. Mặt khác nếu cứ để  “ Tham, Sân , Si đưa lối; Hiếp, 

Giết, Cướp dẫn đường “ thì  không những tàn hại Đồng bào mà còn tự đưa lưỡi gươm nơi tay 

mình cắt cổ mình ! 

Tóm lại, đây là công trình to lớn và rất nhạy cảm, chúng tôi mới gợi ý phần nào, cần phải có 

những công trình kế tiếp thuyết phục hơn. 

 

4.- Về Nhân sinh vì Tổ tiên chúng ta đã nhận ra 3 Sơ Nguyên tượng như Nguyên lý Mẹ, 

cùng với Tình Nghĩa keo sơn khăng khít giữa Vợ Chồng cũng như mối Liên hệ Hoà giữa  con 

Người với nhau  cũng như với Vũ trụ, nên mới nhận ra Việt Nho đã nằm trong lòng Nhân 

loại.  Ba Sơ nguyện tượng này là nơi Đồng quy của Nhân lại, được gọi là Tiềm thức cộng thông. 

 

Về Vũ trụ thì qua Vật biểu kép Tiên Rồng cũng như Ngọc Long Toại ( cũng là Cặp Vợ 

Chồng ), mà nhận ra Tổ tiên chúng ta cũng là chủ nhân của Dịch. Trong khi đó Tàu chỉ có một 

Vật biểu Rồng mà thôi, đó là vật biểu về sau mới nhận vào, còn trước kia thời Hiên Viên Hoàng 

Đế là Chim cú, đến Bạch mã thời nhà Hán ( Mã Viện tịch thu trống Đồng về đúc ngựa ) , rồi 

sau mới đổi qua Rồng, theo Dịch, nếu chỉ có Rồng  thì “Độc Dương bất thành” .  Trên thế giới 

chỉ có Việt Nam là có vật biểu kép, còn các nước khác chỉ có vật biểu đơn, mà vật biểu kép là 

Gốc của Dịch.  Nho đã công thức hoá nền tảng của Dịch  bằng cặp đối cực Âm Dương trong 

hình Thái cực viên đồ.   Ta có thể nghĩ là  Tàu không phải là  Chủ nhân sáng tạo ra Dịch, mà 

sau khi  thanh toán hầu hết các nhóm Việt tộc được, họ thâu tóm tất cả mọi thứ của Việt tộc làm 

của riêng mình, thiển nghĩ Tàu chỉ có công đóng góp về sau qua 64 quẻ thường được dùng làm 

bốc phệ, Đức Khổng Tử viết thêm Thập dực.   

Chúng ta nhận lại gốc của Dịch không phải để tự hào gì trong cảnh mất gốc mà suy vi, nhưng vì  

tinh hoa  của Dịch là ở Gốc, nên phải bám vào Gốc biến dịch để Tiến bộ trong trạng thái quân 

bình tạo nên cảnh Thái hoà, đó là tinh hoa của Dịch.   Tổ tiên chúng ta đã có cuộc sống “ Dĩ 

Hòa vi quý “ như vậy, đến thời nay chúng ta đã quên lảng đi nhiều, nên điều quan yếu  là nhận 

diện lại để hướng cuộc sống theo Dịch lý hầu tồn tại và phát triển, khi đó mới mong  cứu được 

con Người và Đất nước trên đà suy vong. 

Nền tảng  của Dịch là cặp đối cực như Tiên Rồng, như cặp Vợ Chồng gọi là Ngọc Long Toại, 

như Núi Sông, như Trời Đất, như Gái Trai, Cái Đực, Mái Trống, Nhụy cái nhụy Đực, tất cà  

đều là nguồn Sinh sinh Hoá hóa của Vũ trụ.   Khi sự tương tác giữa các cặp đối cực được cân 

bằng thì Tiến bộ và Trường tồn để phát triển.      Quả Đất trong vũ trụ bao la là mội trường sinh 

sống chung cho muôn loài.   Vạn vật hàng ngày phải trao đổi thực phẩm cũng như thuốc men 

trong các môi trường để sống, nhờ đó mà nhận biết được “ Vạn vật đồng Nhất thể và vạn vật 

tương liên “. Ngày nay Khoa học đã kiểm chứng được điều đó trong Thế giới Vĩ mô và Vi mô. 

Vì biết được Vạn vật tương liên trong Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ, nên khi gieo trồng phải xem 

thời tiết, nếu hợp thời tiết thì mùa màng tốt tươi, nếu trái mùa thì cây cối không  sinh hoa kết 

quả được, nhờ đó  nhận ra chân lý  “ Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong “.   Từ đó 

con Người mới nhận ra chân lý “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa: Trời sinh ra vạn vật  với 

muôn vàn định luật bất biến để bảo đảm cho cuộc sống Tự do của loài người,  Đất che chở và 

nuôi dưỡng vì đất chứa muôn vàn tài nguyên cần thiết cho cuộc sống con Người miễn là phải 

động Não để tìm hiểu thế giới vật chất, để biết cách khai thác hữu hiệu mà sống, cũng như phải 

động Tâm để duy trì tinh thần Liên đới trách nhiệm mà sống cho đúng với tiết nhịp hòa với Vũ 

trụ.   Khi cuộc sống hợp với Thiên sinh Địa dưỡng tất sẽ dễ đi đến Nhân hòa. Nhân có hòa thì 
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mới có hạnh phúc, mà hạnh phúc tương đối là cùng đích của đời sống con người ở Trần thế. 

Nếu đời này  biết sống hoà cùng tiết nhịp hòa của Vũ trụ thì đó là giá cứu chuộc cho cuộc sống 

hạnh phúc miên viễn đời sau. 

Vì Vạn vật tương liên trong Tiết nhịp Hòa của Vụ trụ, nên  lẽ tất nhiên có sống“ Thuận Thiên 

mới giả tồn “, còn sống theo lối “ Nghịch Thiên giả vong “ thì chúng ta đang trực diện hàng 

ngày!   

 

Nhờ đó mà chúng ta có thể bảo Việt Nho  đã nằm trong lòng Nhân loại và  Vũ  trụ. 

 

5.-  Tại sao với những câu ngắn gọn từ ngàn xưa như vậy, mà đến ngày nay vẫn còn rất 

hợp với Khoa học nhất là Vật lý vi tử. Thưa là vì Tổ tiên Chúng ta đã ngộ được Lý Thái cực, đó 

là Nhất lý tức là Lý  Mẹ, Tâm linh và Khoa học đều nằm trong Nhất lý của Đại Đạo Âm Dương 

hòa.. Khi Nhất lý  ( đã ) thông thì Vạn lý ( sẽ ) minh. Mọi sự trên thế giới về Vũ trụ và Nhân 

sinh đối với chúng ta như một một mớ bòng bong, như cuộn chỉ bị thắt Gút lại một Điểm, Nếu 

mở được cái Điểm Gút Nhất lý  thì  mọi sợi chỉ - vạn lý - cứ tuần tự bung ra,  Nhất lý là nét 

Nhất quán của Nhân sinh Quan  và Vũ trụ quan của Tổ tiên Việt.    

Con đường Suy tư và Quy tư cũng như lối sống hàng ngày của Tổ tiên chúng ta rất giản dị và dễ 

dàng, nhờ đó mà ai ai cũng thực hiện được, mức độ cao thấp nhiều ít tuỳ theo từng người, 

nhưng đòi hỏi phải làm liên tục và suốt đời. Chúng ta từng nghe thấy các đấng Thánh đã có 

cuộc sống khiêm cung nên rất đơn sơ và giản dị. 

Khi Lý trí phát triển, mà quên Tâm linh, thì con người Duy lý thường làm cho mọi vấn đề phức 

tạp rối rắm thêm, nhất là cứ thiên lý vạn lý đâm ra rắc rối, đặc biệt  gây ra ngô nhận làm sinh 

ra cảnh phân hoá trầm trọng như ngày nay!  Thực ra chân lý bao giờ cũng giản đơn, dễ hiểu và 

dễ thực hiện, chỉ vì cái lòng Người ngại Núi e Sông mà không dấn thân. Núi đây chỉ là con 

đường phẳng phiu dài dằng dặc, xem ra tầm thường, vì khinh thường không quan tâm nên 

không vượt qua nổi, Sông đây tuy là vũng nước chân trâu, nhưng không chịu bơi do mất ý thức 

nên bị chết chìm trong đó! 

 

6.- Chúng tôi nêu lên những ý tưởng trên là để  giúp mọi người định vị được vị trí Nhân 

chủ của mình, để sống theo đó hầu có Dũng lực, giúp biết cách sống Hoà với nhau mà cứu con 

Người xuống cấp và Đất nước suy vong.  Khởi Điểm của nền Văn hoá là con Người Nhân Chủ, 

và Đáo Điểm là Nhân hòa trong Vũ trụ hoà. Muốn thực hiện được Lý tưởng này thì mỗi con 

Người, mọi người phải Kiên trì hàng ngày đi theo con Đường giản dị nhưng dài lâu, Đó là con 

Đường Tu Thân, Tề Gia, Trị quốc, Bình Thiên hạ. 

Đấy là lối sống giản dị, ai cũng có thể làm được, làm suốt đời, phải “ tuần tự nhi tiến “ làm từ 

viêc nhỏ, viêc gần, việc dễ, việc tầm thường . . . để vươn lên những việc to, việc, xa, việc khó, 

việc phi thường, . . . ta thường nghe nói Thiên tài ( Nhân tài ) chẳng qua là sự cố gắng liên tục 

mới đạt được, chỉ có sự kiên trì của Đức Dũng mới làm nổi.  Những lối sống làm tắt  theo kiểu 

Cao tốc và Mì ăn liền thì không bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp bền lâu.  

Nhân loại có đồng loạt thực hiện được mục tiêu Hòa trong mọi lãnh vực như trên thì mới xây 

được thế giới Hoà bình. Có xây dựng được một  nền Dân chủ công chính và cổ vũ sự hợp tác 

công bằng giữa các nước trên toàn cầu trong mọi lãnh vực thì rồi ra mới mong hoàn thành 

được.  Nhân loại đang bắt đầu, chưa rõ  sẽ đi tới đâu, nhưng vấn đề” canh tân cuộc sống con 

Người “ để biết cách ăn ở Hòa với nhau “ mới là điểm tiên quyết và then chốt, chúng  ta phải 

bắt đầu ngay mới kịp!!  
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 7.- Chúng ta tự hỏi, những vấn đề cha ông chúng ta trực thị  được ngày nay khoa học đã 

kiểm chứng được gần hết, thế thì cầm giữ làm gì những câu ngắn gọn như lát gừng khó hiểu đó, 

khi nhắc tới những câu này người ta không thèm nghe, mà còn dè bỉu nữa.  Thưa những vấn đề 

Cha ông chúng ta cảm nhận bằng Trực giác là trình bày lối Tổng hợp có tính cách Đồng quy 

của Thiên lý. Đó là Hướng sống Hoà chung của con Người,  không những cần cho cả Dân tộc 

mình mà còn cả với Nhân loại nữa. Bỏ hướng chung sống Hoà đó thì cả Dân tộc chúng ta cũng 

như Nhân loại sẻ phân hoá ra từng mảnh, đưa đến tình trạng đấu tranh nhau hơn thua với nhau 

cho đến khi bị tiêu diệt. Hướng sống chung của chúng ta là Hướng sống Hoà bình, ngược với 

Hoà bình là bạo động kéo theo Khủng bố và Chiến tranh, con đường tiêu diệt của Nhân loại. 

Tóm lại Hướng chung của Cha Ông chúng ta  là : 

 

 *Cùng nhau xây dựng cho được con Người Nhân chủ, biết sống tự Chủ, tự Lực, tự 

Cường, tức là con Người Trai Hùng Gái đảm biết cách sống Hoà  với chính Mình, Gia đình 

và Xã hội. 

 * Cùng nhau tìm ta Chủ đạo Quốc gia và  biết xây dựng các Cơ chế Xã hội cho được 

Tiến bộ và Quân bình hầu mưu phúc lợi hữu hiệu cho toàn dân.    

Không tìm ta Chủ đạo chung cho Dân tộc để đoàn kết Đồng bào thành một khối, thì mọi hoạt 

động riêng rẽ sẽ làm phân tán Nội lực quốc gia,  phỏng có làm nổi những việc to lớn và vô 

cùng khó khăn như hiện nay không ? 

 

Còn con Đường của Khoa học là con đường Thù đồ, nghĩa là mỗi thánh phần  đi vào những 

lãnh vực khác nhau để tìm hiểu từng lãnh vực cho được thấu triệt, hầu nâng cao đời sống, cũng 

như tránh cảnh phiến diện gây chia rẽ, mục đích chính là để cho các thành phần khác nhau 

phát triển hết bản sắc của mình, một thành phần có những hướng nghiên cứu riêng, có những 

mục tiêu riêng nếu không có  Hướng Đồng quy làm mẫu số chung thì cả Dân tộc sẽ bị phân hoá, 

Dân tộc chúng ta  đang bị vây khổn trong nạn phân hoá trầm trọng. 

Đồng quy và Thù đồ là cặp đối cực như  Âm Dương trong Thái cực viên đồ, các thành phần Thù 

đồ cần được Đồng quy vào hướng Hoà chung thì mới được quân bình không gây ra cảnh phân 

hoá  làm phân tán lực lượng của Dân tộc. Không  giải quyết được nạn phân hoá  thì nạn chia rẽ 

sẽ xé Dân tộc ra từng mảnh, tất  Đất nước sẽ sa vào cảnh trầm luân. 

Đồng quy và Thù đồ là cặp đối cực  cần được điều hòa, không Thù đồ thì không phát triển bản 

sắc có hại đến sự phát triển mọi mặt, Thù đồ mà quên Đồng quy thì gây ra cảnh phân hoá. Điều 

hoà được hai lãnh vực này thì không những xã hội được tiến bộ quân bình, mà còn tránh được 

khủng hoảng. 

 Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và ban ơn sức mạnh cho mỗi một chúng ta, hầu Toàn 

Dân vực dậy mà vươn lên, chứ đâu cứ hèn nhát cam tâm làm kiếp ngựa trâu mãi mãi! 

 

Đó là Tinh thần Việt Nho theo sự khai quật  độc đáo của Triết Gia Kim Định. 

 

 

**  *** ***** 

Nhờ cơ duyên trên chúng ta thử tìm ra một giải pháp tích cực hầu giải tỏa Quốc nạn đang bấy 

nay đè nặng trên vận mạng Dân tộc chúng ta, chúng tôi xin trích  một đoạn trong bài Tam Giáo 

của Kim Định trong cuốn Triết lý Giáo dục để  rộng đường dư luận: 
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“ Bây giờ trở lại nước nhà và ai cũng đã biết hiện nay là một quốc gia đa giáo: Phật giáo, 

Cao đài, Hoà Hảo, Tin Lành, Công giáo v.v. Trong đó Tin Lành cũng như Phật giáo lại 

chia ra nhiều phe phái khác nhau. Còn về mối liên lạc giữa các phe các Tôn giáo, nếu phải 

đi vào tận bề sâu mà nhìn là đối kháng, đố kỵ, hận thù... và điều đang e ngại là lòng đó kỵ 

khi đã không có gì làm tiêu tan mà còn được vun tưới cho lớn mạnh theo đà đi lên của 

lòng mộ đạo, đến nỗi hầu có thể nói các phong trào tôn giáo xét về lâu về dài cũng chính là 

những phong trào phá hại tinh thần đoàn kết quốc gia hơn hết. Câu đó thoạt nghĩ đã không 

khỏi làm phật ý, có khi còn gây cả phẫn nộ cho rất nhiều đoàn thể Tôn giáo, nhưng nếu chịu 

thành tâm suy xét thì sẽ nhận ra là thế, chỉ cần nhớ lại những ngày tháng hãi hùng năm 1965 là 

lúc sự hận thù đã hiện nguyên hình bằng đập phá, đâm chém và phải kết luận là chưa bao giờ 

các tôn giáo đã biểu diễn yêu thương nhau cách chân thành được một phần mười như vậy. 

Đấy là một sự thật ê chề đau đớn khiến cho những người chân thành muốn phụng sự cả 

Quê nước lẫn Đạo pháp không biết phải làm thế nào mà dung hợp. Không lẽ  phải chọn 

một bỏ một: chọn Tổ quốc thì thôi Tôn giáo và ngược lại. Đó là một sự lựa chọn rất đau 

đớn giữa bên Lý bên Tình, chọn Tổ quốc thì có Lý vì trước nạn xâm lăng của Cộng sản thì 

ưu tiên phải dành cho Tổ quốc. Tổ quốc có còn thì Tôn giáo mới có đất đứng, Cộng sản mà 

thắng thì mất luôn Tôn giáo cùng với Tổ quốc. Cho nên sự lựa chọn này rất hợp Lý.  

 

Tuy vậy khó lòng hợp Tình. Vi Tình cảm với Tôn giáo rất linh thiêng không dễ gì bỏ được, và 

do lẽ đó hầu hết sẽ chọn Tôn giáo mà bỏ Tổ quốc, vì rằng Tổ quốc chẳng qua là tạm bợ đời này, 

còn Tôn giáo mới là quê thật bền vững thường hằng v.v. Sự chọn này càng dễ dàng vì chẳng ai 

nghĩ đến mình đã chọn: tức là tất cả yên trí rằng mình đang phụng sự cho cả hai. Và trong Tâm 

khảm mọi người đều cho sự bắt buộc chọn lựa kia chỉ là điều suy ra trong bàn giấy chứ trong 

thực tế ai mà có ý chọn như vậy. Điều đó đúng: chẳng có ai nghĩ như vậy, nhưng cũng nên biết 

rằng ở đời có những cái xảy ra bên ngoài ý nghĩ, ý định, ý muốn... vì bên ngoài tầm Ý thức, như 

muôn vàn đau thương mà con người gây ra cho nhau không mấy khi do ý muốn cả, trái ngược 

lại là khác.  

Vì thế phải nói rằng sự chọn lựa kia có thực, nó không thi hành trên đợt Ý thức, nói cụ thể 

là trên bình diện Công dân, vì hiện nay người Công dân nào không đi quân địch, không 

đóng thuế... nhưng nằm sâu trong bình diện Tâm hồn giáp cõi Tiềm thức nên khó nhận ra. 

Nhưng ai chịu lặn sâu xuống sẽ nhận ra là có thực và đã có sự lựa chọn, dầu rằng đó là 

một sự lựa chọn đầy nguy cơ dẫn đến chỗ mất luôn cả Tôn giáo lẫn Tổ quốc; vì thế số chọn 

Tôn giáo đông hơn gấp trăm ngàn lần số chọn Tổ quốc. Vì thế cũng có trăm ngàn lần 

người đi theo những đường hướng khác nhau mà đã khác nhau là làm suy yếu sự Doàn 

kết quốc gia. Nếu suy yếu quá mà bị Cộng sản tràn ngập thì còn chi nữa. Vậy mà điều ấy 

đang được thực hiện trong xứ sở chúng ta, có nghĩa là người nước ta đang vô tình dẫn 

nhau đến chỗ chia rẽ làm hại cho cả Tổ quốc lẫn Tôn giáo.  

 

Trước mối nguy cơ đó chúng ta phải làm gì? Hô hào đồng bào làm ngược lại nghĩa là bỏ Đạo để 

phụng sự Tổ quốc? Ai làm như thế là ngố vì hiện nay Tổ quốc có còn cơ sở tinh thần đâu mà 

bảo chọn được. Và giả sử có đi nữa thì sự chọn cũng vẫn còn nằm trong Nhị nguyên tức còn 

phải chọn Một bỏ Một.  

Vậy có cách nào ổn thoả được cả hai chăng?  

Tôi nghĩ rằng có và nó ở tại mỗi Tôn giáo hãy tìm trở lại cái Nguồn gốc chân thực của 

mình. Cái nguồn gốc đó là Yêu thương, là Từ bi, là Bác ái... Như câu thánh Jean gọi “ 

Chúa là Yêu Thương : Deus est Charitas”. Câu ấy có thể trở thành tiêu chuẩn tối hậu cho 
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chúng là khi tìm chân lý: nghĩa là tất cả những gì không đi theo tiêu chuẩn đó thì đều sai: 

và ta có thể tuyên bố rằng những Đố kỵ, Hận thù Hành hung kia đều không do Đạo, mà là 

do những hoàn cảnh nào đó đã được đưa vào các Tôn giáo để làm sai lạc Tinh thần Tôn 

giáo đi: “vì lẽ ra Tôn giáo phải là một nhân tố Đoàn tụ, thì ngược lại đã trở thành Nhân tố 

Chia rẽ mạnh nhất”  
( Nhận xét của Henri de Lubac một Linh mục dòng Tên ) 

 

Tại sao lại có sự đáng buồn đến như vậy. Theo khoa xã hội học thì đại để nó đã xảy ra như thế 

này:  

 

Ai cũng biết Tôn giáo là yếu tố cao cả linh thiêng nhất trong một xã hội, nhờ đó khi nêu 

cao Tôn giáo thì cũng là củng cố sự Đoàn kết xã hội như thực sự nó đã nhiều lần thi hành 

được. Thế tại sao ngày nay lại không làm được như trước. Thưa vì có một yếu tố mới: 

trước kia mỗi người dân nước chỉ biết có đồng Hương đồng Đạo nên vấn đề cho Đạo mình 

là cao trọng nhất không gây nên sự bất tiện nào cả.  
 

Trái lại ngày nay hầu như không còn nước nào độc Giáo, và sự sống bên cạnh người khác 

Tôn giáo, khác văn minh đã trở thành chuyện thường nhật. Vậy nếu mọi người đều giữ 

tâm trạng suy tôn Đạo mình... thì tất không sao tránh được va chạm. Và vì thế sự khôn 

ngoan sơ đẳng bắt phải dẹp niềm Tin đó sang một bên. Bằng cách nào? Thưa trước hết là 

bằng ngoại giao, nhưng ngoại giao mới là cách cấp thời nó mới kịp che đi sơ sài. nhưng che 

đi không có nghĩa là xoá bỏ, là chữa chạy nên óc Độc tôn kia vẫn còn đó, có tài giấu đến 

mấy thì nó vẫn thò đuôi ra kiểu này hay kiểu khác.  

Và cũng chính vì chỗ nửa kín nửa hở nên càng gây thêm ngờ vực đố kỵ. Vậy chỉ có phép là 

thực tình dẹp bớt niềm tin trên kia lại để nó không bị dốc ra Cuồng tín. Và đó là điều tôn 

giáo nào cũng công nhận. Chứng cớ là những lời tuyên bố về thông cảm, đón nhận, đối 

thoại..., và đã lập ra nhiều đoàn hội kêu là Hoà đồng các Tôn giáo, đến nỗi hôm nay khi tôi 

nói đến sự cần thiết của đức Tương Dung thì như là lặp lại một chuyện đã được nghe 

nhiều lần. Sự thực thì không phải thế. Số là những hội Hoà đồng Tôn giáo cũng như các 

lời hô hào trên kia tuy rất cần kíp, nhưng mới là việc cấp thời chưa tìm ra một nền móng 

chung nào để làm chỗ đứng cho các Tôn giáo, nên kết quả rất ít và phiến diện. Và chính vì 

thế mà bên Âu Mỹ hiện đang nổi lên một trào lưu phản kháng ở tại đập phá mọi thể chế 

và chối bỏ mọi uy quyền. Đại loại luận cứ của họ có thể tóm lược như sau: vì Tôn giáo đã 

sống quá lâu trong địa vị Độc tôn cao cả, nên bất cứ cái chi liên hệ tới cũng đều được phủ 

lên một bào quang uy linh tôn kính, đến nỗi có những cái sù sù ra trước mắt kia, như lấn 

đất, buôn lậu, bắt tay với cộng sản... mà vì nhân danh tôn giáo hay có một liên hệ nào đó 

với Tôn giáo thì đến ngay chính quyền cũng phải e dè: sợ làm ra sẽ xúc phạm tới tôn giáo, 

huống hồ những cái khác tế vi hơn thuộc lý thuyết, thói tục v.v. thì ai dám động tới. Bởi 

thế nên sự trở về nguồn được hết mọi nơi công nhận và hô hào thì trong thực tế không là 

chi khác hơn là sự đổi kiểu trình bày. Nhưng trình bày kiểu khác không là trở lại nguồn vì 

trở lại nguồn là đi một “hướng đi khác” (Reorienter):  

Mà đi hướng khác là chấp nhận và dọn chỗ đứng cho những yếu tố mới. Yếu tố mới là 

Liên châu, là giáo dân trưởng thành được quyền suy nghĩ và nhận lấy trách nhiệm về 

mình... Yếu tố mới đó không thể đưa vào nếu chỉ trình bày Đạo lý cách khác. Trình bày 

khác thuộc nghệ thuật làm văn không động chạm tới Nội dung và vì thế bao giờ thì cũng 

như nhau là mở đầu bằng sự nhấn mạnh đến cởi mở, đối thoại rất kêu, nhưng cuối cùng 
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chỉ là để che đậy Độc thoại: sau cũng như trước: vẫn đâu nằm đó, vì thế vẫn dẫn đến chỗ 

bế tắc. Và đó là lý do trào lưu phản kháng chủ trương dùng phương thế mạnh là đạp đổ, 

đả kích... có như thế mới trông Tôn giáo giũ bỏ được những cáu bụi làm sáng Tinh thần và 

Yêu thương trung thực. Vì thế họ cho rằng đả kích Tôn giáo chính là làm bùng nổ lên các 

phong trào phản kháng ở khắp nơi bên Âu Mỹ.  

 

Cũng may mà trào lưu này chưa lan sang đến Việt Nam, nên chúng ta còn được ít nhiều an tĩnh 

để kiểm điểm tình hình. Cứ lấy đại cương ra mà bàn thì lý do của họ có cái đúng chi chăng. 

Nhưng xét về hành động thì không thấy gì bảo đảm, mà còn đi ngược Tâm lý: có đời nào một 

tâm trạng đã được nuôi dưỡng nhiều ngàn năm bỗng nay đòi đạp đổ ngay đi được. Đừng bảo 

rằng nó sai, Nói thế cũng còn là vun tưới lòng tin đó, vì nó sẽ trỗi dậy để tự vệ cũng là củng cố 

là lớn mạnh...  

  

Đã thế đối với bên Việt Nam thì đường lối phản kháng chỉ thấy có hại, ít ra trong tình thế 

khẩn cấp của nước nhà. Trong tình thế này cần đoàn kết, nên hết mọi đả phá rộn ràng gây 

li tán đều nên tránh, vì cuối cùng sự chia rẽ đó sẽ vang dội vào sức mạnh của quê nước. 

Tuy nhiên chưa tới không có nghĩa là chẳng bao giờ tới và vấn đề đã được đặt ra không 

bao giờ được tự nhiên giải quyết.  

 

Vì thế chúng ta nên tìm ra một đường hướng mới vừa hợp tình trạng đất nước, vừa giúp 

vào việc xây đắp quê hương, nâng cao nền Văn hoá dân tộc mà cuối cùng cũng là tìm trở 

lại tận nguồn suối Phúc Âm, tức cũng là giúp vào việc định hướng lại Tôn giáo 

(réorientation) đang được nhiều người bên Âu Mỹ (nhất là tu sĩ) mong muốn và vẫn 

không tìm ra hoặc  ( ? )  không có quyền binh nào ngăn trở sự gạt bỏ đi để tinh lọc.Vì thế 

nó có thể coi như ý muốn của Tạo hoá “ như Luật Thiên nhiên nên dùng để làm tiêu chuẩn 

thì không có gì láo cả: lấy Ý của Tạo hoá biểu diễn qua Thiên nhiên để soi vào ý muốn của 

Tạo hoá được hiện hành trong xã hội loài người là phải, loài người có thể sai lầm, còn 

Thiên nhiên vẫn không bị xuyên tạc hay nếu có đi nữa thì vẫn có thể dùng lý trí suy luận 

mà phân tích chối bỏ... không động đến uy quyền như đối với Tôn giáo, vì thế vẫn đễ làm 

hơn. Đạo thiên nhiên đó đối với nước ta là Đạo làm Người hay là Việt Nho. Theo đó thì yêu 

thương trung thực cũng là Tương Dung chân thực vì Tương Dung chân thực phải là một 

Nhân Đức mà đã gọi là Nhân Đức thì phải dựa trên một nền Triết lý Nhân bản. Có Nhân 

bản mới gọi được là Nhân đức thiếu nó chỉ là Đạo đức theo nghĩa Đạo của Tôn giáo mà 

không là Nhân đức theo Tính bản nhiên con Người. Còn khi thiếu Triết lý thì không phải 

là Đức hiểu là Linh lực Nội khởi tự phát bởi Thâm tâm mỗi Người mà chỉ là công thức, là 

sự hoà đồng với công ước vậy thôi. Hay nói khác đó chỉ là Xã Đức, chưa là Nhân Đức vì 

chưa có nền tảng đích thực. Bởi thế cần một nền Triết lý, nhưng không phải bất cứ Triết 

lý nào nhưng là một nền Triết lý xây trên Nhân tính con Người. Có y cứ trên Nhân tính thì 

con người mới có nền móng chung để nương tựa và để chấp nhận lẫn nhau. 

 Sở dĩ Tôn giáo hay gây chia rẽ vì Tôn giáo dựa theo quá nhiều Tập tục. Điều đó cần thiết 

ở giai đoạn sống cách biệt nhưng trở thành Nhân tố Chia rẽ trong thời đại Liên châu, cần 

những cái gì phổ biến, thế mà Tập tục vì là sản phẩm của từng nơi, từng thời, nên là toàn 

yếu tố dị biệt nên người xưa nói : “Tập tương viễn” nghĩa là tập tục làm người ta xa nhau. 

Phải có Tính mới làm cho người ta gần lại (Tính tương cận) gần lại là Đoàn kết Yêu 

thương.  
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Vì thế mà cần học hỏi nghiên cứu tài bồi nền Triết lý về Nhân tính. Đến nỗi tôi coi đó là sứ 

mạng hiện đại của người Trí thức của mọi Tôn giáo. Sứ mạng có nhiều, nhưng khi nói đến Trí 

thức thì tất nhiên phải nói tới học hỏi nghiên cứu. Nghiên cứu Tôn giáo hay Triết lý đều khác 

với nghiên cứu các ngành khác ở chỗ vừa đi về Nguồn suối vừa là những điều thiết yếu cho con 

Người. Mà vì hoàn cảnh đặc biệt của lúc này nên nghiên cứu Triết lý cần cho Nhân loại 

hơn vì hiện nó đang tan rã chia ly mạnh mà chưa tìm ra được nền móng kết hợp. Đó là 

điều ít được nhận ra.  

Hiện nay ai cũng cho đức Tương Dung là cần. Mọi tôn giáo đều hô hào, nhưng đồng thời 

hết mọi Tôn giáo đều nỗ lực cổ võ học hỏi Đạo của mình, còn Nền móng chung của mọi con 

Người thì không ai ngó ngàng chi tới hết. Thế nghĩa là nếu phải nói toạc ra thì hết mọi Tôn 

giáo đang vô tình Gieo Gió rồi sẽ có ngày con người phải Gặp Bão, bão Hận thù, Đâm 

chém, Đốt phá. Bởi vậy những người yêu nước chân thành, những người có lòng Nhân ái 

thực, những người chịu xem ra thì nhất định phải hoạt động cho sự lớn mạnh của một cội 

gốc chung cho mọi con Người, cho mọi người Dân: Vi Cội gốc đó có được vun tưới tài bồi 

mới có ngày nở ra hoa trái thực. Nền móng đó là Nhân bản Tâm linh cũng là nền Đức lý 

của Việt Nam chúng ta xưa kia, nhưng nay chúng ta đã đánh mất, mà vì chưa đâu đưa ra 

được nền móng mới thay vào, nên chúng ta phải làm phục hoạt lại nền Nhân bản của Tiên 

tổ đã sống giữa cảnh đa Giáo nên đã giàu kinh nghiệm về Tương Dung và đã được kết đúc 

vào Việt Nho. Vì thế nó đã chứng tỏ cái khả năng hiện thực đức Tương Dung chân thực 

cho nên khi ta làm phục hoạt lại được cái tinh hoa đó thì một trật chúng ra có Đức Tương 

Dung cũng như có được cơ sở tinh thần chung cho mọi người dân trong nước, đồng thời có 

thể đóng góp vào thế giới trong việc định hướng đời sống con người hiện đang lạc hướng. 

Và rồi cuối cùng là tìm trở lại được cái tinh hoa cả Tôn giáo là Bác ái, Từ bi. Như thế là 

với Một hòn đá mà được Ba chim. Đó là một viễn tượng huy hoàng đủ sức đem lại cho 

chúng ta lòng can đảm cần thiết trong con đường mới này, một đường đòi phải có Trí, 

Nhân, Dũng đến tột độ. Phải dùng Trí tuệ một cách bền gan mới nhìn ra nổi đường hướng mới 

như mỗi lần Nhân loại bước vào một khúc quanh lịch sử. Lúc còn đi đường thẳng thì chỉ việc 

theo đường đã có sẵn. Còn ở khúc quanh thì đi đường cũ sẽ là đi vào đường cụt: trước sau gì ác 

quả cũng sẽ tới. Thế nhưng con đường mới chỉ hiện ra cho những người có óc thông minh trí tuệ 

và bền bỉ lam việc. 

Ngoài ra còn phải có đức Dũng cảm phi thường vì bước chân lên đường mới cũng có nghĩa 

là hành sử khác với lân nhân, khác với sự xét đoán của dư luận quanh mình. Đã thế thì 

không thể trông chờ sự khuyến khích mà chỉ phải dọn sẵn Linh hồn đón nhận chỉ trích, 

ruồng bỏ, khinh bỉ hắt hủi, cô đơn, cám cảnh.... nhưng cũng phải chấp nhận, vì thâm tin 

rằng “Thiên Chúa là Yêu Thương” nên bao nhiêu cố gắng cho sự lớn mạnh của Yêu 

thương cũng chính là những cố gắng cho chân Đạo. Đàng khác phải nhớ rằng có còn Tổ 

quốc mới còn Đạo, cho nên hiện tại tuy đành ưu tiên cho Tổ quốc nhưng tựu kỳ trung 

cũng là lo cho Đạo, lo cách sâu xa nền móng.  

 

Vì những lý do rất nghiêm trọng như thế cho nên mặc dầu ý thức được biết bao khó khăn 

chờ đón, tôi vẫn cương quyết nói rằng sứ mạng của người Trí thức các Tôn giáo lúc này là 

phải gây nên sự trỗi dậy mạnh mẽ Tinh thần Quốc gia, một Đạo lý về Tổ quốc, tức là một 

nền Triết lý Nhân sinh. Xưa nay ai cũng nghĩ là mình đang phụng sự Tổ quốc nhưng xét 

về phương diện học hỏi Nền móng vẫn trống trơn, ngoài những bổn phận Công dân thì về 

đàng Đạo lý Quốc gia hoàn toàn không có gì. Điều đó lỗi không tại người Tôn giáo, nhưng 

chỉ vì hiện Tổ quốc chưa có Chủ đạo. Làm thế nào cho Tổ quốc có được một Chủ đạo thì 
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đó là bổn phận của mỗi người Công dân, và tôi gọi đó là sứ mạng vì nó bao hàm sự tìm 

kiếm và đi tiên phong nên khó hơn nhiều, vi thế mới phải chờ mong ở những phần tử sáng 

suốt nhất Trong mọi Tôn giáo và cả Ngoài các Tôn giáo nữa.  “ 

 

  

 

 Ý kiến tránh ngộ nhận về cuốn sách  

 

1.- Khi bàn về vấn đề học hỏi Thánh Kinh thì chúng tôi chỉ hạn chế trong lãnh vực Văn hoá mà 

không dám đề cập tới vấn để Tôn giáo, nghĩa là qua Tổ chức Giáo hội, Giáo lý và Phụng vụ. 

 

2.- Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi nhận ra hai lối khác biệt về cách trính bày : Nhờ Mạc khải 

, nên các Tác giả Thánh Kinh trình bày theo lối Thần quyền, mọi sự đều do quyền phép của 

Thiên Chúa, khi Ngài phán một Lời là tất cả Vũ trụ được dựng nên. Lối này giúp Tín đồ nhận ra 

quyền năng và uy quyền của Thiên Chúa mà vâng theo lời Ngài ăn ở công bằng với nhau, lại 

nữa ngoài Uy quyền của Ngài còn có Tình Yêu bao la của Ngài che chở. 

Còn bên Việt Nho của Tổ tiên Việt thì nhờ sống theo nghề Nông quanh năm suốt thánh quan 

chiêm thời tiết mà trực cảm được Thiên Lý hay Dịch lý là luật biến hoá không ngừng trong Vũ 

trụ để mọi người biết nương theo Dịch lý mà sống thuận với Dịch lý hầu sinh tồn và phát triển, 

chúng ta có thể nhận ra qua câu : «  Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong « . Thiên là 

Thiên lý của Thiên Chúa. 

 

3.-Các Tác giả Thánh Kinh đã trực thị được Tuyệt đối, nên luôn hướng tới Tuyệt đối mà vươn 

lên, còn Tổ tiên Việt chỉ cảm nhận được Dịch lý một cách Tương đối, vì Tương đối là sự nối kết 

các cặp đối cực trong thế giới Hiện tượng, như Nhỏ / To, Gần  / Xa, Đơn giản / Phức tạp, Tầm 

thưuờng / Phi thường, Tình / Lý, Vũ / trụ, Tụ / Tán . . . . Vì sự hạn hữu của giác quan, nên con 

người, chỉ biết nương theo Dịch lý mà sống thuận Thiên, luôn bắt đầu làm những việc Gần, việc 

Nhỏ, việc Đơn giản, việc Tầm thường . . . để tiến lần lên những việc Xa, việc To, việc Phúc tạp, 

việc Phi thường.    Bà Thành Yêsu Hài Đồng đã tu thân bằng những việc Nhỏ, Bà Mẹ Têrêsa 

Calcutta thì làm việc Tầm thường mà nên Thánh.   

 

4.- Việt Nho là Văn hoá Thài hòa, ( Vũ trụ hoà ) nên nhận ra Vạn giáo Nhất lý, lại có Chủ đạo 

Hoà nên biết cách tự chế để hành xử Hoà với mọi người, nên con người Nhân chủ ( Hay Trai 

hùng Gái đảm ) của Việt Nho có khả năng đóng vai trò của một viên gạch Hòa bình, như các 

Thành Tử đạo.  Với tinh thần Vạn giáo Nhất lý : Lý của Bác ái / Công bình, Lý của Từ bi, Trí 

huệ, Lý của Nhân / Nghĩa tuy khác Danh nhưng Tính Đồng.  Tinh thần này giúp cho sự đoàn kết 

Dân tộc rất cần thiết hiện nay.  

 

 Để giải tỏa thêm những ngộ nhận, xin đọc lại  mấy nét Đăc trưng của Việt Nho trong Chương 

Đầu mục D. 

  

 

 Thiển nghĩ tất cả mọi nẻo đường Trần gian đều dẫn tới La Mã, con Đường này giúp Nhân 

loại sống Hoà với nhau ở Đời  để “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời”  qua việc mọi 

người thực hiện  việc “ Mến Chúa Yêu Người nơi trần gian “ hay đem Lòng Nhân mà ăn ở 
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công bằng với nhau theo đức Nghĩa mà sống Hoà với nhau. Nhân loại không chiụ giúp nhau 

sống Hoà với nhau Đời này thì sẽ đánh mất sự Cứu rỗi Đời sau. 

Đó là hảo ý của chúng tôi. 

 

Khốn thay! Tổ tiên chúng ta đã kết tinh được nền tảng Văn hoá tốt đẹp như thế mà để bị mai 

một,  sa vào kiếp trầm luân như hiện nay, TG. Kim Định đã có công khai quật  lên tinh thần 

HOÀ như thế mà cứ bị hiểu lầm.  Thiết tưởng chúng ta cần phục hoạt lại tinh thần “ Viên 

Đá tảng của Dân tộc “ để tự Cứu! 

 

 

 

HẾT 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Các tác phẩm của Kim Định 

1.-Gốc rễ Triết Việt 

2.-Việt Triết nhập môn 

3.- Sứ Điệp Trống Đồng 

4.-Kinh Hùng Khải Triết 

5.- Nhân Chủ 

6.- Dịch Kinh linh thể 

7.- Cửa Khổng 

8.-Văn Lang vũ bộ 

Các Tác phẩm khác 

1.- Việt Nam Quốc sử diễn ca 

2.- Kinh Việt. ( Nam Thiên ) 

3.- Lĩnh Nam chích quái. Trần Thế Pháp. Bản dịch của Lê Hữu Mục. 

3.- The Power of Now . Eckhart Tolle 

4.- A New Earth. Eckhart Tolle 

 

 

Các bài Khác để tham khảo 

Bài I.- Thông Điệp của những người anh 

Alan Ereira – Nguyên Phong dịch 
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Lời dịch giả: Tháng 10-1 Đ93 vừa qua, đài BBC tại Luân Đôn và PBS tại Hoa Kỳ đã cho phát hình một tài liệu đặc 

biệt ghi nhận nếp sống của một bộ lạc thiểu số tại Nam Mỹ. Cuốn phim nầy đã gây chấn động dư luận thế giới và 

hiện là một đề tài được bàn cãi rất nhiều trong giới khảo cổ, môi sinh và nhân chủng học. Lần đầu tiên được trình 

chiếu trong kỳ đại hội Tôn Giáo hoàn cầu tổ chức tại Chicago, nó đã gây một xúc động lớn cho toàn thể cử tọa. 

Chúng tôi ghi nhận lại đây bài thuyết trình “Elder Brother’s Warning” của ký giả Alan Ereira để bạn đọc cùng suy 

gẫm.  

____________  

Từ ngàn xưa, nhân loại đã có những nền văn minh lớn. Những nền văn minh đã tạo ra các kiến trúc vĩ đại như Kim 

Tự Tháp, Vườn treo Babylon, Vạn Lý Trường Thành v.v... Tuy nhiên dù phát triển đến đâu chăng nữa, nền văn 

minh nào cũng chịu sự chi phối của luật vô thường, nay còn mai mất, cái gì cực thịnh thì cũng có lúc suy tàn. Lịch 

sử đã chứng minh điều đó một cách hiển nhiên vì ngày nay không mấy ai nhắc nhở gì đến những nền văn minh cổ 

xưa đó nữa ngoại trừ những giai thoại rời rạc, pha trộn nhiều hư cấu, khó tin.  

Nói đến Kim Tự Tháp, người ta thường nghĩ đến những Kim Tự Tháp Ai Cập, chứ ít ai nhắc đến những Kim Tự 

Tháp Nam Mỹ, mặc dù tại đây số Kim Tự Tháp còn nhiều hơn, đặc biệt hơn và bao trùm nhiều bí mật kỳ dị hơn. 

Có lẽ vì phần lớn Kim Tự Tháp tại Nam Mỹ bị bao phủ bởi rừng rậm, không thuận tiện cho việc nghiên cứu, khảo 

sát.  

Columbia là một quốc gia nằm ở phía Nam Mỹ Châu. Phần lớn lãnh thổ xứ nầy được bao phủ bởi những khu rừng 

rậm rạp chưa được khai phá, đặc biệt là các khu rừng quanh rặng Sierra thì gần như còn nguyên vẹn từ mấy ngàn 

năm nay, không mấy ai đặt chân đến. Đối với dân xứ này thì rặng Sierra vẫn được coi là một nơi chốn linh thiêng 

chứa đựng nhiều bí mật. Huyền thoại xứ này nói rằng đó là chỗ ở của những bậc Thần linh, có nhiệm vụ che chở 

cho nhân loại. Vì đỉnh núi lúc nào cũng bị che phủ bởi những đám mây mù, thêm vào đó khí hậu ẩm ướt quanh năm 

nên cây cối mọc chằng chịt, khó ai có thể vượt rừng đến đó được. Năm 1974, một phi công bay lạc vào phía Đông 

Bắc của rặng Sierra và phát hiện một Kim Tự Tháp rất lớn tọa lạc giữa rừng. Việc khám phá ra Kim Tự Tháp này 

đã thúc đẩy nhiều phái đoàn khảo cổ của các quốc gia khác nhau kéo đến đây nghiên cứu. Họ kết luận rằng chiếc 

Kim Tự Tháp xây bằng đá rất công phu này có những đường nét kiến trúc khác hẳn những Kim Tự Tháp khác tại 

Nam Mỹ, do đó nó thuộc một nền văn minh riêng biệt nào khác chứ không phải nền văn minh Incas hay Maya.  

Quanh Kim Tự Tháp là một thành phố bỏ hoang với những hệ thống đường xá được lót bằng đá hết sức công phu. 

Đặc biệt hơn nữa, quanh thành phố còn có một hệ thống ống cống thoát nước rất hữu hiệu, chứng tỏ người xưa đã 

hiểu biết rành rọt về vấn đề vệ sinh. Theo các nhà khảo cổ thì thành phố này đã được xây cất trên bảy ngàn năm 

trước khi nền văn minh Incas và Maya phát triển, và có lẽ là một trong những nền văn minh cổ nhất ở Nam Mỹ. 

Nếu thế, lịch sử nền văn minh này như thế nào? Chủng tộc nào đã sống tại đây? Tại sao họ lại biến mất, không để 

lại một dấu tích gì trừ chiếc Kim Tự Tháp và hệ thống đường xá tinh vi kia?  

Các nhà nghiên cứu nhận xét rằng dù đã trải qua bảy tám ngàn năm mà hệ thống đường xá vẫn còn rất tốt, 

không bị hư hại, trong khi hệ thống xa lộ tối tân nhất tại Hoa Kỳ ngày nay nếu không được tu sửa, bảo trì thì chỉ 

vài chục năm đã hư hại chứ đừng nói đến trăm hay ngàn năm. Dọc theo những con đường lót bằng đá là những thửa 

ruộng trồng lúa và khoai, chứng tỏ nền văn minh này chú trọng nhiều về Nông nghiệp. Một điểm đặc biệt là mỗi 

ngã tư đường lại có những tảng đá lớn, khắc ghi những ký hiệu lạ lùng trông như một tấm bản đồ. Bản đồ đường xá 

hay bản đồ chỉ dẫn điều gì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Thông thường các nền văn minh cổ thường để lại nhiều dấu 

tích hay tài liệu ghi khắc về lịch sử, phong tục, tập quán, nhưng không hiểu sao tại đây họ không hề tìm thấy một 

dấu tích đặc biệt gì về nền văn minh này ngoài các tấm bản đồ kỳ lạ kia.  

Cách đó không xa ở gần đỉnh núi có một bộ lạc người thiểu số gọi là Kogi sống biệt lập, không giao thiệp với 

ai. Các nhà khảo cổ đoán rằng có lẽ giống dân Kogi là con cháu của những người đã xây dựng lên Kim Tự Tháp và 

thành phố với đường xá xây bằng đá này, nhưng họ vẫn không biết vì sao một nền văn minh như vậy lại suy tàn và 

biến mất, không để lại dấu tích nào? Vì người Kogi sống biệt lập trên đỉnh Sierra, không tiếp xúc và giao thiệp 

với ai nên rất ít người biết đến họ. Trong khi những bộ lạc quanh vùng thường giao dịch, trao đổi hàng hóa với 

những người tỉnh thành, thì người Kogi rất thận trọng và kín đáo, rút lên những vùng núi cao, không tiếp xúc với ai 

hoặc chỉ giới hạn việc giao thiệp với một vài bộ lạc lân cận mà thôi.  

Đầu năm nay (1993), ký giả Alan Ereira, phóng viên của đài BBC tại Columbia, nhận được tin bộ lạc Kogi từ lâu 

không tiếp xúc với ai, đã chấp thuận cho anh được phỏng vấn với điều kiện là anh phải đến tham dự buổi đại hội 

Tôn Giáo thế giới tổ chức tại Chicago vào tháng 9 năm 1993 và công bố một thông điệp của họ. Ký giả Ereira đã 

viết: “Đây là một biến cố đặc biệt. Tại sao bao năm nay không giao thiệp tiếp xúc với ai mà tự nhiên họ lại cho 

phép tôi được đến phỏng vấn, quay phim? Họ muốn gì đây? Tại sao một bộ lạc sống biệt lập trong vùng rừng sâu 
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núi thẳm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lại biết có một đại hội Tôn Giáo nhóm họp tại Hoa Kỳ để gửi một 

thông điệp? Một điều may mắn là tuy người Kogi không liên lạc với ai, rất ít người biết đến ngôn ngữ của họ, 

nhưng vì họ tiếp xúc giới hạn với vài bộ lạc gần đó, nên chúng tôi đã tìm được một người dân bộ lạc này có thể nói 

được tiếng Kogi để làm công việc thông dịch”.  

Phái đoàn của ký giả Ereira gồm 6 người, 2 ký giả, 1 nhân viên y tế và 3 nhân viên thu hình đã lên đường vào đầu 

năm 1993. Trải qua nhiều ngày tháng trèo đèo, lội suối, họ đã đến vùng đất của người Kogi nằm sâu trên đỉnh 

Sierra. Đường vào đây phải vượt qua một vực thẳm rất sâu, chỉ có độc một cây cầu treo bện bằng dây thừng bắt 

ngang qua bờ vực. Được thông báo trước, một phái đoàn Kogi đã ra đón tiếp trước bờ vực.  

Khác với những bộ lạc thiểu số sống trong vùng thường ít mặc quần áo, tất cả những người Kogi đều mặc quần áo 

dệt bằng sợi màu trắng với tay áo thụng như cánh bướm. Một người lớn tuổi đã bắt đầu bằng một bài diễn văn 

ngắn:  

Chúng tôi là những trưởng lão của dân Kogi, chúng tôi chấp thuận cho phép các ông được đặt chân vào đây trong ba 

ngày. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối các ông được phép đến đây. Hiển 

nhiên việc này đã được Hội Đồng Trưởng Lão thảo luận rất kỹ và đồng ý. Chúng tôi là con cháu của một giống dân cổ, 

một giống dân đã có mặt trên trái đất này từ lâu lắm rồi, trước khi tổ tiên của các ông ra đời. Vì chúng tôi có mặt từ trước, 

chúng tôi tự coi mình là những người anh lớn trong đại gia đình nhân loại, do đó chúng tôi là anh và các ông là em. Theo 

lệ thường trong gia đình, người anh thay mặt Mẹ Cha để giáo dục, dạy dỗ các em; nhưng chúng tôi biết rằng các em còn 

trẻ quá, còn hung hăng quá, còn cứng đầu, cứng cổ, ngang bướng quá, chưa thể học hỏi được gì, nên trải qua mấy ngàn 

năm nay, chúng tôi, những người anh, đã quyết định giữ thái độ im lặng. Chúng tôi hy vọng theo thời gian, các em sẽ hiểu 

biết hơn, trưởng thành hơn và học hỏi được qua những lỗi lầm đã tạo. Tiếc thay thời gian qua nhanh, trải qua bao thế hệ 

mà các em không những chẳng học hỏi được gì lại còn tiếp tục phá hoại gia tài Mẹ Cha để lại, do đó những người anh lớn 

bắt buộc phải lên tiếng. Trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi cho phép các ông được quan sát nếp sống của chúng tôi, một 

nếp sống truyền thống đã tiếp diễn mấy ngàn năm không thay đổi. Các ông được tự do nghiên cứu, ghi nhận, quay phim, 

chụp hình và làm tất cả những gì cần thiết, và sau đó chúng tôi có một thông điệp muốn gởi cho thế giới bên ngoài.  

Ký giả Ereira ghi nhận: “Thật không thể tưởng tượng được cảm giác lạ lùng của chúng tôi khi vượt qua chiếc cầu 

treo lơ lửng trên miệng vực thẳm đó để bước chân vào vùng đất của người Kogi. Chúng tôi có cảm tưởng rằng thời 

gian đã dừng lại hoặc chúng tôi đã đi ngược thời gian để trở về một thời điểm nào đó của lịch sử. Mặc dù thời gian 

chỉ vỏn vẹn có ba ngày nhưng phái đoàn của chúng tôi đã làm việc không ngừng. Mọi người tùy theo khả 

năng chuyên môn đã tận dụng thời gian để khảo cứu, ghi nhận. Chuyên viên thu hình đã làm việc không 

nghỉ, ghi nhận được hơn hai mươi giờ phim ảnh tài liệu. Chuyên viên y tế đã khám hơn một trăm người và 

hoàn tất hồ sơ đầy đủ chi tiết về tình trạng sức khỏe của những người dân tại đây. Điều đặc biệt là tuy sống 

trong một tình trạng có thể tạm gọi là “thiếu tiêu chuẩn vệ sinh” theo quan niệm của những người “văn 

minh” như chúng ta nhưng chuyên viên y tế không hề tìm thấy một dấu hiệu nào về bệnh tật cả. Hàm răng 

của họ rất tốt, ngay cả triệu chứng sâu răng thường thấy tại các bộ lạc khác cũng không hề có tại đây . Tôi 

xin xác nhận rằng tất cả những gì chúng tôi ghi nhận đều được kiểm chứng cẩn thận để bảo đảm tính cách trung 

thực của nó. Vì thời gian quá ít, chúng tôi chỉ làm được những gì có thể làm và chắc chắn có nhiều thiếu sót. Tôi 

được biết có đến hơn hai mươi làng mạc rải rác trên đỉnh Sierra, nhưng chúng tôi chỉ được đến thăm một làng duy 

nhất mà thôi. Chắc hẳn người Kogi đã có một lý do riêng nào đó nên không muốn chúng tôi đi thăm những nơi 

khác, nhưng chúng tôi cũng không muốn tò mò tìm hiểu thêm làm gì. Các Trưởng Lão xác nhận rằng họ không 

giấu giếm chúng tôi điều gì nhưng cũng không muốn sự có mặt của chúng tôi gây xáo trộn cho đời sống yên lành 

của những người dân trong vùng.  

Điều đặc biệt đầu tiên mà chúng tôi thấy là những người dân Kogi thường sinh hoạt chung. Mỗi khi cần làm 

việc gì thì mọi người kéo nhau ra làm việc đó một cách rất tự nhiên. Chúng tôi đã chứng kiến việc toàn thể dân 

chúng trong làng kéo nhau đắp lại con đường bằng đá dẫn vào làng. Họ tự động phân chia ra nhiều nhóm nhỏ, mỗi 

nhóm làm một phần mà không cần phải có người hướng dẫn hay chỉ huy. Vì con đường này nối liền hai làng nên 

dân cả hai làng kéo nhau ra làm việc một cách hết sức trật tự.  

Chúng tôi được biết mỗi làng có một Hội Đồng Trưởng Lão. Những người này thường cầm một chiếc ống 

nhỏ bằng gỗ, bên trong đựng vôi. Họ cầm một chiếc que xoay qua xoay lại để tán những mảnh đá vôi ra 

thành bột, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng chấm một chút vôi vào đầu lưỡi. Một Trưởng Lão cho biết: chiếc 

ống vôi tượng trưng cho đời sống. Họ luôn tay xoay chiếc ống vôi đó vì đời sống luôn luôn thay đổi, tiếp diễn 

không ngừng. Đá vôi tượng trưng cho chất liệu của đời sống. Sở dĩ họ nghiền nát những miếng vôi rồi đưa 

lên miệng vì hành động đó làm cho đời sống trở nên ý nghĩa hơn. Tôi không hiểu rõ nghĩa của câu đó nên 

yêu cầu ông giải thích thêm. Vị Trưởng Lão đã nói: ”Đời sống là một sự mầu nhiệm. Nếu con người biết mài 

dũa thân và tâm để ý thức đời sống một cách trọn vẹn thì người ta sẽ ý thức được những việc khác phi 

thường hơn”.  
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Ký giả Ereira kết luận: “Tôi đã quan sát việc này rất lâu mà không thể giải thích gì hơn. Theo tôi thì có lẽ đây là 

một phương pháp tĩnh tâm, ý thức hành động của mình, một phương pháp giống như cách thực hành thiền định của 

người Á Châu. Việc mài dũa tâm và thân qua hành động xoay xoay chiếc ống vôi nhỏ trên tay là một điều lạ lùng 

rất khó giải thích”.  

Chính giữa làng có một căn nhà rất lớn cất bằng lá cây. Đây là nơi hội họp của dân làng mỗi khi có việc quan 

trọng. Khác hẳn với những bộ lạc khác, chúng tôi không hề nhìn thấy các biểu tượng tôn giáo, tín ngưỡng gì cả. 

Căn nhà hoàn toàn trống trơn và rất sạch sẽ. Một vị Trưởng Lão cho biết đây là trung tâm sinh hoạt của làng, 

mọi việc quan trọng như cưới hỏi, chôn cất, trồng trọt, cày cấy, tiên đoán thời tiết đều được mang ra thảo 

luận tại đây để lấy quyết định chung. Tất cả mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến, không có Tù Trưởng 

hay một ai nắm quyền hành cả. Ký giả Ereira ghi nhận: “Thật là một điều lạ lùng chưa từng thấy. Một bộ lạc 

không có Tù Trưởng, không có người lãnh đạo, mọi quyết định đều là quyết định chung. Phải chăng đây là một 

hình thức dân chủ thô sơ nhất và chân chính nhất đã có từ ngàn xưa? Theo chỗ chúng tôi dò hỏi thì không có một 

điều gì được làm nếu không có sự đồng ý chung, nhưng quyết định chung ở đây không có nghĩa là đa số trên thiểu 

số mà là quyết định của toàn thể mọi người (Concensus). Thật khó có thể tưởng tượng một bộ lạc sống biệt lập lại 

có một truyền thống dân chủ đặc biệt như vậy! Phải chăng nền văn minh cổ xưa ngày trước là một nền văn 

minh dựa trên căn bản dân chủ?”  

Đơn vị nhỏ nhất của xã hội Kogi là đơn vị Gia đình. Trung bình một gia đình gồm Cha Mẹ và các con nhỏ. Khi trẻ 

em còn nhỏ chúng được nuôi dưỡng bởi Cha Mẹ, phần lớn là người Mẹ trực tiếp nuôi nấng con cái. Nếu có bệnh tật 

thì các em được đưa đến cho các Trưởng Lão chữa bệnh. Đôi khi các Trưởng Lão cũng bó tay và em nhỏ không thể 

sống nhưng Cha Mẹ chúng chấp nhận, cho rằng đó là luật thiên nhiên. Nếu sống được đến lúc trưởng thành thì 

người Kogi có tuổi thọ rất cao, tuổi trung bình của họ là khoảng một trăm hay hơn thế nữa. Một Trưởng Lão 

cho biết: “Theo quan niệm của chúng tôi thì sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh. Bệnh tật chỉ là 

hậu quả của những gì trái với thiên nhiên. Ngoài ra sự tương giao giữa con người với thiên nhiên hết sức mật thiết 

và khi thiên nhiên bị phá hoại, chắc chắn con người sẽ bị ảnh hưởng theo, do đó con người phải biết tìm môi trường 

thích hợp để sống. Chính vì sống trái với các định luật thiên nhiên mà có đủ thứ bệnh kỳ lạ xảy ra, đây là 

bằng chứng hiển nhiên rằng con người chịu ảnh hưởng nhiều về môi trường và cách thức mà họ sinh sống”. 

Khi đứa nhỏ được khoảng bảy tuổi thì chúng bắt đầu rời Cha Mẹ để sống với Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại ở 

cách đó không xa để được giáo dục thêm về cách sống tự lập. Khi được hai mươi mốt thì đứa nhỏ đi theo các 

bậc Trưởng Lão học hỏi và khi gần ba mươi mới bắt đầu khởi sự lập gia đình riêng.  

Người Kogi sống bằng cách canh tác và hái trái cây trong rừng, một lối sống hết sức thô sơ thường được gán 

cho các dân tộc còn man dã. Phương pháp trồng trọt của họ cũng rất giản dị. Họ dùng một cây nhọn để xắn 

đất, thảy vào đó vài hạt đậu rồi lấp lại. Việc trồng trọt hay gieo hạt được dành cho phái nữ vì người nữ “mát 

tay” hơn người nam. Một Trưởng Lão cho biết: “Chúng tôi vẫn biết có những phương pháp trồng trọt, canh 

tác khác có thể làm hoa mầu nảy sinh rất nhiều, nhưng có nhiều để làm gì? Gia đình nào thì cũng chỉ ăn 

ngày ba bữa. Có nhiều sẽ tạo nên tình trạng tham lam, tạo ra phiền toái vô ích. Thiên nhiên đã lo liệu chu 

toàn thì cứ theo đó mà sống. Các ông hãy nhìn kia, chim chóc không gieo hạt mà thiên nhiên có để cho chúng 

chết đói đâu? Các thú rừng khác cũng thế, chả loài nào thiếu ăn cả, vậy tại sao con người phải lo tàng trữ, 

gia tăng thu hoạch thực phẩm? Có dư làm rối loạn trật tự thiên nhiên, có nhiều hơn cái mình cần là lấy đi 

mất phần của người khác hay sinh vật khác, và như thế là vi phạm một định luật căn bản của thiên nhiên và 

truyền thống sẵn có của dân Kogi. Các ông nên biết người Kogi chỉ sống vừa đủ, hoàn toàn không có gì dư 

thừa và do đó tại đây không hề có trộm cướp hay các tệ nạn như các bộ lạc khác”.  

Một điểm rất đặc biệt là người Kogi không hề ăn thịt cá. Khác hẳn với những bộ lạc khác, họ không hề săn bắn hay 

có võ khí. Truyền thống của họ không hề có vấn đề giết hại bất cứ một sinh vật nào, dù lớn hay nhỏ. Đây là một chi 

tiết đang làm nhức đầu nhiều nhà nhân chủng học và xã hội học. Từ trước đến nay, các lý thuyết đều cho rằng 

những bộ lạc dã man đều sinh sống bằng săn bắn và ăn cây trái trong rừng. Việc một bộ lạc không hề có tập tục ăn 

thịt cá là một sự kiện độc đáo, lạ lùng hiếm có và khó giải thích. Người Kogi cho rằng giết hại sinh vật là trái với 

luật thiên nhiên. Có lẽ vì lý do đó trong thời gian quay phim, phái đoàn đài BBC đã thấy rất nhiều hươu, nai, thỏ 

rừng, chồn cáo đi qua đi lại trong làng như những gia súc mà không hề sợ hãi. Vì chỉ sống bằng rau cỏ thiên nhiên 

nên việc học hỏi, nghiên cứu các lá cây có dược tính là một môn học được giảng dạy rất kỹ lưỡng tại đây. Người 

Kogi cho biết họ có thể sống từ ngày này qua ngày khác bằng cách ngậm một vài lá cây mà thôi, có lẽ vì chỉ ăn rau 

trái mà họ sống lâu như vậy!  

Phái đoàn đã ghi nhận việc một Trưởng Lão dạy dỗ một thanh niên cách ăn uống như sau: “Khi ăn phải 

nhai thật từ từ, thong thả, phải ý thức từng chút một và tuyệt đối chú tâm vào việc ăn chứ không được nghĩa 
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gì khác”. Cách ăn uống, làm chủ vị giác là bài học vỡ lòng đầu tiên trong phương pháp giáo dục của họ. 

Truyền thống tại đây không có trường học mà chỉ có cách dạy dỗ khẩu truyền từ Cha Mẹ, Ông Bà cho con 

cháu, và từ các bậc Trưởng Lão cho những thanh niên. Cách giáo dục thanh niên tại đây cũng hết sức lạ 

lùng, có một không hai.  

Khi được khoảng hai mươi tuổi, thanh niên được gửi đến học hỏi với các bậc Trưởng Lão trong những túp 

lều đơn sơ hay một hang đá. Tại đây họ sẽ tập ngồi yên quay mặt vào vách tường trong bảy đến chín năm 

liền. Họ chỉ nhai một ít lá cây, uống một chút nước và chú tâm suy gẫm về những điều được giảng dạy. Mỗi 

ngày vào giờ giấc nhất định, các bậc Trưởng Lão có nhiệm vụ hướng dẫn sẽ bước vào trao cho họ một đề tài 

chi đó để suy gẫm.  

Ký giả Ereira đã ghi nhận buổi giảng dạy trong một hang đá như sau: Thanh niên ngồi quay mặt vào vách, 

vị Trưởng Lão bước vào ngồi ở phía sau quan sát thanh niên kia một lúc rồi mới đưa chiếc ống đựng vôi cho 

thanh niên sử dụng. Ông nói: “Ngươi hãy xoay chiếc ống thật từ từ, thong thả, ý thức từng hành động và biết 

rằng mọi vật trong thiên nhiên lúc nào cũng thay đổi như chiếc ống đang xoay trong tay ngươi vậy. Ngươi 

phải biết rằng đời sống vốn quý báu như vôi đựng trong ống, phải biết quý trọng đời sống của mình cũng 

như của mọi sinh vật. Tất cả hiện diện nơi đây vì một ý nghĩa nhất định chứ không phải tình cờ”.  

Trong một hang đá khác, một Trưởng Lão giảng dạy về cách canh tác: “Ngươi phải biết tôn trọng từng gốc 

cây, từng ngọn cỏ vì cây cỏ cũng có đời sống riêng của nó. Đừng bao giờ nghĩ đến việc chặt một cây mà 

không nghĩ đến hậu quả mà ngươi sẽ gây ra. Cây cối cho ngươi trái ăn, cho ngươi bóng mát và che chở 

ngươi khi cần thiết, vậy ngươi phải biết tôn trọng cây cối. Ngươi phải biết vạn vật liên quan với nhau chặt 

chẽ và ngươi phải ý thức rõ rệt về sự tương quan mật thiết này. Phá hoại trật tự này là phá hoại đời sống và 

phá hoại đời sống chính là tự hủy đó”.  

Ký giả Alan Ereira kết luận: “Trong suốt chín năm ngồi quán xét sự liên hệ giữa các sinh vật với nhau, về 

mối liên quan giữa con người và con người, người và thú vật, người và rừng cây, người và con suối, mà họ 

biết tôn trọng thiên nhiên, không giết hại, không ăn thịt cá. Họ biết ý thức sự sống tràn đầy trong thiên 

nhiên, từ đỉnh núi cao xa to lớn cho đến những côn trùng bé nhỏ, từ những trận mưa đầu mùa đổ nước 

xuống các giòng suối tươi mát cho đến những hoa thơm cỏ lạ mọc trong các thung lũng. Tâm thức họ tràn 

đầy các hình ảnh tuyệt vời của thiên nhiên qua các điệu nhạc mà chim chóc hòa tấu, thưởng thức hương 

thơm của cỏ hoa, rung động với các thay đổi của thời tiết... Chắc chắn điều này phải có một kết quả lạ lùng 

nào đó vì khi trưởng thành, bước ra khỏi hang đá, con người đó phải là một con người ý thức rất sâu xa về 

mình và sự tương quan giữa mình và mọi vật. Khi đó họ trở nên một con người mà theo tập tục của xã hội 

Kogi là người đã trưởng thành, có thể lập gia đình, có bổn phận với xã hội hoặc tiếp tục đi theo các bậc 

Trưởng Lão để học hỏi thêm và trở nên một trong những người này. Danh từ “Trưởng Lão” của người Kogi 

không hề có nghĩa là người chỉ huy mà chỉ có nghĩa là một người khôn ngoan (wise man) mà thôi”.  

Muốn đi theo con đường của các bậc Trưởng Lão, một thanh niên còn phải học hỏi trong nhiều năm. Một trong 

những phương pháp quan trọng là việc tĩnh tâm để “giao cảm với tâm thức vũ trụ”, nhờ đó họ có thể biết 

được nhiều việc xảy ra trên thế giới mặc dù không rời khỏi phạm vi của đỉnh Sierra. Đa số các Trưởng Lão thường 

bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày để ngồi yên lặng, giao cảm với thiên nhiên, vì đối với họ việc tĩnh tâm là mục đích chính 

của đời sống. Các nhu cầu như ăn uống chỉ là phụ thuộc. Người ta chỉ bỏ ra vài giờ vào rừng hái trái cây, uống 

nước suối là đủ rồi, nhưng người ta không thể sống mà thiếu ý thức về mình được.  

Một vị Trưởng Lão cho biết: “Vũ trụ là một tấm gương lớn, phản ảnh tất cả mọi việc xảy ra trong đó. Biết 

rung động với vũ trụ là biết quán xét tấm gương kia, do đó người ta đâu cần phải đi đâu xa mà cũng biết được 

những điều cần thiết. Việc ngồi chín năm trong động đá đâu phải chỉ ngồi đó nhai vài lá cây, suy nghĩ vài câu nói, 

mà đòi hỏi người ta phải nổ lực tìm hiểu về mình, vì biết mình chính là biết được vũ trụ và biết được vũ trụ thì tất 

hiểu được các định luật thiên nhiên. Đã hiểu được các định luật này một cách sâu xa thì làm sao có thể làm trái với 

nó được? Sở dĩ con người làm việc sai quấy vì họ không biết mình, chỉ sống hời hợt, quay cuồng và dựa trên những 

giá trị có tính cách giả tạo, những giá trị do tập đoàn tạo ra chứ không phải phát xuất từ những công phu suy gẫm 

sâu xa. Sống như thế không thể gọi là sống. Đó là sống mà như chết, thân thể tuy sống mà đầu óc đã chết từ lâu 

rồi!”  

Đối với người Kogi, việc chết cũng rất giản dị. Khi cảm thấy đã đến lúc phải ra đi, một người già thường tìm vào 

một hang đá sâu và ngồi yên trong đó chờ chết. Họ không làm đám tang, gia đình than khóc như những bộ lạc khác, 

mà họ cho rằng đó là một việc bình thường, không có gì đáng quan tâm. Một điểm hết sức đặc biệt nữa của người 

Kogi là họ không hề có một tín ngưỡng thờ thần linh hay vật tổ như các bộ lạc khác. Truyền thống nơi đây chú 
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trọng trên căn bản tĩnh tâm suy gẫm nên họ đã có những quan niệm hết sức đặc biệt, khác hẳn với những nền văn 

minh khác tại Nam Mỹ.  

Theo quan niệm của người Kogi truyền từ đời này qua đời khác thì thuở ban sơ, vũ trụ hoàn toàn trống 

rỗng, không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú hay bất cứ một cái gì và chính cái trống rỗng uyên nguyên đó 

được gọi là “Mẹ Vũ Trụ” hay Kaluna. Danh từ “Mẹ Vũ Trụ” không phải một đấng Hóa Công (Creator) mà 

chỉ là một tâm thức (Mind), một trạng thái tuyệt đối hoàn hảo của tâm thức.  

Một Trưởng Lão đã nói: “Các quan niệm như tinh tú, mặt trời, mặt trăng, đất nước gió lửa từ đâu đến? 

Phải chăng từ tâm thức này sinh ra? Chính tâm thức đó phát sinh ra tư tưởng và khi tư tưởng vận hành, 

giống như cuộn chỉ xoay từ sợi, mà tất cả mọi vật đều phát sinh. Tóm lại, tất cả đều do Tâm tạo. Có tất cả 

chín thế giới phát sinh từ tâm thức vũ trụ cũng như một người Mẹ sinh ra chín đứa con. Một đứa con có một 

đặc tính hay sắc thái tiêu biểu bằng các màu sắc khác nhau. Thế giới thứ chín chính là cái thế giới mà hiện 

nay chúng ta đang sống. Tất cả mọi thế giới đều tuân theo những quy luật nhất định liên quan đến việc sinh 

ra, lớn lên, phát triển rồi chết đi. Đó là định luật thiên nhiên không thể thay đổi. Ý thức rõ rệt các định luật 

này rất quan trọng vì nó là cây cầu tâm thức nối liền chúng ta và các cảnh giới khác và sau cùng với Mẹ Vũ 

Trụ (Kaluna). Chính vì ý thức mà người ta biết rằng trái đất này không phải tạo ra riêng cho loài người mà 

cho tất cả mọi sinh vật khác nữa”.  

Ký giả Ereira đã đặt câu hỏi về Kim Tự Tháp và thành phố bỏ hoang với Trưởng Lão người Kogi nhưng họ 

lắc đầu từ chối không tiết lộ gì về lịch sử của thành phố đó. Mặc dù họ tự nhận là con cháu của những người 

đã xây cất ra thành phố đó nhưng họ cho biết: “Tại sao các ông cứ quan tâm đến những ký hiệu lạ lùng, 

những tấm bản đồ bằng đá kia làm chi? Các ông sẽ không thể hiểu nổi những ẩn nghĩa đó khi tâm các ông 

còn xáo trộn. Các tâm hồn non dại, chưa trưởng thành, chưa biết làm chủ mình thường chỉ thích tò mò chạy 

theo những gì kỳ lạ, những hão huyền bên ngoài chứ không biết quay vào bên trong để hiểu chính mình. Chỉ 

khi biết mình thì mới biết được những điều mà Kim Tự Tháp kia được xây cất vào việc gì và những tảng đá 

ghi khắc các ký hiệu kia để chỉ dẫn những gì. Khi xưa tổ tiên của chúng tôi đã biết rõ những điều này nhưng 

khi con người trở nên tham lam, ích kỷ, giết hại, ăn thịt cá, phá hoại trật tự của thiên nhiên thì tổ tiên chúng 

tôi biết không thể thay đổi gì được. Họ rút vào rừng sâu núi thẳm, chờ đợi những người em sẽ rút tỉa những 

bài học mà họ phải học, những lỗi lầm mà họ đã gây ra, nhưng tiếc thay đã bao lâu nay hình như chẳng mấy 

ai học hỏi được điều gì hết!”  

Sau ba ngày ghi nhận, tiếp xúc và quay phim, buổi tối hôm ấy, mọi người quây quần trong căn nhà chính để nghe 

một Trưởng Lão tuyên bố về thông điệp mà họ muốn gửi cho thế giới. Đó là một ông lão lớn tuổi nhưng còn khỏe. 

Nhìn hàm răng còn nguyên vẹn, mọi người nghĩ ông lão chỉ vào khoảng sáu mươi là nhiều nhưng về sau ký giả 

Ereira được biết vị Trưởng Lão này đã sống trên một trăm năm rồi. Hầu như vị Trưởng Lão nào cũng đều trên một 

trăm tuổi trở lên cả. Chúng tôi không nhìn thấy những dấu vết già yếu, bệnh tật trên thân thể họ như vẫn thường 

thấy ở các bộ lạc khác.  

Vị Trưởng Lão lên tiếng: “Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về điều chúng tôi muốn nói. Chúng tôi muốn gửi 

một thông điệp cho các em trong gia đình nhân loại. Chúng tôi nói bằng trái tim, những lời nói chân thành 

nhất rằng hiện nay nhân loại sắp bước vào một thảm họa rất lớn mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra.  

Thứ nhất, nhân loại cần biết rằng tất cả chúng ta đều là anh em một nhà, đều là con cùng một Mẹ. Dù chúng 

ta có màu da khác nhau, mặc quần áo khác nhau, có những truyền thống khác nhau, tuân theo những quan 

niệm khác nhau, sống trong những điều kiện khác nhau nhưng tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi. Bên trong 

chúng ta đâu hề khác biệt. Khi đói chúng ta đều đói như nhau, lúc khát chúng ta đều khát như nhau, chúng 

ta đều có cảm giác vui buồn như nhau. Hiển nhiên phải như vậy rồi vì chúng ta đều là con cùng một Mẹ, 

nhưng tiếc là các em đã không chú ý đến điều này vì các em đã quên mất nguồn gốc thiêng liêng của các em 

rồi!  

Sống xa Mẹ đã lâu, các em đã quên hẳn người Mẹ sinh ra các em, săn sóc, che chở, nuôi dưỡng các em. Vì 

thiếu ý thức, các em đã phá nát gia tài Mẹ Cha để lại, phá hoại một cách không thương tiếc, không một mảy 

may thương tiếc! Các anh đây sinh trước, gần Cha Mẹ hơn nên hiểu được lòng Mẹ Cha đang tan nát, đau 

khổ. Mẹ đã buồn vì các con sinh sau nở muộn đã không biết thương yêu nhau mà trái lại cứ chém giết, hận 

thù nhau, làm hại lẫn nhau khiến Mẹ Cha khổ sở vô cùng. Không những thế, các em còn dày xéo lên thân 

thể Mẹ Cha mà không biết rằng các em đang giết hại chính đấng đã sinh ra các em. Các anh biết rõ việc này 

nên chỉ muốn khuyên các em hãy dừng lại, quan sát và ý thức việc làm hiện nay của các em vì giết hại đấng 

sinh thành ra mình chính là giết hại chính mình đó.  
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Mẹ của các em là ai? Chính là trái đất này. Lòng Mẹ chính là biển cả và trái tim của Mẹ chính là những dãy 

núi cao có mặt khắp nơi. Này các em! đốt rừng, phá núi, đổ đồ ô uế xuống biển chính là chà đạp lên thân thể 

của Mẹ đó. Mẹ là nguồn sống chung và con người không thể sống mà không có Mẹ.  

Nếu trái đất bị hủy hoại thì chúng ta sẽ sống ở đâu? Đây là một vấn đề hết sức quan trọng và cần xét đoán 

một cách nghiêm chỉnh. Các anh không biết trong vòng vài năm nữa thế giới sẽ biến đổi như thế nào? Chắc 

không lấy gì tốt đẹp lắm đâu nếu các em cứ tiếp tục phá hoại mà không biết bảo trì môi trường sinh sống. 

Tại sao được thừa hưởng một gia tài tốt đẹp như thế mà chúng ta lại phá hoại nó đi vậy? Tại sao các em 

không nghĩ rằng trải qua mấy ngàn năm nay, thế hệ trước đã giữ gìn cẩn thận, đã trân trọng từng tấc đất, 

từng ngọn suối, từng khóm cây, ngọn cỏ mà ngày nay các em lại phá nát không hề thương tiếc? Làm sao các 

em có thể tự hào rằng mình “văn minh” khi nhân loại và mọi sinh vật mỗi ngày một khổ đau nhiều hơn xưa? 

Làm sao có thể nói rằng nhân loại đã “tiến bộ” khi con người ngày càng gia tăng thù hận, chỉ thích gây chiến 

tranh khắp nơi? Các anh biết vậy nhưng phải làm sao đây? Làm sao có thể nói cho các em biết rằng vũ trụ 

có những định luật vô cùng lớn lao, không thể vi phạm được? Lòng các anh vô cùng đau đớn vì các anh thấy 

rằng trái đất đã khô kiệt rồi, mọi sự sống đang lâm nguy và thảm họa diệt vong chỉ còn trong giây lát. Do đó 

các anh muốn kêu gọi khẩn thiết rằng hãy thức tỉnh, ngưng ngay những việc có tính cách phá hoại đó lại, 

nếu không thì trễ quá mất rồi!”  

Ký giả Ereira ghi nhận: “Thật khó có thể tin rằng những người Kogi lại biết rõ tình trạng phá hoại môi sinh và 

chiến tranh đang xảy ra trên thế giới hiện nay khi họ không rời khỏi phạm vi của đỉnh Sierra. Tuy nhiên điều này có 

lẽ cũng không sai vì có nhiều bằng chứng rằng môi trường sinh sống của nhân loại đang bước vào một giai đoạn 

nguy kịch rõ rệt. Một bằng chứng hiển nhiên là lớp tuyết trên đỉnh Sierra trước kia vẫn đóng rất dày mà nay chỉ còn 

trơ lại một vài mảng mà thôi. Gần đỉnh núi có một hồ nước rất lớn, vốn là nơi lưu trữ nước khi tuyết tan vào mùa 

hè. Hồ nước này sẽ đổ xuống các sông ngòi, chảy qua những đồng bằng trước khi chảy ra biển. Hiện nay hồ nước 

này cũng đã gần cạn khô, mực nước tại sông ngòi quanh vùng đều xuống rất thấp và dân chúng ở vùng đồng bằng 

đã than là suốt mấy năm nay, nạn hạn hán đã hoành hành dữ dội, số lượng thóc lúa thu hoạch được càng ngày càng 

xuống rất thấp. Khắp nơi trên thế giới, người ta nói về tình trạng nhiệt độ gia tăng (Global Warming) gây ra bởi nạn 

đốt rừng, phá núi, xẻ đường và hậu quả của những ô nhiễm kỹ nghệ. Thêm vào đó biển cả cũng gặp nhiều khó khăn 

bởi việc các chất cặn bã gia tăng, giết hại hại các vi sinh vật, căn bản của đời sống các loài thủy tộc. Thêm vào đó, 

việc phát triển các  

kỹ thuật đánh cá tối tân bằng các tấm lưới khổng lồ như lưới vét (Drift Net) của các quốc gia tân tiến đã làm nhiều 

dân tộc sống ở ven biển gặp nhiều khó khăn về thực phẩm vì chẳng còn có cá để ăn”.  

Người ta đã tiên đoán rằng chỉ vài năm nữa thế giới sẽ lâm vào tình trạng suy kiệt dinh dưỡng. Nạn đói kém sẽ xảy 

ra khắp nơi, và những quốc gia làm chủ được thực phẩm sẽ là những quốc gia có quyền lực mạnh nhất. Biết rõ 

nguy nan này, các quốc gia tân tiến đang phát động những căn bản kinh tế, kỹ nghệ mới đặt trên vấn đề môi sinh 

mà nạn nhân đầu tiên sẽ là các quốc gia kém mở mang, chậm tiến. Chính những quốc gia này sẽ trở thành miếng 

mồi ngon để các quốc gia tân tiến kéo đến mở mang kỹ nghệ, phóng uế bừa bãi các chất cặn bã, và phá hoại môi 

sinh. Nhân danh khoa học kỹ thuật, các quốc gia tân tiến đang cho thuyên chuyển những nhà máy, kỹ nghệ từ xứ họ 

qua những quốc gia khác dưới những danh nghĩa rất tốt đẹp như hợp tác, phát triển kỹ thuật. Hiển nhiên họ đã ý 

thức tình trạng phá hoại môi sinh và hậu quả của nó trong quốc gia của họ và quyết định nếu kỹ nghệ là cần thiết thì 

hậu quả của nó phải xảy ra một nơi nào khác chứ không phải trên lãnh thổ của họ.  

Nói một cách khác, chính sách “thực dân mới” sẽ không xây dựng trên tình trạng chiếm đất, nhưng sẽ đặt 

trên căn bản phá hoại môi sinh tại những nơi khác, vì đây là một sự phá hoại có tính cách vĩnh viễn, không 

thể phục hồi. Những quốc gia mà môi sinh bị phá hoại sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được khi tình trạng 

thực phẩm thiếu sót vì đất mầu bị phá hoại, rừng rậm bị phá hủy, biển cả và đất đai chứa đựng toàn những 

chất ô nhiễm. Dĩ nhiên dân chúng sẽ bị những bệnh tật kỳ dị không thể chữa, những thứ bệnh có thể gây tổn 

thương đến yếu tố di truyền và hoàn toàn suy kiệt nhân lực (Oligarchy) bởi các hóa chất kỹ nghệ.  

Thế giới ngày nay đang bước vào một khúc quanh lịch sử mà trong đó tình trạng môi sinh sẽ đóng một vai trò thiết 

yếu, quan trọng. Khi phái đoàn ký giả đài BBC rời rặng Sierra vào tháng hai năm 1993, những người Kogi đã ân 

cần nhắn nhủ:  

“Xin các ông hãy mang thông điệp này ra gửi cho thế giới bên ngoài để nhân loại biết rằng tình trạng đã 

thực sự nguy kịch lắm rồi! Nếu họ không chịu thức tỉnh thì đợi đến bao giờ nữa đây?”. 

. 
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Bài II.- Thế năng lượng của vạn vật 

(Tham luận tại Hội thảo “Y HỌC BỔ SUNG & SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG” – 

ThS. Cao Giáp Bình 

1.- Những thuyết nghiên cứu vũ trụ tiêu biểu: 

Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học đương đại, con người ngày càng đạt được nhiều thành tựu trong việc 

giải thích về nguồn gốc của vũ trụ, cung cấp cho chúng ta một cái nhìn phổ quát, bức tranh toàn cảnh về thế giới 

quanh ta.  

a.- Thuyết Big Bang 

 

Theo thuyết Big Bang, cách đây 14 tỉ năm vụ nổ lớn đã tạo ra vũ trụ ngày nay.  

Năng lượng từ vụ nổ đó đã tạo ra toàn thể vật chất và năng lượng trong vũ trụ.  

Từ đó đến nay, vũ trụ liên tục dãn nở không ngừng. 

Năm 1965, hai nhà vật lí người Mĩ là Arno Penzias và Robert Wilson phát hiện ra bức xạ “lạ” phát ra đồng 

đều từ mọi phía trong vũ trụ, tương ứng với các bức xạ phát ra từ các vật có nhiệt độ 3 K, được gọi là bức xạ 

“nền” vũ trụ, được coi là tàn dư của vụ nổ BB. Khám phá này đem lại cho hai ông giải thưởng Nobel năm 

1978. 

b.- Thuyết Hoyle 

 

Đối trọng với thuyết BB trên có thuyết Hoyle, cho rằng vũ trụ không có khởi thuỷ, vũ trụ đang giãn ra chỉ là 

một giai đoạn tiếp nối với một giai đoạn co lại rồi giãn ra, cứ tiếp diễn tuần hoàn liên tục như vậy. 

Nhưng dù sao thuyết BB vẫn được nhiều nhà khoa học đồng tình nhất, tính cho đến thời điểm này, phù hợp với 

những quan sát thiên văn, vũ trụ đang giãn ra nở với vận tốc ngày càng lớn, các thiên hà đang chạy tản ra xa 

nhau.  

Tuy nhiên, những quan sát thiên văn cho thấy cũng có những thiên hà đang chạy lại gần phía dải Ngân hà của 

chúng ta, điều này làm cho các nhà khoa học bối rối, và làm cho thuyết BB kém dần sức thuyết phục. Những người 

phản đối thuyết BB (nhất là những người hữu thần và tin vào thuyết sáng tạo) có cơ sở hơn để “tấn công”. 

c.- Thuyết Tương đối và thuyết Lượng tử. Giải quyết mâu thuẫn giữa hai thuyết 

 

Những năm đầu thế kỉ 20 đánh dấu một bước phát triển hết sức quan trọng của vật lí và thiên văn, thay đổi phần lớn 

nhận thức và tư duy của con người về thế giới tự nhiên. Toàn bộ những thay đổi đó đã biến tất cả những thành tựu 

vật lí của thế kỉ 19 trở về trước trở thành “Vật lí cổ điển” và mở ra một hướng mới cho Vật lí hiện đại. Ngành vật lí 

hiện đại ra đời và phát triển từ đầu thế kỉ 20 đến nay dựa trên 2 nền tảng chính là 2 lí thuyết ra đời vào những năm 

1900-1905 : Thuyết tương đối và thuyết lượng tử. Dù được coi là 2 lí thuyết có tầm quan trọng nhất trong khoa 

học thực nghiệm hiện đại, giải thích được nhiều hiện tượng trước đây còn bí ẩn, nhưng điều đặc biệt là 2 lí thuyết 

này đến nay chưa có một giải pháp nào thật sự thích đáng để dung hoà chúng, các mâu thuẫn giữa 2 lí thuyết này 

vẫn luôn tồn tại và người ta tin rằng một ngày nào đó, một giả thuyết hay một phương trình mới cho phép hợp nhất 

hai lí thuyết này sẽ là cách tốt nhất để tìm hiểu đến tận gốc bản chất của vũ trụ. 

Lí thuyết tương đối hẹp do Einstein đề xướng vào năm 1905 và 10 năm sau đó là lí thuyết tương đối rộng (tổng 

quát) cho chúng ta một cái nhìn tổng thể và đúng đắn về vũ trụ vĩ mô (qui mô lớn), nó hoàn toàn phù hợp khi 

nghiên cứu các vận tốc lớn, chỉ ra các thiếu sót của cơ học Newton khi áp dụng cho các thang vận tốc vĩ mô cũng 

như khi đi sâu vào bản chất của chuyển động, lí thuyết tương đối rộng cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về vũ 

trụ, giải thích về không gian và thời gian, và phương trình trường của nó tiên đoán khá chính xác về tương lai vũ 

trụ.  

Hệ thức “đẹp” nhất của thuyết tương đối là : 
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E = mc2 =  

Hệ thức này chỉ ra rằng mọi trạng thái vật chất trong vũ trụ đều có thể quy đổi ra năng lượng. Vật chất và năng 

lượng (dạng hạt - sóng) có thể chuyển hóa cho nhau, khối lượng là một hình thức của năng lượng (khối lượng 

chứa đựng những năng lượng tiềm tàng, kết tinh cố kết trong vật chất liên kết). Vật chất là hình thái của năng 

lượng chuyển động chậm lại hay kết tinh lại.  

Thuyết tương đối của Einstein cũng chỉ ra rằng: Trong một thể liên tục vô tận (continuum) không gian - thời gian 4 

chiều, cho thấy tính chất tuyến tính, biểu kiến của sự kiện tùy thuộc vào người quan sát. Như vậy không gian nào 

thì thời gian ấy, mỗi một không gian có một dòng thời gian tương ứng, thời gian là một tọa độ của không gian. 

“Độ dài” của không gian ở các thời gian khác nhau sẽ khác nhau. 

Tuy nhiên, lí thuyết tương đối không mô tả được chi tiết vũ trụ ở các thang vi mô. Việc đi sâu vào bản chất của 

nguyên tử, hạt nhân, các hạt cơ bản như electron, proton, neutron, hay là các mezon, neutrino hay là cả các quark 

thì lí thuyết tương đối Einstein phải nhường chỗ cho các lí thuyết của cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử cho chúng 

ta nhìn sâu vào các hạt cơ bản, vào các thăng giáng lượng tử nhỏ nhất của tự nhiên, điều mà lí thuyết tương 

đối không làm được. 

Lí thuyết Tương đối và cơ học tương đối tính không nhìn được vào tận bên trong các hạt nhân, các hạt cơ 

bản và nhìn chung, ở các thang vĩ mô, lí thuyết Tương đối cho thấy năng lượng và vật chất dường như khá 

ổn định. Trong khi đó thì lí thuyết Lượng tử đi sâu vào bên trong bản chất của các hạt, nó cho thấy ở thang 

vi mô, các hạt không phải là bất biến, chúng có sự biến đổi về bản chất và bản thân năng lượng của chúng 

luôn có những thăng giáng nhất định, các thăng giáng này rất nhỏ (thăng giáng lượng tử) và do đó không 

gây ảnh hưởng đến các tiên đoán vi mô của cơ học tương đối tính.  

Một trong các nỗ lực để giải thích bản chất của vũ trụ là, người ta cố gắng tìm kiếm một lí thuyết hợp nhất 4 loại 

lực trong tự nhiên (gồm hấp dẫn, điện từ, tương tác hạt nhân mạnh và tương tác yếu) vào một loại trường duy 

nhất. Các cố gắng gần đây đã thống nhất được 3 loại tương tác là: điện từ, tương tác mạnh và tương tác yếu, chỉ 

còn hấp dẫn là chưa thể có cách nào đưa vào loại trường duy nhất này. Bản thân trường hấp dẫn được Einstein đưa 

vào vật lí lần đầu khi thuyết Tương đối rộng ra đời, và sau đó Einstein đã cho rằng lí thuyết của mình chưa hoàn 

hảo vì nó chỉ mô tả được trường hấp dẫn mà không phải là một loại trường tổng quát cho mọi loại tương tác trong 

vũ trụ. 

Khi cố gắng thống nhất các trường này, người ta nghĩ đến việc đưa tất cả chúng về cùng một tương tác cơ bản của 

một hạt cơ bản nào đó. Việc tìm tương tác Lí thuyết này xin được lưu ý các bạn một điều rằng hiện nay tuy đã khá 

phổ biến và chiếm được sự tin cậy của nhiều người nhưng lí thuyết này vẫn chỉ mang tính giả thuyết. 

Năm 1974, hai nhà vật lí là John Schwarz và Joel Scherk đã quan sát kĩ các hình thức dao động khác nhau 

của một sợi dây và nhận thấy các dao động này mang đầy đủ các đặc trưng của một Graviton. Họ đi đến kết 

luận là lí thuyết dây hoàn toàn có khả năng mô tả toàn bộ các tương tác bao gồm cả Tương tác hạt nhân và 

Hấp dẫn.  

Những năm 1984 - 1986 là những năm nở rộ của lí thuyết dây. Người ta không ngừng nghiên cứu và phát triển lí 

thuyết này vì cái đẹp của nó, và cái quan trọng nhất là nó đã cho phép người ta thống nhất được tương tác hấp dẫn 

vào một trường chung nhất mà trước đây người ta mới kết nạp được 3 thành viên là điện từ, tương tác hạt nhân 

mạnh và tương tác yếu. Lí thuyết này đưa ra giả thuyết coi các sợi dây kín (số chiều của dây xin nói rõ sau) 

gọi là dây cơ bản, mỗi sợi dây có kích thước bằng độ dài Plank, đó mới chính là những “viên gạch cơ bản” 

của vũ trụ. Một lưu ý nữa là dây ở đây không có nghĩa là các dây có 2 đầu và kéo dài như dây thông thường, thuật 

ngữ “dây” ở đây đưa vào với mục đích mô tả các phần tử cơ bản có một tính chất chung nhất có thể so sánh với các 

dây: đó là dao động (với cường độ và tần số).cơ bản đó đối với các hạt cơ bản như proton, neutron, photon hay 

các hạt nhỏ nhất đã biết là các quark không mang lại hiệu quả và người ta nghĩ đến một giả thuyết mới - giả 

thuyết về dao động của các phần tử có kích thước lượng tử, coi chúng là dao động của các dây n chiều (có 

khoảng 11 chiều), và thế là lí thuyết dây ra đời. 

d.- Thuyết Siêu dây 

 

Trước đây, việc khó khăn không thống nhất được 4 loại tương tác cơ bản với nhau có nguyên nhân cơ bản là tính 

“hạt”, các Quark và Lepton được chỉ ra là hạt nhỏ nhất nhưng khối lượng và các thuộc tính cơ bản của nó cũng 
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chưa tìm ra được. Lí thuyết dây ra đời để khắc phục khó khăn này. Lí thuyết này cho biết rằng tất cả các loại hạt 

trong tự nhiên người ta đã tìm ra đều chỉ là các biểu hiện, các hình thức dao động khác nhau của dây cơ bản. Dây 

cơ bản có thể dao động theo nhiều cách thức, tạo ra các “âm sắc” riêng biệt, mỗi âm sắc đó tương ứng với một loại 

hạt được sinh ra và mỗi loại hạt như chúng ta đã biết lại có một đặc trưng riêng (khối lượng, điện tích, spin...) gây 

ra các tương tác khác nhau. 

 
  

      Như vậy là mọi loại hạt trong tự nhiên cũng như tương tác do chúng gây ra đều được coi đơn giản là các 

biểu hiện, các hình thức dao động khác nhau (về cường độ và tần số) của cùng một loại dây cơ bản. 

Chính tần số khác nhau của các dây dẫn đến chúng có năng lượng dao động khác nhau và điều đó tương 

đương với việc khối lượng của các hạt cơ bản do chúng sinh ra cũng khác nhau, điều này diễn ra tương tự với 

các thuộc tính khác như điện tích, spin....  

* Lí thuyết M 

 

 

Khi nghiên cứu lí thuyết dây, người ta nhận thấy không phải có 1 lí thuyết dây mà có đến 5 dạng của lí thuyết này 

được kí hiệu lần lượt là I, IIA, IIB, O và E, Cả 5 dạng này đều chưa thể mô tả một cách hoàn chỉnh vũ trụ, chúng 

hoàn toàn khác nhau và ngay cả sự có mặt của siêu hấp dẫn cũng không thể giúp bất cứ dạng nào mô tả được vũ trụ 

một cách chính xác. Tại hội nghị về lí thuyết dây năm 1995, Edward Witten tuyên bố khẳng định của mình rằng cả 

5 lí thuyết dây đều chỉ là 5 biểu hiện khác nhau của cùng một lí thuyết, giống như từ trước đến giờ người ta 

đang lần lượt khảo sát 5 cái cánh mà không biết nó thuộc cùng một ngôi sao và qui luật của 5 cái cánh đó 

được kết luận bởi phần trung tâm của ngôi sao thì trước giờ không ai biết đến. Lí thuyết thống nhất 5 lí 

thuyết dây này được gọi là lí thuyết M (M Theory). 

2.-Vũ trụ được cấu kết bởi năng lượng 

 

Cho dù đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một lí thuyết nào thực sự hoàn hảo để mô tả vũ trụ, nguồn gốc của vũ trụ 

(và có thể sẽ không bao giờ có). Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng, bất luận là lí thuyết nào thì vũ trụ cũng được nhìn 

dưới quan điểm rất khoa học là nó được cố kết bởi năng lượng. Và dĩ nhiên, năng lượng mà ta nói đến ở đây 

là năng lượng theo nghĩa rộng của khoa học. Nó bao hàm cả vật chất, vật chất tối (dark matter), năng lượng 

và năng lượng tối (dark energy). Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn. 

Theo các tính toán hiện nay, năng lượng vũ trụ có đến 73% là năng lượng tối, 23% là năng lượng của vật chất tối và 

chỉ có 4% còn lại là vật chất thông thường mà chúng ta biết. (Thế mới biết là sự am hiểu của con người về vũ trụ 

còn quá ư ít ỏi, và vũ trụ còn quá nhiều điều huyền bí ! Ở đây, cho phép tôi so sánh tỉ lệ đó với sự khai thác sử 

dụng của não bộ con người cũng khoảng 3-5% , còn lại khoảng 96% ở dạng tiềm năng huyền bí của chúng ta (?)) 

Ph.D Bedri Cetin cho rằng : Trường NLVT không được tạo ra từ một nguồn nào; chính nó là Nguồn Gốc 

của mọi vật khác. Trường NLVT gồm “Những Siêu Sợi” nhỏ hơn nguyên tử, ánh sáng, hay cái gì khác mà 

chúng ta thấy bằng giác quan hay trong phòng thí nghiệm vật lý. Trường NLVT là nguồn cuả ánh sáng, của 
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mọi vật thể, của tất cả mọi lực trong vũ trụ; nó vật chất hóa để thành những thể chất đặc cứng chung quanh 

ta. Trường NLVT di chuyển trong không gian như những sóng di hành, liên tục rung động. 

 

3.- Quan điểm toàn đồ (toàn thể) về không gian 

 

Từ nửa đầu thế kỷ XX, thuyết sóng - hạt lưỡng nguyên về ánh sáng (lý thuyết De Broglie) cho thấy hạt có thể cùng 

lúc là sóng bởi vì chúng không phải sóng thể chất thực như sóng âm hay sóng nước. Sóng xác suất không đại diện 

cho xác xuất đồ vật mà cho xác suất của các mối liên hệ tổng thể nhiều hơn. Mặc dù nó là khái niệm khó hiểu theo 

quan niệm tĩnh, còn về quan điểm động biến thì không có đồ vật nào như thể là “đồ vật” cả. Cái mà ta dùng để 

gọi là “đồ vật” thực ra là “sự kiện lịch sử” hoặc đường mòn đã trở thành thói quen. 

Thế giới cũ của các không gian, vật thể và các quy luật quyết định của tự nhiên giờ đây hòa vào một thế giới mô hình 

dạng sóng các mối liên kết. Toàn bộ không gian vũ trụ hiện ra như một mạng lưới năng động các mô hình năng 

lượng không thể tách rời. Vậy là vũ trụ được xác định là một tổng thể năng động không thể chia cắt. Về thực chất 

tổng thể này cũng bao gồm cả người quan sát. 

Năm 1979, Denis Gabor nhận giải Nobel về xây dựng toàn đồ đầu tiên. 

 

4.- Những khám phá về tiềm năng của con người 

 

Cũng như mọi tạo vật khác, con người có đầy đủ những bản năng tồn tại bình hòa với những nhu cầu tối thiểu. 

Nhưng hơn hẳn muôn tạo vật khác, con người có ý chí, tư tưởng và nhận thức, có khát vọng cao cả và có tình yêu 

rộng mở. Chính “tư tưởng tạo nên sự cao cả của con người” và tâm tình yêu thương không ngừng tăng tiến đã 

“biến những điều không thể thành có thể”. Cho nên, việc khơi dậy tiềm năng con người thực chất là làm thức 

dậy khả năng tự nhiên bình hòa vốn có và phát triển tâm tình hướng tới những khung trời mỹ cảm cao sáng. 

Cho nên, trước hết tiềm năng của cuộc sống chính nằm ngay trong tinh thần, trong những quy luật tâm - sinh lý của 

thiên nhiên vũ trụ. Cho nên để khai phóng tiềm năng thì hệ thống hiểu biết phải đồng điệu với những thổn thức 

của Tự nhiên, duyên tình của Đất Trời và tinh thần của Tạo hóa. 

TS. Kim Pribram, nhà nghiên cứu về não nổi tiếng, trong suốt một thập kỷ đã tích lũy được nhiều bằng chứng nói lên 

cấu trúc sâu của não thực chất là toàn đồ. Ông cho biết các nghiên cứu từ phòng thí nghiệm dùng vi phân tích tần số 

thời gian hoặc không gian đã chứng minh rằng não cấu trúc nên thị giác, thính giác và xúc giác một cách toàn đồ. 

Thông tin được phân bố trong toàn bộ hệ thống, do đó một mẩu nhỏ cũng tạo ra được thông tin của tổng thể. Pribram 

dùng mô hình toàn đồ để không những mô tả não mà mô tả cả vũ trụ cũng được. Ông cho biết não sử dụng một 

quá trình toàn đồ để tách ra khỏi một lĩnh vực toàn đồ vượt trước cả không gian và thời gian. Các nhà cận tâm lý 

học đã tìm tòi từ năng lượng cơ thể truyền đi qua thần giao cách cảm, cách không khiển vật, chữa trị. Từ quan 

điểm vũ trụ toàn đồ, những sự kiện này xảy ra từ những tần số vượt trước thời gian và không gian, không phải là 

chúng được truyền đi. Tiềm lực của chúng là đồng thời và có khắp mọi nơi. 

Mỗi một con người là một toàn đồ, một tổng thể phổ quát. Về mặt vật lý chúng ta cần có điểm tựa, đó là không 

gian sống, không khí, dinh dưỡng, môi trường trao đổi chất và trau dồi, rèn luyện bản thân... Về mặt văn hóa, tinh 

thần chúng ta có nhiều vị thế, chức năng quan hệ khác nhau, quan hệ giữa nội giới - ngoại giới, trí tuệ - văn hóa, gia 

đình, họ hàng, bạn bè, làng xóm, đồng nghiệp, .đoàn thể xã hội, công việc. Về mặt trường, mỗi người có một trường 

sinh học, từ trường, trường tâm thần, các trường này liên kết với vũ trụ thông qua các kinh mạch, huyệt, luân xa... 

 

5.-Những minh chứng về sự bức xạ năng lượng của con người và vạn vật : 

Xin trình bày ở đây một vài kĩ thuật chụp ảnh hiện đại nhất ghi lại được hào quang năng lượng của con người và các 

vật thể : 

•Phương pháp chụp ảnh Kirlian: Một thành tựu lớn của tư tưởng khoa học kỹ thuật trong thế kỷ 20 là việc chế tạo 

kính hiển vi điện tử với khả năng phóng đại cực lớn (tới hàng triệu lần). Ở đây, hình ảnh được phát sinh trong dòng 

các điện từ. Hiện nay, người ta còn biết đến một cách ghi hình ảnh nữa là dùng các dòng cao tần. Điều thú vị nhất ở 

đây là: các bức ảnh chụp cơ thể sống trong trường các dòng cao tần phản ánh không chỉ trạng thái sinh lý mà 
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cả trạng thái tâm lý của các cơ thể đó. Trên phim nhựa, bằng tư liệu rõ ràng, ta có thể nhìn thấy con người đang ở 

tâm trạng nào. Ưu tư hay bị kích động !  

Phương pháp chụp ảnh này có thể suy ra những cơ thể sống có thể là nguồn phát ra các điện tử. Không nên ngạc 

nhiên về điều đó : Gần đây, người ta càng biết nhiều hơn về vai trò to lớn của các quá trình điện học trong sự sống 

của cơ thể chúng ta. Những dòng điện sinh học truyền theo các dây thần kinh, ra lệnh cho các cơ tim co lại. Có thể 

nhận biết được các dòng điện ấy bằng cách ghi lại dưới dạng điện tâm đồ. Não phát ra những sóng điện từ mà ta có 

thể thấy trên điện não đồ. Cần phải nghĩ rằng cả các bộ phận khác của cơ thể, trong đó có các tế bào da, và sự làm 

việc của chúng đều gắn bó chặt chẽ với điện.  

Viện sĩ thông tin y học Vaxili Kixeelep (Liên Xô cũ) nói: “Bất kỳ bệnh nào cũng gắn liền với sự hao hụt năng lượng 

do bị các tế bào hấp thu. Khi mắc bệnh, điện từ trường của tế bào thay đổi. Vì vậy, cần tác động lên tế bào bằng tác 

nhân vật lý. Cách chữa bệnh của các nhà thôi miên ngoại cảm là tác động lên cơ thể bệnh nhân một nguồn năng 

lượng vật lý điện học”. 

•Máy chụp ảnh hào quang sinh học của George Hadjo (Anh) : Từ lâu, các nhà cận tâm lý học cho rằng, mọi 

người và vật đều có khả năng phát hào quang, tuy nhiên có nhiều mức độ khác nhau và không phải ai cũng nhận ra 

điều đó. Năm 1970, George Hadjo đã phát minh ra máy chụp ảnh hào quang sinh học. Đó cũng là cơ sở cho sự ra đời 

môn khám bệnh qua chụp hình hào quang, dựa vào sự phân bổ “năng lượng” trên các bức hình để đánh giá tình trạng 

sức khỏe. Ví dụ như, bệnh nhân nhiễm độc có hình ảnh vành năng lượng tách ra thể hiện sự suy thoái, bệnh nhân ung 

thư có vành năng lượng màu đen như than. Ở bệnh nhân tự kỷ, stress, sang chấn tâm lý, hình ảnh hào quang ở ngón 

tay đeo nhẫn sẽ rối loạn, phân tán, mù mờ màu đỏ.  

Nếu hình dáng, màu sắc và kích thước của hào quang của một con người thay đổi, biến sắc thì người đó có bệnh. 

Cuộc giải mã hào quang của loài người đã trải qua hàng ngàn năm và vẫn đang tiếp diễn. 

Các nhà khoa học đã khám phá và khẳng định, ý thức tư tưởng tình cảm con người cũng là một thứ vật chất 

mang tính hạt và sóng do một loại hạt nguyên tử siêu nhẹ cấu tạo nên. Lớp này bền vững hơn cả và mang sắc độ từ 

màu vàng đến màu xanh da trời.  

Ngày càng chứng tỏ được rằng thiên nhiên sống luôn ẩn chứa những điều sâu kín nhất, bất ngờ nhất nhưng lại gần 

gũi với đại vũ trụ nhất. 

Ph.D Bedri Cetin trong khảo luận “Năng lượng vũ trụ: khảo sát theo quan điểm khoa học & hệ thống hóa” cho rằng: 

Con người, thú vật, cây cỏ, mọi vật trong vũ trụ là những rung động khác nhau của cùng một chất liệu-siêu sợi. Là 

một thực thể rõ ràng riêng biệt, “Thực sự chúng ta là những siêu vật bằng năng lượng rung động” cho thấy có mối 

liên kết vởi mọi vật khác trong vũ trụ mà Trường này thì không có ranh giới. 

Trường NLVT, ở cuối phổ năng lượng thấp, tạo ra vật thể trong vũ trụ. Như thế, những rung động chậm hơn làm lộ 

rõ vũ trụ như một thể đặc mà các giác quan ta thấy được và nhận thức được. Cơ thể chúng ta được làm nên từ trường 

đậm đặc này, với những rung động chậm hơn và năng lượng thấp hơn. Tuy thế, ở cuối đầu cao hơn của phổ năng 

lượng, Trường NLVT, vẫn giữ y như thế; và không vật chất hóa thành vật thể mà giữ nguyên ở điều kiện nguyên 

thuỷ- là một trường thuần nhất, chuyển động tự do gồm những siêu sợi. Trường này bao bọc chung quanh cơ thể 

chúng ta và xâm nhập toàn bộ vũ trụ và rất tinh tế. Như thế, trường tinh tế này với những rung động nhanh của nó 

(và năng lượng cao) là nguồn của NLVT, cái mang năng lượng sống cho cơ thể chúng ta. Việc trao đổi năng lượng 

này bên trong của cùng một trường vũ trụ, giữ cho cơ thể chúng ta được sống và hoạt động theo cách thức khỏe 

mạnh, bao la mà không xẩy ra sự mất quân bình năng lượng, vì sự mất quân bình năng lượng này có thể đưa tới đau 

ốm. Hơn nữa, NLVT có thể mang lại sự chữa trị cho tất cả những bệnh trạng. 

Cơ thể chúng ta là một bản nhạc tuyệt diệu nhất (như một bản hòa tấu của Beethoven) mà những notes nhạc 

là những siêu sợi rung động nhịp nhàng chung cùng với mọi vật khác trong vũ trụ. Vũ trụ là một “Trường 

Năng Lượng” to lớn, và mỗi chúng ta là một phần tử sống động của nó, chung cùng một năng lượng “Năng 

Lượng Vũ Trụ”. Dù cho đôi khi “bản nhạc tạo nên chúng ta”- cơ thể chúng ta - trở nên mất cân bằng và 

chúng ta bị bệnh. Trường Năng Lượng Vũ Trụ bao bọc chung quanh chúng ta có tiềm năng đem lại sức khỏe 

và sinh lực. Chúng ta được bao bọc trong một nguồn năng lượng (NLVT) vô tận, tuyệt đối sạch, bình đẳng và 

huyền vi. Chỉ có điều là chúng ta phải luôn ý thức rằng nó hiện hữu; và rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta 

nếu chúng ta học được tiếng nói của nó, hoà tan vào nó, làm sao cho nó tác động và đánh thức những tiềm 

năng trong mỗi chúng ta, đánh thức “kho thuốc” vốn có trong chúng ta để chữa trị, để tạo lập sự cân bằng 

cho “tiểu vũ trụ”. Và với nguồn năng lượng vô tận này, chúng ta phải làm gì để giúp cho đồng loại cũng tiếp 
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nhận sự huyền diệu ấy để cùng nhau hoàn thành bổn sự của Đất Trời giao phó.... Điều này quả là không dễ 

chút nào ! 

Đó chính cũng là điều chính yếu, điều trăn trở mà tham luận này nhắm tới. 

Từ ngàn xưa, con người đã mong muốn giải thích vũ trụ, giải thích nguồn gốc của vạn vật. Nhưng khi khoa học phát 

triển mạnh thì nhận thức, tư duy của con người thay đổi ngày một nhanh hơn. 

Chúng ta đã mất gần 2000 năm để con người hiểu rằng Trái đất quay quanh Mặt trời. Chúng ta đã mất gần 300 năm 

sau đó để con người biết về sóng và hạt, về sự tương đối của không gian – thời gian. Nhưng chưa đầy 1 thế kỷ sau, 

người ta bắt đầu cố chứng minh rằng hạt cũng chỉ là của “dây”, với lí thuyết siêu dây. Đến đây, chúng ta có quyền 

khẳng định rằng : Con người và vạn vật trong vũ trụ, mọi trạng thái của vũ trụ đều có chung một bản thể, một 

nguồn gốc, đó là sự biểu hiện khác nhau về sự rung động của “dây”, về năng lượng dao động dây. 
Có thể do bản thân chưa có điều kiện cập nhật hết các nghiên cứu lượng tử mới nhất, nên phần trình bày không tránh 

khỏi những khiếm khuyết, mong sự cảm thông và góp ý của quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe ! 

Việc trao đổi năng lượng này bên trong của cùng một trường vũ trụ, giữ cho cơ thể chúng ta được sống và hoạt động 

theo cách thức khỏe mạnh, bao la mà không xẩy ra sự mất quân bình năng lượng, vì sự mất quân bình năng lượng 

này có thể đưa tới đau ốm. Hơn nữa, NLVT có thể mang lại sự chữa trị cho tất cả những bệnh trạng. 

 

6.- Các Phiến bản trình bày 

 

Thể Năng lượng của Vạn vật 

 

a.- Những thuyết nghiên cứu tiêu biểu: 
Thuyết Big Bang (vụ nổ lớn) : Vũ trụ được tạo ra từ vụ nổ lớn cách đây khoảng 14 tỉ năm ! 

Thuyết Big Bang được support bởi các luận điểm sau: 

   - Redshift (Hiệu ứng Doppler trong Quang học. 

   - H và He là 2 nguyên tố phổ biến nhất vũ trụ (H chiếm khoảng 75%, He chiếm khoảng 24%) 

  - Bức xạ phông nền vũ trụ (cosmic microwave background radiation), được phát hiện bởi 2 kĩ sư Penzias & 

Wilson năm 1965. Được trao giải Nobel năm 1978 

• Thuyết Hoyle: cho rằng vũ trụ không có khởi

thuỷ, vũ trụ đang giãn ra chỉ là một giai đoạn tiếp

nối với một giai đoạn co lại rồi giãn ra, cứ tiếp

diễn liên tục.

THỂ NĂNG LƯỢNG CỦA 

VẠN VẬT

* Thuyết tương đối : cho chúng ta một cái

nhìn tổng quát về vũ trụ, giải thích về không gian

và thời gian, và phương trình trường của nó tiên

đoán khá chính xác về tương lai vũ trụ.

 

THỂ NĂNG LƯỢNG CỦA 

VẠN VẬT
• Hệ thức “đẹp” nhất của thuyết tương đối là : 

E = mc2 = 

* Hệ thức này chỉ ra : Mọi trạng thái vật chất trong vũ trụ

đều có thể quy đổi ra năng lượng. Vật chất và năng

lượng (dạng hạt - sóng) có thể chuyển hóa cho nhau, 

khối lượng là một hình thức của năng lượng (khối lượng

chứa đựng những năng lượng tiềm tàng, kết tinh cố kết

trong vật chất liên kết). Vật chất là hình thái của năng

lượng chuyển động chậm lại hay kết tinh lại.
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1.- Thuyết lượng tử 

Vật chất hấp thụ hay bức xạ năng lượng theo những “hạt” - Lượng tử. 

Cơ học lượng tử cho chúng ta nhìn sâu vào các hạt cơ bản, vào các thăng giáng lượng tử nhỏ nhất của tự nhiên, 

điều mà lí thuyết tương đối không làm được. 

Mâu thuẫn giữa hai thuyết Tương đối và Lượng tử: Không thống nhất được 4 trường tương tác (điện từ, tương 

tác mạnh, tương tác yếu và tương tác hấp dẫn) 

2.-Thuyết siêu dây 

Giả thuyết về dao động của các phần tử có kích thước lượng tử, coi chúng là dao động của các dây n chiều. 

Mọi loại hạt trong tự nhiên cũng như tương tác do chúng gây ra đều được coi đơn giản là các biểu hiện, các 

hình thức dao động khác nhau (về cường độ và tần số) của cùng một loại dây cơ bản. 

Thuyết siêu dây: 

 

 
   
Chính tần số khác nhau của các dây, dẫn đến chúng có năng lượng dao động khác nhau và điều đó tương đương với 

việc khối lượng của các hạt cơ bản do chúng sinh ra cũng khác nhau  

 

 
 

 

5 lí thuyết dạy đều chỉ là 5 biểu hiện khác nhau của cùng một lí thuyết. Lí thuyết  thống nhất 5 lí thuyết dây  này 

được gọi là lí thuyết M. 

 

3.- Vũ trụ được cấu kết bởi năng lượng 

(M Theory) 

Bất luận là lí thuyết nào, thì vũ trụ cũng được nhìn dưới quan điểm rất khoa học là nó được  cố kết bởi năng lượng.   

Năng lượng mà ta nói đến ở đây là năng lượng theo nghĩa rộng của khoa học : bao gồm vật chất, vật chất tối (dark 

matter), năng lượng và năng lượng tối (dark energy) 

Theo các tính toán hiện nay, năng lượng vũ trụ có đến 73% là năng lượng tối, 23% là năng lượng của vật chất tối 

và chỉ có 4% còn lại là vật chất thông thường ta biết. 

Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn. 

Ph.D Bedri Cetin cho rằng : Trường NLVT gồm “Những Siêu Sợi” nhỏ hơn nguyên tử, ánh sáng, hay cái gì khác 

mà chúng ta thấy bằng giác quan hay trong phòng thí nghiệm vật lý. Trường NLVT là nguồn cuả ánh sáng, của mọi 

vật thể, của tất cả mọi lực trong vũ trụ   

Thế giới cũ của các không gian, vật thể và các quy luật quyết định của tự nhiên, giờ đây hòa vào một thế giới mô 

hình dạng sóng các mối liên kết.  

Toàn bộ không gian vũ trụ hiện ra như một mạng lưới năng động các mô hình năng lượng không thể tách rời. 

http://s1207.photobucket.com/albums/bb475/tuetamclinic/CLBLC/?action=view&current=thenangluongvv1.jpg
http://s1207.photobucket.com/albums/bb475/tuetamclinic/CLBLC/?action=view&current=thenangluongvv.jpg
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Năm 1979, Denis Gabor nhận giải Nobel về xây dựng mô hình toàn đồ đầu tiên. 

 

4.- Những khám phá về tiềm năng của con người 

 

TS. Kim Pribram, nhà nghiên cứu về não nổi tiếng, đã tích lũy được nhiều bằng chứng nói lên cấu trúc sâu của não 

thực chất là toàn đồ. Một mẩu nhỏ cũng tạo ra được thông tin của tổng thể.  

Dùng mô hình toàn đồ để không những mô tả não mà có thể mô tả cả vũ trụ.  

Mỗi một con người là một toàn đồ, một tổng thể phổ quát. 

Phương pháp chụp ảnh Kirlian :các bức ảnh chụp cơ thể sống trong trường các dòng cao tần, phản ánh 

không chỉ trạng thái sinh lý mà cả trạng thái tâm lý của các cơ thể đó. 

Phương pháp chụp ảnh này có thể suy ra: những cơ thể sống có thể là nguồn phát ra các điện tử. 

5.- Những minh chứng về bức xạ năng lượng của con người và vạn vật 

Máy chụp ảnh hào quang sinh học của George Hadjo: Đó cũng là cơ sở cho sự ra đời môn khám bệnh qua chụp 

hình hào quang, dựa vào sự phân bổ “năng lượng” trên các bức hình để đánh giá tình trạng sức khỏe. 

Các nhà khoa học đã khám phá và khẳng định, ý thức tư tưởng tình cảm con người cũng là một thứ vật chất 

mang tính hạt và sóng do một loại hạt nguyên tử siêu nhẹ cấu tạo nên.  

 
 

Ảnh chụp hào quang của cùng một người ở hai thời điểm khác nhau 

 

 

Bàn tay “ánh sáng” 
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Hào quang của các vật thể 

   
 

Hào quang của các vật thể 

       
  

Hào quang của các sinh vật 
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Hào quang của cùng một người ở hai trạng thái tình cảm khác nhau 

          

Hào quang của những người khác nhau với những tâm trạng khác nhau 

 

Hào quang toàn chân dung một con người 

Lời Kết 



 310 

Ph.D Bedri Cetin trong khảo luận “Năng Lượng Vũ Trụ : Khảo Sát Theo Quan Điểm Khoa Học & Hệ 

Thống Hóa” cho rằng : 

Con người, thú vật, cây cỏ, mọi vật trong vũ trụ là những rung động khác nhau của cùng một chất liệu-siêu sợi. 

Là một thực thể rõ ràng riêng biệt, “Thực sự chúng ta là những siêu vật bằng năng lựơng rung động” cho thấy 

có mối liên kết với mọi vật khác trong vũ trụ mà Trường này thì không có ranh giới. 

Cơ thể chúng ta là một bản nhạc tuyệt diệu nhất (như một bản hòa tấu của  Beethoven) mà những notes 

nhạc là những siêu sợi rung động nhịp nhàng chung cùng với mọi vật khác trong vũ trụ. Vũ trụ là một 

“Trường Năng Lượng” to lớn, và mỗi chúng ta là một phần tử sống động của nó, chung cùng một kiểu năng 

lượng “Năng Lượng Vũ Trụ”. Dù cho đôi khi “bản nhạc tạo nên chúng ta”- cơ thể chúng ta - trở nên mất 

cân bằng và chúng ta bị bệnh. Trường Năng Lượng Vũ Trụ bao bọc chung quanh chúng ta có tiềm năng 

đem lại sức khỏe và sinh lực. Chúng ta được bao bọc trong một nguồn năng lượng (NLVT) vô tận, tuyệt đối 

sạch, bình đẳng và huyền vi. Chỉ có điều là chúng ta phải luôn ý thức rằng nó hiện hữu; và rằng nó sẽ đem 

lại lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta học được tiếng nói của nó. 

 
 

CAO GIÁP BÌNH 
E-mail : nuingu801@gmail.com 

                                               

 

 

 

 

 

 

Bài III.-  Vũ trụ toàn ảnh 

 

clbtlc@googlegroups.com 

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? 

mailto:nuingu801@gmail.com
mailto:clbtlc@googlegroups.com
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Như 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 Hy Lạp 

(whole, toàn thể) + graphe (writing, ghi ảnh). Đây là một phương pháp chụp ảnh hiện đại. Holography được phát 

minh năm 1948 bởi nhà vật lý người Hung Dennis Gabor (1900-1079), nhờ thành tích này ông được nhận giải Nobel 

năm 1971. 

 

Hình 1. Holography trong quang học 

Hologram là một ảnh 2D (2 chiều), song khi được nhìn dưới những điều kiện chiếu sáng nhất định thì 

tạo nên một hình ảnh 3D (3 chiều) trọn vẹn. Mọi thông tin mô tả vật thể 3D đều được mã hoá trên mặt biên 2D. Như 

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 vần thơ đề tựa của William Brake 

ở đầu bài viết (trùng hợp vì triết lý toàn ảnh), mặc dầu chúng được viết từ nhiều thế kỷ trước. 

 

Hai kiến trúc sư lớn của toàn ảnh 

Hai nhà khoa học, kiến trúc sư của lý thuyết toàn ảnh là: nhà vật lý David Bohm (Đại học London) 

và nhà thần kinh học xuất sắc Karl Pribram (Đại học Stanford, 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 thần 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 riêng lẻ mà như thành phần của một hệ thống nhất liên 

thông (interconnected). Điều đáng ngạc nhiên là plasma có thể hút các tạp chất ở biên 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. Những ý tưởng đó 

giúp Bohm tìm ra plasmon, tạo nên tiếng tăm cho nhà vật lý. 
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Hình 2. Hai cá vàng trên hai màn hình từ hai camera chỉ là hai hình 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 lầm tưởng đang quan sát hai con cá vàng. Song theo 

dõi một lúc bạn thấy rằng có mối liên hệ đồng bộ giữa hai con cá này. Như vậy hai ảnh trên 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 bên 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 đầy không gian và các hạt liên thông với nhau một cách không định xứ (nonlocal). 

Nguyên 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) nên để mô tả những quá trình động (dynamic) cuộn lại và mở ra liên tục của 

thực tại David Bohm đưa ra danh từ toàn 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 phần của một bức toàn ảnh (hologram) đều chứa thông tin của toàn ảnh cho nên 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 

thiên hà Tiên nữ (Andromeda) trong móng ngón tay bàn tay trái [2]. 
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Bài thơ của William Blake (1757-1827) đề dẫn trên đây diễn tả cùng một ý. 

 

Não 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 thần kinh nội trú không có một nghi ngờ nào đối với lý thuyết 

engram của Penfield. Song nhiều điều xảy ra đã làm Pribram thay đổi quan điểm. Tại Phòng thí nghiệm sinh học 

Yerkes, Florida, nhà tâm lý thần kinh (neuropsychologist) Karl Lashley đã huấn luyện chuột một số kỹ năng rồi cắt 

bỏ những phần trong não bộ có thể liên quan đến kỹ năng đó (không một nhà phẫu thuật nào tìm được một vị trí xác 

định của các engram). Song một điều ngạc nhiên là dù cắt bỏ bao nhiêu 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 trên Scientific 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 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) trên 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 nên 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). 

Năm 1982 Alain Aspect (Đại học Paris) đã thực hiện một thí nghiệm có thể nói là quan trọng nhất 

trong thế kỷ 20, liên 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. 
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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 lầm vì cho rằng hệ đó là hai hạt riêng 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 trên 

đây. Theo Bohm ta thấy được những thực thể riêng biệt chỉ vì ta chỉ nhìn được một khía cạnh của thực tại. Các thực 

thể riêng 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 nguyên tử carbon trong não bộ của con người liên thông với các nguyên tử của mỗi 

con cá hồi đang bơi, của mỗi quả tim đang đập và của những vì sao đang chiếu sáng trên bầu 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! 

Những 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. 

Sự tổng hợp hệ thống ý tưởng của Bohm và Bribram dẫn đến là hệ mẫu toàn ảnh HP (Holographic 

Paradigm). Nhiều 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 HP. 

Thời gian sẽ trả lời HP đúng hay sai song hiện tại HP, 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’, Star 

Trek...) cho nghệ thuật, văn chương. 

Cuộc chiến quanh lỗ đen & nguyên lý toàn ảnh 

Vì sao mà nguyên lý toàn ảnh trở nên quan trọng cho vật lý lượng tử?[6] 

Năm 1993, Gerard Hooft (và có thể cùng thời Leonard Susskind, một trong những người phát triển lý 

thuyết dây) đề ra nguyên lý holographic: theo nguyên lý này tồn tại một vật lý nD trên mặt biên (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 ¼ yếu tố diện tích Planck 

(Bekenstein). Đối với lỗ đen thông tin này sẽ được mã hóa trên mặt chân trời của lỗ đen. 

Theo nguyên lý holographic các quy luật vật lý trên mặt biên (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 biên được mô 

tả bởi lý thuyết siêu 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) 

Năm 1997, tác giả Maldacena (Đại học Harvard) đã thực hiện nguyên lý holography nhờ thiết lập mối 

quan hệ sau: 
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Một vũ trụ mô tả bởi lý thuyết siêu dây (như vậy có hấp dẫn) trong một không-thời gian anti-de Sitter 

5 chiều tương đương với một lý thuyết trường lượng tử (không chứa hấp dẫn) trên mặt biên 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. Nguyên 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 trên 5000 lần và được xem như một bước đột phá về quan niệm, tạo nên 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 Susskind [6] 

mô tả lại cuộc tranh luận giữa Stephen Hawking và nhiều người khác thuộc phái phản đối. Stephen Hawking cho 

rằng lỗ đen là một thực thể vi phạm nguyên 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). Song đến năm 2004 thì Stephen Hawking tuyên bố thua 

cuộc John Preskin trong một cuộc đánh đố rằng thông tin bảo toàn hay biến mất sau khi lỗ đen bay hơi. 

Như vậy bài toán nghịch lý về thông tin trong lỗ đen có thể xem như được sáng tỏ phần nào (thông 

tin là bảo toàn song thu hồi nó như thế nào?). Nguyên lý toàn ảnh khẳng định rằng mọi thông tin trong lỗ đen giờ đây 

được mã hoá trên diện tích chân trời và thông tin được bảo toàn trong quá trình bay hơi của lỗ đen. Thất bại này của 

Stephen Hawking càng làm cho giới khoa học chú ý nhiều đến HP. 

Một kiểm chứng thực nghiệm: phát hiện tiếng ồn toàn ảnh (holographic noise) của dự án GEO600? 

GEO600 là một dự án hợp tác giữa Viện Vật lý hấp dẫn Max Planck, Đại học Leibniz Hannover, Đại 

học Cardiff, Đại học Glashow và Đại học Birmingham. GEO600 là một detector dài 600 m, xây dựng tại Hannover 

(Đức) có mục tiêu tìm sóng hấp dẫn phát ra từ những thiên thể như sao neutron, lỗ đen. Hiện nay GEO600 [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 GEO600 đau đầu vì một nhiễu loạn, một tiếng ồn không giải thích được trong detector của họ. 

 

Hình 6. Craig Hogan 

Một điều đáng ngạc nhiên, Craig Hogan (hình 6), Giám đốc Trung tâm Vật lý thiên văn các hạt cơ 

bản, Phòng thí nghiệm Gia tốc quốc gia Fermi, GS Đại học Chicago, Illinois lại tiên đoán được rằng nhóm GEO600 

sẽ gặp vấn đề về tiếng ồn lạ lùng này và đưa ra cách giải thích: nhóm GEO600 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 GEO600 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. GS Bernard Schutz (Viện Thiên văn Hoàng gia 

Anh) nói: nếu tiếng ồn toàn ảnh được phát hiện thì đây là tín hiệu của một kỷ nguyên mới trong vật lý cơ bản 

(Science Daily, Feb.4,2009). GS Karsten Danzmann, Giám đốc Viện Albert Einstein Hannover dè dặt hơn khi phát 

biểu: vấn đề tiếng ồn toàn ảnh đã đặt nhóm nghiên cứu GEO600 vào tâm cơn lốc của một nghiên cứu cơ bản quan 

trọng của thế kỷ. Nhóm các nhà vật lý GEO600 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? 

Nếu nhóm GEO600 đã tìm thấy những gì mà Craig Hogan phỏng đoán thì chúng ta đang ở trong một 

hologram vũ trụ khổng lồ. 

Kết luận 
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Vũ trụ của chúng ta có thể là một hologram khổng lồ (Our World May Be a Giant Hologram [9]). 

Nếu điều này đúng thì trước mắt chúng ta là một kỷ nguyên khoa học mới (Science Daily, Feb 4, 2009) có tầm bao 

quát một cách thống nhất nhiều hiên tượng (từ vật lý 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. Nhiều nhà khoa học xếp lý thuyết Vũ trụ toàn ảnh ở tuyến đầu tri thức (latest frontier of knowledge), lý thuyết 

Vũ trụ toàn ảnh có nội dung lớn hàm ẩn cả toán, lý, sinh, triết học... 

 

Bài IV.- Liễu nghĩa của “ Ba cây chụm lại thành hòn núi cao” 

 

Đó là một câu ca dao Việt Nam, có lẽ rất quen thuộc, ai cũng biết. Ai mà lại không biết cái câu này muốn nói lên ý 

nghĩa đoàn kết là sức mạnh (union fait la force). Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, tức là có ý khuyên mình phải 

góp công, chung sức để cho việc chung mới được thành tựu. Ý nghĩa này nếu phải diễn giải bằng hình ảnh cụ thể là 

giống như chiếc đũa tre mà ta có thể bẻ nó gãy từng chiếc một, nhưng nếu phải bẻ một lúc ba chiếc đến một bó 

(đũa), thì ta sẽ thấy từ khó gãy đến không thể gãy. 

Về nghĩa đen thì có vẻ không thuyết phục, vì 3 cây chụm lại cũng không thể thành hòn núi cao. Có người thắc mắc 

về nguyên do của việc chụm 3 cây thành hòn núi. Bởi vì dù có chiết tự theo chữ Hán thì 3 cây chụm lại cũng chỉ 

thành đám rừng rậm mà thôi chữ Sâm 森 ( Lâm ? ) do 3 chữ Mộc 木 nghĩa là cây hợp lại có nghĩa là rừng rậm). 

Nhưng có người cho rằng 3 cây là 3 nét đứng hợp lại thành chữ Sơn 山 nghĩa là núi. Như vậy có thể người sáng tạo 

ra câu ca dao này đã liên tưởng tới chữ Sơn. Hoặc giả người đó thấy nhiều cây mọc thành rừng trên núi nên làm ra 

câu ca dao này theo thể tỷ (so sánh đồng hóa cây trên núi với núi). Con số 3 chỉ có nghĩa là số nhiều để đối lại với 

số ít là 1. Hòn núi cao chỉ là tượng trưng cho sự hợp quần tạo nên sức mạnh, tạo nên mọi thành tựu. 

Nhưng về mặt triết học, câu ca dao này lại có ý nghĩa vô cùng sâu xa mà có lẽ chính người sáng tạo ra nó cũng 

chưa biết tới. Hợp quần không phải chỉ tạo ra sức mạnh đoàn kết mà còn sáng tạo từ chỗ không có gì tới chỗ có tất 

cả. Đây là ý nghĩa mới, chỉ được phát hiện vào cuối thế kỷ 20. 

Trong thập niên 60 của thế kỷ 20, với sự hỗ trợ của các máy gia tốc cỡ lớn, các nhà khoa học đã khám phá hạt 

quark, là một loại hạt hạ nguyên tử cơ bản nhất, chính loại hạt này kết hợp với nhau, tạo ra hạt proton và hạt 

neutron của hạt nhân nguyên tử: 

Ba hạt quark hợp lại thành hạt proton : 

 

 
 

Ba hạt quark hình thành theo một cấu trúc khác thì thành hạt neutron : 

 

 
 

Proton và neutron hợp lại thì thành hạt nhân nguyên tử. Ví dụ nguyên tử hydrogen, đó là nguyên tố nhẹ nhất, chỉ có 

1 proton và 1 electron 
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Nguyên tử hydrogen 

Nguyên tử helium cũng là một loại khí nhẹ, hạt nhân có 2 proton, 2 neutron và 2 electron 

 

Nguyên tử helium 

Kích thước của hạt quark vô cùng nhỏ, người ta không thể trực tiếp nhìn thấy được mặc dù đã phóng đại nguyên tử 

lên 64 tỷ lần.Vật chất được cấu tạo bởi nguyên tử. Nhưng nguyên tử thực ra trống rỗng, nhân nguyên tử chỉ có kích 

thước bằng 1/10.000 (một phần mười ngàn) đường kính nguyên tử. Đường kính của một nguyên tử, chẳng hạn 

carbon, là 0,5nm (nanomét, 1nm = một phần tỉ mét) Mà nhân nguyên tử lại được cấu tạo bởi những hạt proton và 

neutron, các hạt này có kích thước 0,00000001 nm (một phần trăm triệu nanomét). Như vậy hạt proton nhỏ hơn 

nguyên tử 50 triệu lần. Còn hạt quark bên trong hạt proton thì nhỏ đến mức không thể đo được kích thước, không 

thể nhìn thấy được, chỉ cảm nhận một cách gián tiếp bằng cách đo sự tán xạ của chùm hạt electron khi bắn vào hạt 

proton. Sự tán xạ chứng tỏ rằng bên trong hạt proton có những phần tử vật chất khiến cho hạt electron bị lệch 

hướng (tán xạ) khi đụng phải, phần tử đó chính là hạt quark. Như thế, hạt quark nhỏ đến mức được coi như một 

chất điểm. Thế thì thử hỏi có bao nhiêu vật chất thực sự có trong một nguyên tử ? 

Câu trả lời là rất ít, gần như không có. Cái thực sự chúng ta cảm nhận được chỉ là đám mây những hạt điện tử quay 

rất nhanh chung quanh nhân trong một nguyên tử trống rỗng tạo ra cảm giác là vật chất có thật, thậm chí rắn chắc, 

vô cùng kiên cố như sắt thép, kim cương. Thế nhưng đám mây electron tạo cảm giác đó lại do nhân nguyên tử 

quyết định mà thành phần chủ yếu của hạt nhân, cũng như của toàn bộ vật chất là do hạt quark quyết định. Hạt 

quark tuy nhỏ như thế nhưng lại là thành phần quyết định việc nguyên tử có tồn tại hay không. Hạt quark có đặc 

tính lạ lùng là không tồn tại riêng lẻ, một hạt quark thì không tồn tại, nhưng 3 hạt quark hợp lại thì thành hạt 

proton, hoặc hạt neutron để từ đó tạo thành nguyên tử vật chất rồi thành vũ trụ vạn vật. 

Một sự vật đơn lẻ thì không thành cái gì cả, nó chỉ là con số không. Nhưng khi kết hợp nhiều cái đơn lẻ đó lại 

thì thành vũ trụ vạn vật. Đây chính là nguyên lý của nhân duyên hay duyên khởi, nó mang ý nghĩa to lớn sâu thẳm 

nhất, điều mà người sáng tạo ra câu ca dao trên có lẽ chưa hề nghĩ tới. Điều này đi xa hơn rất nhiều ý nghĩa đoàn 

kết tạo nên sức mạnh của bó đũa. Thuyết thập nhị nhân duyên của Phật giáo chính là hiển bày ý nghĩa này. Vật chất 

thật ra trống rỗng không có gì cả, vô thủy vô minh và nhất niệm vô minh đã tạo ra vũ trụ vạn vật qua quá trình 12 

nhân duyên từ vô minh cho tới lão tử. Như vậy câu ca dao cổ xưa: 

Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

 

Có thể cải biên cho thời hiện đại như sau : 

Một quắc (quark) làm chẳng nên nguyên (tử) 

Ba quắc chụm lại nên Thiên, Địa, Nhân ( Người ) 
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Hơn 100 nguyên tố vật chất mà con người đã biết, cũng chỉ là kết cấu khác nhau của các loại hạt quark (6 loại trong 

đó tuyệt đại đa số vật chất trên địa cầu chỉ có 2 loại : quark up và quark down) và các loại hạt electron hoặc tương 

tự (3 loại : electron, muon và tau trong đó chỉ có electron là phổ biến). Ngoài ra còn có hạt neutrino tuy không 

tham gia vào cấu tạo vật chất nhưng có mặt khắp vũ trụ, khối lượng của neutrino cực nhẹ chỉ bằng 1 phần tỉ 

của electron. Người ta chưa rõ chức năng của hạt neutrino trong vũ trụ, có người dự đoán đó là hạt mang 

thông tin, nếu giải mã được nó, con người sẽ hiểu rất nhiều về vũ trụ, cả quá khứ và tương lai. 

Có những điều huyền bí mà khoa học chưa thể hiểu được. Ví dụ ngày xưa, Phật giáo Trung Hoa có ghi nhận một vị 

sư người Ấn Độ, Ngài Trí Dược Tam Tạng 智药三藏 đã đến Quảng Châu Trung quốc bằng đường biển vào năm 

502 đời Nam Bắc Triều (Quảng Châu thuộc Nam Triều 420-589), ban đầu ông đến chùa Pháp Tánh 法性寺 (chùa 

này do một vị tăng Ấn Độ khác là Cầu Na Bạt Đà La xây dựng trong thời Lưu Tống). Trên đường đến Ngũ Đài 

Sơn, ông đi qua suối Tào Khê, thấy nước suối rất trong lành, ngon ngọt, phong cảnh giống núi Bảo Lâm bên Thiên 

Trúc, ông bảo đệ tử rằng “170 năm sau khi tôi tịch diệt sẽ có một vị thánh tăng đến đây hoằng pháp, khai ngộ cho 

rất nhiều ngưòi”, thế nên ông đã đề nghị quan Thiều Châu Mục là Hầu Kính Trung xây dựng chùa. Hầu Kính Trung 

tâu lên Lương Võ Đế và được sắc chỉ cho phép xây dựng, năm 504 hoàn thành, Lương Võ Đế theo lời tâu, đặt tên 

chùa là Bảo Lâm Tự 宝林寺 (nay là chùa Nam Hoa cách Thiều Quan 25 km về phía đông nam, tên Nam Hoa Thiền 

Tự 南华禅寺 do Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận 赵匡胤 đặt sau khi đã trùng tu vào năm Khai Bảo nguyên niên 

968). Về sau quả đúng như vậy, sư Huệ Năng (638-713), Tổ thứ sáu của Thiền Tông Trung Quốc, vào năm Nghi 

Phụng nguyên niên 676, đời Đường Cao Tông, đã đến chùa Pháp Tánh (nay là chùa Quang Hiếu 光孝 ) gặp hai ông 

tăng đang tranh luận không dứt về việc gió động hay phướn động, ngài nói rằng “chẳng phải gió động, chẳng phải 

phướn động, tâm của các ông tự động”, năm sau 677, Huệ Năng đến chùa Bảo Lâm trụ trì, đại hoằng dương Thiền 

tông trong 37 năm, ông và các đệ tử về sau đã khai ngộ cho hơn 5000 người kiến tánh. Khi Huệ Năng viên tịch, đã 

để lại thân xác bất hoại của mình để làm tin cho đời sau, trải qua 1300 năm, đến nay nhục thân đó vẫn còn gần như 

nguyên vẹn, chỉ bị hư hỏng chút ít do sự phá hoại của con người, hiện nay được thờ tại chùa Nam Hoa, 25 km về 

phía đông nam thành phố Thiều Quan 韶关, cách Mã Đôi trấn 马坝镇 4km về phía nam, bên bờ suối Tào Khê 

曹溪, . Thiều Quan (Shaoguan) cách Quảng Châu (Guangzhou) 220 km về phía bắc. 

 
Phải chăng vị sư chùa Bảo Lâm là Trí Dược Tam Tạng đã nắm được thông tin (nhờ có thần thông) biết được quá 

khứ vị lai, nhưng khi chúng ta lý giải bằng khoa học thì thông tin đó được truyền, hoặc giả sẵn có, khắp không 

gian chứa trong các hạt neutrino. Một trường hợp khác cũng được ghi lại trong sử sách là nhà thơ Hoàng Đình 

Kiên, sống vào đời Tống ở Trung quốc. Kiếp trước ông là một người nữ, giỏi thơ văn, không lấy chồng, qua đời lúc 

26 tuổi, trước khi chết đã xếp sách vở thơ văn của mình vào một cái rương, khóa chặt lại, tự cất chìa khóa, rồi nói 

với bà mẹ là kiếp sau chính mình sẽ đến mở chiếc rương này. Về sau quả thật hậu thân của nàng là nhà thơ Hoàng 

Đình Kiên, nam nhân, thi đậu cử nhân, làm huyện trưởng, đã tìm đến đúng nhà bà mẹ kiếp trước, tự nhớ lại chỗ cất 

chìa khóa và tự mở chiếc rương. Ông tìm thấy trong đó đúng bài văn bài thơ mà kiếp này ông đã nhờ chúng mà thi 

đậu Tú tài và Cử nhân. Hạt neutrino tràn ngập khắp vũ trụ phải chăng chính là hạt mang thông tin mà những người 

như Trí Dược và tiền kiếp của Hoàng Đình Kiên thấy trước được tương lai. 
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Trong số nguyên tố, có 4 thứ tạo thành chất hữu cơ là carbon, hydro, oxy và nitro là 4 nguyên tố quan trọng nhất 

tạo thành chất sống cấu tạo nên cơ thể sinh vật, trong đó con người là một thành tựu vĩ đại của thiên nhiên. Nói 

Thượng đế tạo ra loài người hay Phật tánh tạo ra con người thì cũng cùng một ý mà thôi, chỉ có suy diễn ra một 

Thượng đế hũu ngã có quyền lực tuyệt đối là cách diễn đạt cho người bình dân hiểu. 

Bao bọc chung quanh hạt nhân là đám mây điện tử (electron) luôn luôn chuyển động theo những quỹ đạo không 

xác định, phân theo tầng lớp tùy thuộc mức năng lượng. Các nguyên tố khác nhau có số electron khác nhau tùy 

thuộc vào số lượng proton và neutron trong hạt nhân. Tốc độ của electron chậm hơn nhiều so với ánh sáng, nếu 

được gia tốc tối đa cũng chỉ là gần bằng tốc độ ánh sáng, nếu có gia tốc thêm nữa cũng chỉ làm tăng khối lượng của 

electron chứ không làm tăng tốc độ, và chính đám electron này tạo ra 5 thứ cảm giác căn bản của 5 giác quan 

chúng ta (nhãn=mắt , nhĩ=tai, tị=mũi, thiệt=lưỡi, thân=thể xác). Các cảm giác này gọi là thức= biết, được bộ não 

thu nhận, tổng hợp lại thành ý thức. 5 giác quan cùng với bộ não được gọi là lục căn (6 bộ phận căn bản của ý 

thức). Đối tượng của lục căn là lục trần (sắc=hình thể, thanh=âm thanh, hương=mùi, vị= cảm giác do lưỡi tiếp thu, 

xúc= cảm giác do thân thể tiếp thu, pháp= sự vật do ý thức nhận biết) Lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra lục 

thức ( 5 loại cảm giác riêng biệt của 5 giác quan và 1 loại cảm giác tổng hợp của bộ não gọi là ý thức). Tất cả mọi 

cảm giác của chúng ta đều có bản chất là điện tử (electron) hoặc quang tử (photon) hay gọi một cách tổng 

quát hóa là lượng tử. Ví dụ cảm giác về âm thanh là do dao động của các phân tử không khí, thành phần chủ 

yếu của không khí là oxygen (O2) và Nitrogen (N2) mà hai nguyên tố này cũng như mọi nguyên tố vật chất khác 

được chúng ta cảm nhận qua các electron của chúng. Cảm giác bằng mắt nhìn về hình dáng, màu sắc của một vật là 

do các photon. Còn cảm giác khi sờ mó, tiếp xúc, ăn uống là do các electron. Nói chung, mọi vật chất đều có thể 

quy về năng lượng và mọi hạt cơ bản đều có thể quy về lượng tử. Mọi cảm giác vật chất hay ý thức đều có bản 

chất là lượng tử. Sự kiên cố vững bền của vật chất là do hạt nhân nguyên tử rất khó bị phá vỡ. Khi phá vỡ 

được hạt nhân nguyên tử thì sản sinh một lượng lớn năng lượng, một vài nguyên tố mới được hình thành, nhiều tia 

phóng xạ phát ra rất nguy hiểm do các proton, neutron tự do bắn ra dưới dạng các tia như alpha, beta, gamma, . Tuy 

nhiên các hạt quark bên trong hạt proton và neutron thì vẫn không hề hấn gì, chúng vô cùng bền vững 

không thể phá vỡ, bởi vì muốn phá vỡ được chúng phải cần tới một năng lượng vô hạn. Khoa học hiện nay 

chưa có cách gì phá vỡ được chúng nên các nhà khoa học gọi đó là hiện tượng giam hãm (confinement) có 

nghĩa là 3 hạt quark bị giam vĩnh cửu trong hạt proton hoặc hạt neutron không cách chi thoát ra được. Tuy 

nhiên, điều mà khoa học hiện đại chưa biết tới là sức mạnh tâm linh có thể giải phóng được hạt quark bởi vì 

tâm linh là một dạng năng lượng vô hạn. Lục Tổ Huệ Năng đã để lại nhục thân bất hoại của mình, khi ông viên 

tịch, sức mạnh tâm linh giác ngộ của ông là thần thông, làm biến đổi hoàn toàn cơ cấu vật chất của cơ thể ông, 

không cần bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài, toàn bộ thân xác ông đều trở thành bất hoại, trải qua 1300 năm vẫn 

y nguyên, không cần bảo quản. Ngoài Huệ Năng, các Ngài Hám Sơn và Đơn Điền cũng là các vị giác ngộ, cũng 

làm được như vậy. Hiện nhục thân bất hoại của 3 Ngài vẫn còn được thờ tại Nam Hoa Thiền Tự, tại Thiều Quan, 

phía bắc Quảng Châu, nơi có con suối Tào Khê nổi tiếng. Ở Việt Nam cũng có hai nhục thân bất hoại nổi tiếng của 

hai nhà sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, đang được thờ tại chùa Đậu, tên chữ là Thành Đạo tự, còn gọi là 

chùa Pháp Vũ tọa lạc tại thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. 

Một người có công năng đặc dị của Trung Quốc hiện đại là Trương Bảo Thắng cũng có khả năng dùng tâm linh 

điều khiển được hạt quark, khiến chúng tách rời nhau ra, làm cho vật chất biến mất, ông có thể đi xuyên qua tường 

giống như đi qua không khí. Sau đó lại làm cho chúng trở về trạng thái cũ. Thực ra bức tường và thân thể chúng ta 

đều không có thật, nhưng vì chúng ta chấp thật nên chúng thành trở ngại khiến ta không thể đi xuyên qua tường 

được. Còn chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát không chấp thật nên có thể đi xuyên qua tường dễ dàng. Nhưng các ngài 

rất ít khi biểu hiện thần thông, bởi vì e ngại người đời mê chấp vào thần thông. Trong những trường hợp bất đắc dĩ 

phải hiển thị thần thông thì thường các ngài nhập diệt ngay sau đó để người đời khỏi chấp trước, nên ta ít có dịp 

nhìn thấy, nhưng qua trường hợp của Trương Bảo Thắng, chúng ta biết được việc đó là có thật. Mặt khác thần 

thông cũng chẳng phải điều gì lạ, nó cũng là thuộc tính của Tâm, cũng tức là của vật chất, khi có đủ nhân duyên thì 

hiển bày, chẳng hạn ngày nay ai cũng có thể thực nghiệm thiên nhãn thông ( thấy xa ngàn dặm), thiên nhĩ thông 

(nghe xa ngàn dặm) qua  những phương tiện internet như Yahoo Messenger, Skype, Google Talk …và các phương 

tiện viễn thông khác nhất là điện thoại di động. Các files thông tin có thể theo sóng vô tuyến như wifi, wimax, 3G 

đi xuyên tường, xuyên qua vật thể, ngày nay chẳng còn là điều gì lạ lẫm. Các thông tin trên internet có thể hiện hữu 

khắp nơi trên quả địa cầu, bất cứ nơi nào có đủ nhân duyên thì sẽ hiển hiện. Nhân duyên đó là computer, laptop, 

netbook, smartphone, wifi, GPRS, 3G v.v… 

Truyền Bình 
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Bài V.- Minh Triết Tế bào 

( The Wisdom of your Cells ) 

( Do Gia Đình Phan Lê  Chuyển  ) 

 

 

  

 
 

Lời giới thiệu của người dịch 

 

Tiến sĩ Bruce Lipton là nhà khoa học tiên phong chuyên nghiên cứu về lãnh vực sinh học tế bào. Ông viết bài này 

vào đầu năm 2007 gồm những kiến thức mới mẻ về sinh học, giúp cho chúng ta cập nhật thêm một số hiểu biết 

trong lãnh vực này. Không những ông bàn về sinh học với những khám phá mới làm đảo lộn lý thuyết về di truyền, 

mà ông còn dẫn dắt chúng tađi vào những áp dụng của ngành này trong y khoa hiện đại và tương lai. Nhưng điều 

làm cho tôi thích nhất là ông đã kể lại những kinh nghiệm khai ngộ của ông về đời sống khi nghiên cứu tế bào. Ông 

giải thích cơchế kích động và phản động trong tế bào, và cho rằng đây là cội nguồn của sức mạnh và sự sáng tạo 

trong đời sống chúng ta. 

Tôi nghĩ rằng ông là một trong những khoa học gia hiếm hoi đang dấn thân xoá mờ biên giới giữa khoa học và đạo 

học. Thật vậy, trong bài này ôngđã dùng hiểu biết khoa học soi sáng thêm vào các vấn đề quan trọng của   đời 

sống như :  

 

*- Khí lực là gì ? Vai trò của khí lực trong khoa học, y khoa và đời sống ?  

*- Con người có khả năng làm chủ và sửa đổi số mạng hay không ?  

*- Thanh và trược điển ? 

(Nếu muốn tham khảo bản gốc Anh văn xin vào trang web : http://www.brucelipton.com/article/the-wisdom-of-

your-cells) 

Luanle 

Phần I 

( Minh triết ) Trí tuệ của tế bào nói về một ngành sinh vật học mới, nó có khả năng làm thay đổi tận gốc rể nền văn 

minh và thế giới chúng ta đang sống. Khoa sinh học mới này sẽ dẫn dắt chúng ta rời khỏi những niềm tin cho rằng 

con người bị lệ thuộc vào các gien (gene - nhiễm sắc thể), rằng con người là bộ máy sinh hóa (biochemical), không 

có khả năng làm chủ đời sống của mình. Khoa này mang chúng ta đến một thực tại mới, trong đó niềm tin và tâm 

trí điều khiển các gien, cũng như làm chủ những hành vi và kinh nghiệm sống trong cuộc đời. Môn sinh học này 

dựa trên nền tảng khoa học hiện đại và được bổ sung thêm với những kiến giải mới.  

Ngành khoa học mới này sẽ biến đổi chúng ta từ kẻ thọ tạo trở thành người sáng tạo, trao cho ta quyền năng sáng 

tạo và khai mở đời sống của mình.Đây đích thực là sự hiểu biết về bản thân. Có câu ngạn ngữ, ‘Kiến thức là sức 

mạnh’, thật vậy, ta đang bắt đầu hiểu được quyền năng của chính mình. Đây là điều mà tôi tin mọi người sẽ gặt hái 

được khi tìm hiểu về môn khoa học mới này. 

 

I.- Du hành vào không gian bên trong 

http://vn.360plus.yahoo.com/tamlinh-nhandien
http://vn.360plus.yahoo.com/tamlinh-nhandien
http://www.brucelipton.com/article/the-wisdom-of-your-cells
http://www.brucelipton.com/article/the-wisdom-of-your-cells
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Tôi bắt đầu học môn sinh học khi lên lớp hai. Ông thầy mang vào lớp kính hiển vi để học sinh nhìn hình dạng tế 

bào. Tôi còn nhớ đã học rất hứng thú. Khi lên đại học tôi dùng kính hiển vi điện tử thay thế cho loại kính cũ để 

quan sát đời sống các tế bào. Những điều học được đã làm thay đổi đời sống cùng nhận thức của tôi một cách sâu 

xa và tôi muốn chia xẻ điều này với các bạn. Khi dùng kính hiển vi điện tử tôi có thể thấy không những hình dạng 

bề ngoài mà còn hiểu được cấu trúc cùng chức năng của các tế bào. Giống như người ta nói rất nhiều về du hành 

vào không gian, tôi cũng đang du hành vào vũ trụ bên trong và thấy được nhiều điều, bắt đầu có những nhận thức 

bao quát hơn về bản chất của đời sống, của tế bào và phần tham gia của ta vào đời sống các tế bào.  

 
Khoảng năm 1968, tôi tham dự khoá huấn luyện về nuôi cấy tế bào, bắt đầu học tạo sinh vô tính (cloning) tế bào 

mầm (stem cells), tôi làm cuộc thí nghiệm đầu tiên với sự hướng dẫn của Tiến sĩ Irv Konigsberg, ông là một khoa 

học gia sáng giá đã tạo được tế bào mầm đầu tiên. Loại tế bào tôi đang nghiên cứu gọi là nguyên bào cơ (myoblast). 

Myo là cơ, blast là tiền bối, tiền sinh. Khi tôi để các tế bào vào đĩa trong môi trường thích hợp cho tế bào cơ 

phát triển, chúng sinh sôi nảy nở và kết quả cho tôi một loại mô cơ co dãn được. Tuy nhiên, nếu tôi thay đổi 

môi trường thì số phận của các tế bào cũng thay đổi. Khởi đầu tôi đặt các tế bào cơ nói trên vào một môi 

trường khác thì nó lại trở thành các tế bào xương. Nếu tôi lại thay đổi môi trường thì nó biến thành các tế 

bào mỡ. Kết quả của các thí nghiệm này khiến cho tôi rất phấn khởi bởi vì trong khi các tế bào gốc đều giống nhau, 

số phận của chúng lại bị qui định bởi môi trường do tôi tạo ra .  

 
Trong khi thực hiện các cuộc thí nhiệm này tôi cũng đang đi dạy tại trường đại học y khoa Wisconsin, truyền đạt lại 

những kiến thức cổ điển cho rằng gien qui định số phận các tế bào. Nhưng thí nghiệm lại cho tôi thấy rằng số phận 

của tế bào lại bị qui định ít nhiều bởi môi trường. Dĩ nhiên, đồng nghiệp của tôi cũng bị bất ngờ bởi các thí nghiệm 

này. Mọi người đều đang tin theo thuyết di truyền bảo rằng ‘gien làm chủ đời sống’, trong khi đó công trình của 

tôi lại cho thấy môi trường làm thay đổi tế bào, họ bàn rằng đây chỉ là một biệt lệ.  

 

II.- Bạn là một cộng đồng gồm 50 tỉ tỉ tế bào. ( 50 trillion ) 

 

Bây giờ tôi thụ đắc một hiểu biết hoàn toàn mới mẻ về sự sống, điều này đã đem lại cách truyền đạt kiến thức mới 

về tế bào. Khi bạn tự nhìn mình thì thấy ta là một cá nhân riêng biệt. Nhưng nếu bạn hiểu thực chất ta là ai, bạn sẽ 

ngộ ra rằng mình thực ra là một cộng đồng của 50 ức tế bào. Mỗi tế bào là một cá thể sống động, một sinh linh 

có đời sống và chức năng riêng biệt, nhưng nó cư xử với nhau trong tinh thần của một cộng đồng. Nếu tôi có 

thể thu gọn bạn cho nhỏ lại thành một tế bào rồi đem đặt vào trong cơ thể, bạn sẽ thấy một thành phố rất 

bận rộn với hàng ức ức cá thể đang sống trong một bọc bằng da. Ðiều này mang nhiều ý nghĩa khi ta hiểu 

rằng cộng đồng hoà hợp tạo ra sự khang kiện và cộng đồng mất quân bình sinh ra bệnh tật. Vì vậy, sự kiện 

đầu tiên cần nhớ,mỗi chúng ta là một cộng đồng.  
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Sự kiện thứ hai : Không có một chức năng nào hiện hữu trong cơ thể mà lại không hiện diện trong từng tế 

bào. Ví dụ, bạn có các bộ máy như : tiêu hóa, hô hấp, bài tiết, xương và cơ, nội tiết, sinh dục, thần kinh, miễn 

nhiễm, thì trong các tế bào cũng không thiếu những thứ đó. Thực vậy, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh 

của tế bào. Điều này rất hữu ích cho các nhà sinh vật học bởi vì họ có thể nghiên cứu về tế bào và áp dụng 

kiến thức này để tìm hiểu về cơ thể con người. 

 
Tôi đang dạy học về cái gọi là một mô hình y khoa, theo đó sinh lý con người giống như bộ máy sinh học gồm có 

các chất sinh hóa do các gien quản lý. Thế nên khi bệnh nhân đến khám bệnh, các bác sỹ tin rằng bệnh nhân đang 

có vấn đề về mặt sinh hoá hoặc gien cần được điều chỉnh để đem lại sức khoẻ. Đến một lúc tôi thấy rằng mình cần 

phải thoát ly khỏi trường đại học bởi vì tôi phát hiện có một sự mâu thuẩn rất lớn giữa những điều tôi dạy 

cho sinh viên và những điều tôi biết qua thí nghiệm để tìm hiểu cái gì làm chủ các tế bào.  

 

III.- Một cách hiểu mới mẻ về khoa học 

 

Khi rời khỏi trường đại học tôi có dịp đọc thêm về vật lý học. Tôi lại tìm thấy những kiến thức không phù hợp với 

môn mà tôi đã dạy. Ngành tân vật lý học, vật lý lượng tử, có nói đến một cơ chế hoàn toàn xung khắc với cơ 

chế cổ xưa dựa trên vật lý Newton mà tôi từng dạy. Môn tân vật lý này chưa được đưa vào chương trình trường 

y khoa. Trước khi có khoa học hiện đại, thì môn khoa học thuộc về thẩm quyền của giáo hội Thiên Chúa. Nó được 

mệnh danh là khoa thần học tự nhiên, thấm nhuần lãnh vực tâm linh.  

Khoa này dạy rằng bàn tay của Chúa can dự vào mọi việc của thế gian, trong thiên nhiên quanh ta nơi nào 

cũng có hình ảnh của Chúa. Khoa thần học tự nhiên có nhiệm vụ giúp hiểu môi trường chung quanh để biết 

sống hòa điệu với thiên nhiên. Điều này cũng có nghĩa giúp sống hoà hợp với Thiên Chúa bởi vì Chúa có liên 

hệ chặt chẻ với thiên nhiên. 

Tuy nhiên, vì giáo hội lạm quyền và độc tôn chân lý, họ cố tình dìm đi những khám phá mới, thế nên Giáo Hội Cải 

Cách ra đời. Martin Luther thành lập tân giáo hội thách thức độc quyền của giáo hội Công giáo. Sau thời kỳ Cải 
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Cách, người ta mới có dịp đặt lại vấn đề đức tin về vũ trụ.  Môn khoa học cũ lột xác và trở thành như ngày nay. 

Ông Newton, nhà vật lý học chuyên khảo cứu về trọng lực và thiên văn đã đặt nền tảng cho ngành khoa học mới. 

Ông sáng tạo ra môn toán học giải tích để tính toán, tiên đoán được sự chuyển vận của thái dương hệ. Khoa học 

nhận định chân lý là những sự kiện có thể tiên đoán được. Môn vật lý Newton coi vũ trụ như là một bộ máy do vật 

chất tạo thành; khoa này lý luận rằng nếu ta hiểu được thành phần cấu tạo của bộ máy thì ta cũng sẽ hiểu rỏ được 

thiên nhiên. Từ đó mục tiêu của khoa học là điều khiển và chế ngự thiên nhiên, hoàn toàn khác với mục tiêu của 

môn thần học tự nhiên trước kia là để sống hoà điệu với thiên nhiên. 

Vấn đề cái gì làm chủ đã trở thành một điểm rất quan trọng trong ngành sinh học.  

Vậy chứ cái gì đang qui định những nét cá tính thể hiện ra từ mỗi người chúng ta ? Theo môn vật lý Newton 

thì các sinh vật là những bộ máy do vật chất cấu thành. Nếu muốn tìm hiểu các bộ máy này thì cần phải tháo 

gở nó ra thành từng bộ phận, còn gọi là tiến trình giản hoá. Ta nghiên cứu từng bộ phận để hiểu rồi sau đó 

ráp chúng lại được thì coi như đã hiểu được toàn thể cái máy.  

Ông C. Darwin cho rằng cá tính của chúng ta đến từ cha mẹ. Tinh trùng và noãn phối hợp nhau tạo ra kết quả là 

một con người mới thừa hưởng một chất liệu có khả năng qui định cá tánh của các hậu duệ. Người ta khởi sự 

nghiên cứu về sự phân bào từ đầu thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu họ thấy trong tế bào có những cấu trúc hình dây 

hiện diện trước lúc phân bào. Những cấu trúc này được gọi là nhiễm sắc thể.  

 
Cũng đáng chú ý là trong khi nhiễm sắc thể được tìm ra vào khoảng năm 1900 thì đến năm 1944 người ta mới biết 

được bộ phận nào mang các đặc tính di truyền. Cả thế giới rất phấn khởi. Họ bảo, quỷ thần ơi, sau bao nhiêu năm 

dài cuối cùng mình đã biết được cái nào mang đặc tính di truyền; có lẽ nó là DNA. Vào năm 1953, J. Watson & 

F. Crick đã tìm ra mỗi sợi DNA chứa một loạt gien. Gien là những mẫu thiết kế (blueprint) cho từng loại phân 

tử protein. Protein là thành tố xây dựng nên cơ thể và có trên 100,000 loại như vậy. Một hàng tít lớn chạy trên 

tờ báo ở New York công bố khám phá của hai nhà khoa học : ‘Bí mật của đời sống đã bật mí’. Và kể từ lúc đó khoa 

sinh học hầu như chỉ chú trọng nghiên cứu về di thể (gene). Các khoa học gia thấy rằng nếu hiểu được mã di 

truyền thì họ có thể thay đổi được cá tánh của sinh vật, họ hăm hở lăn xả vào dự án nghiên cứu di thể con người 

để hiểu rõ bản chất của nó. Lúc đầu họ nghĩ rằng các gien chỉ qui định về hình dáng bên ngoài, nhưng khi họ tiếp 

tục thí nghiệm thì thấy rằng di thể cũng có ảnh hưởng đến tánh nết, cảm xúc. Khi biết rằng mọi sắc thái cá tính 

của con người đều do các di thể qui định, thì bổng nhiên các gien lại mang thêm một ý nghĩa sâu xa hơn . 

 
 

Ta có phải là nạn nhân của sự di truyền ? 

Nhưng cũng còn một câu hỏi chót : Vậy chứ cái gì làm chủ các DNA ? Câu hỏi này đưa ta leo lên nấc thang cuối 

cùng để tìm ra điều gì đang ở vị thế chủ động tối cao ? Các khoa học gia thực hiện thí nghiệm và thấy rằng DNA 

tự nhân bổn một mình! DNA kiểm soát các phân tử protein và các phân tử này chính là cơ thể chúng ta. Điều này 
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muốn nói rằng DNA vốn đang làm chủ đời sống, đây là trọng tâm của chủ thuyết. Nó dẫn đến quan niệm cho 

rằng ‘DNA có quyền lực tối thượng’, theo đó số mạng của chúng ta đã được an bày bởi DNA từ lúc cha mẹ giao 

phối. Điều này đem lại hậu quả thế nào ? Số mạng và cá tánh của bạn phản ảnh sự di truyền thọ nhận từ khi 

sinh ra; thực vậy bạn là nạn nhân của sự di truyền.  

 
  

 

IV.- Dự án nghiên cứu di thể con người 

Dự án nghiên cứu di thể con người đã đến để cứu giúp nhân loại. Phương án này nhằm mục đích nhận diện mọi di 

thể trong con người hầu cho trong tương lai ngành di truyền học có cơ hội chửa lành mọi bệnh tật và giải quyết các 

vấn nạn mà con người phải đối đầu. Tôi nghĩ rằng dự án này là một công tác nhân đạo, nhưng sau khi nghe người 

kỷ sư trưởng P. Silverman trình bày đã khiến cho tôi chú ý. Ông nói rằng : tính ra có khoảng 100,000 gien bởi vì có 

100,000 loại phân tử protein khác nhau trong con người; ngoài ra còn những di thể không tạo ra protein nhưng 

kiểm soát các di thể khác. Dự án này được thiết kế bởi các nhà đầu tư mạo hiểm; họ phác hoạ rằng có đến hơn 

100,000 di thể cần được phân loại và cầu chứng rồi bán bản quyền cho kỷ nghệ dược phẩm. Các công ty bào chế sẽ 

dùng các gien để tạo ra đủ loại dược phẩm. Hóa ra, chương trình này không phải để phục vụ con người mà phần lớn 

là để kiếm tiền.  

Và đây chính là phần khôi hài. Khoa học gia biết rằng khi càng tiến hóa thì bộ máy con người càng phức tạp, trong 

khi một sinh vật nhỏ bé chỉ có khoảng vài ngàn gien thì con người tính ra có khoảng 150,000 gien, thế thì phải sản 

xuất đến 150,000 loại thuốc mới. Phương án bắt đầu năm 1987, khi có nhiều bộ óc con người chung sức thì có thể 

tạo ra phép lạ.Trong chỉ có 14 năm bản đồ gien của con người đã thành hình. Nó trở nên cái mà tôi gọi là một 

chuyện hài hước vĩ đại .  

Khởi đầu dự án, trước tiên họ nghiên cứu về một động vật nguyên sinh, một con trùng nhỏ xíu mắt thường khó 

thấy. Các nhà di truyền học thường dùng loại trùng này làm thí nghiệm bởi vì chúng sinh sản rất nhanh, nhiều và 

thể hiện những đặc điểm cần nghiên cứu. Họ tìm thấy các sinh vật này có khoảng 24,000 gien. Sau đó họ quyết 

định nghiên cứu thêm một loại mẫu khác trước khi bước qua nghiên cứu con người, sinh vật kế là con ruồi trái cây 

(fruit fly /ruồi đục quả) bởi vì đã có rất nhiều thông tin di truyền về loại ruồi này. Kết quả bộ gien của ruồi chỉ có 

18,000 gien. Trong khi con trùng nguyên sinh có 24,000 gien thì con ruồi lại chỉ sở hữu 18,000 gien! Thật không 

thể hiểu nổi, nhưng họ để qua một bên và bắt đầu công trình về bộ gien con người .  

Đến năm 2001 thì gặt hái được thành quả và đây thật là một cú sốc : bản đồ di thể của con người chỉ có 25,000 

gien; họ mong có đến gần 150,000 mà lại chỉ có 25,000 gien! Cú sốc khủng khiếp đến nổi họ không muốn nhắc đến 

điều này. Trong khi có nhiều quảng bá rầm rộ về công trình hoàn thành, thì không ai nêu lên vấn đề 100,000 

gien bị mất tích. Những tạp chí khoa học cũng không có bài bình luận về dữ kiện này. Khi họ nhận thấy không có 

đủ số gien tương ứng với sự phức tạp của con người thì điều này đã làm cho bộ môn sinh học chấn động tận gốc rễ.  
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Tại sao điều này lại quan trọng ? Nếu khoa học dựa vào sự vận hành trung thực của đời sống, thì việc áp dụng khoa 

học vào ngành y khoa sẽ rất hữu ích. Nhưng nếu khoa học dựa vào một nền tảng sai lầm, thì việc áp dụng khoa học 

vào y khoa sẽ đem đến tai hại.  

Hiện nay người ta biết rằng nền y khoa truyền thống, được dùng nhiều nhất trong các nước Tây phương, là 

nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất tại Hoa kỳ.  

Nó cũng chịu trách nhiệm với 1/5 số tử vong tại Úc châu. Bác sĩ Barbara Starfield viết một bài trên tạp chí 

của Hội Y Sỹ Hoa Kỳ (AMA) nói rằng, với ước tính dè dặt thì Tây y đứng vào hàng thứ 3 về các nguyên 

nhân làm chết người tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong một cuộc nghiên cứu gần đây của Gary Null (xem Chết vì 

Thuốc :***.garynull.com), ông nói rằng thay vì đứng thứ ba thì phải xếp Tây y đứng đầu về nguyên nhân 

gây ra tử vong, việc trị liệu bằng tây y đã làm chết hơn 750,000 người mỗi năm. Nếu ngành y nắm vững 

chuyện họ làm chắc sẽ không đến nổi gây chết chóc như thế.  

Bởi vì tôi ý thức rằng các gien không làm chủ đời sống, tôi xin nghỉ dạy đại học vào năm 1980, 7 năm trước khi 

dự án về di thể con người khởi sự. Tôi biết rằng chính môi trường mới có ảnh hưởng mạnh, nhưng các đồng nghiệp 

thì coi tôi như một người quá khích và gàn bướng bởi vì tôi chống lại những gì họ đang tin tưởng ; cho nên chuyện 

này trở thành cuộc tranh luận về niềm tin. Đến một lúc, lòng tin buộc tôi phải từ chức giáo sư. Khi ấy tôi bắt đầu 

dấn thân tìm hiểu về chức năng của bộ óc và khoa thần kinh học. Tôi đi tìm câu trả lời cho vấn đề :’Nếu DNA 

không điều khiển tế bào vậy thì ‘bộ não’ của tế bào nằm ở đâu ?’  

 

V.- Bộ máy điện não bên trong 

Ngành Tân sinh học cho thấy bộ não của tế bào chính là Màng tế bào, nơi giao tiếp giữa Nội môi của tế bào với 

Thế giới luôn đổi thay bên Ngoài. Chính các chức năng mới quản lý đời sống. Điều này rất quan trọng bởi vì khi 

hiểu được chức năng thì ta biết rằng mình không phải là nạn nhân của các gien. Thực vậy, ta có thể điều khiển các 

gien và cơ thể thông qua hoạt động của màng tế bào; chúng ta cũng đã và đang làm việc này đấy thôi, mặc dầu 

trong lòng vẫn còn mang nặng niềm tin cho rằng ta là nạn nhân.  

Tôi bắt đầu ngộ ra một điều : tế bào cũng như một con chíp (semiconductor) mà nhân tế bào là ổ cứng ( hard 

disk) có chứa các thảo chương (programs- mã di truyền). Các gien là programs. Ngày kia, khi đang gỏ trên máy 

tính, tôi chợt thấy rằng máy điện toán của mình giống như một tế bào. Tôi có programs cất giữ trong đó nhưng 

những gì hiện ra trên màn ảnh của máy không phải do các programs quyết định; mà sự quyết định đến từ dữ liệu do 

tôi đánh máy trên bàn phím để đưa thông tin từ môi trường bên ngoài vào trong máy. Bỗng nhiên, các mảng lộn 

xộn được ráp lại ăn khớp vào nhau : màng tế bào chính là bộ điện não của máy tính. Các gien trong tế bào là 

harddrive chứa mọi tiềm năng. Điều này giải thích tại sao mọi tế bào trong cơ thể có thể hình thành bất cứ 

các loại tế bào nào khác, bởi vì trong nhân của nó có chứa mọi thứ gien có khả năng tạo nên con người. 

Nhưng tại sao có lúc tế bào lại trở thành da, có lúc lại hoá thành xương hoặc mắt ?  

 
Xin trả lời : không phải bởi vì các gien tự vận hành nhưng mà do môi trường cung ứng thông tin. Bổng 

nhiên có một điều vĩ đại bổ chụp lấy tôi : cái khiến cho chúng ta người này khác với người kia là do sự hiện 

diện của một bộ gien thụ cảm (receptors) có tác dụng như một bàn phím nằm trên màng tế bào. Các phím 

này tiếp nhận thông tin từ môi trường bên ngoài.Điều khám phá lớn nhất chính là : cá tánh của chúng ta 

thực ra là kết quả của việc các mã di truyền tham gia vận hành theo tín hiệu từ môi trường kích động lên 

bàn phím trên mặt tế bào. Bạn không thuộc về bên trong của tế bào, mà bạn đang dùng bàn phím để điều 
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khiển sự vận hành các tế bào. Bạn chính là một cá thể xuất phát từ môi trường (sản phẩm của môi trường ? ) 

.  

 
Lúc còn trẻ, tôi thấy Tôn giáo không mang lại chân lý nào. Tôi xa lánh lãnh vực Tâm linh và cuối cùng bước 

vào Khoa học. Khi ngộ ra rằng cá tánh của mình là sản phẩm của môi trường, do môi trường kích động lên 

các Tế bào mà hình thành. Điều này đối với tôi là một cú sốc lớn nhất trong đời, từ lĩnh vực Vô thần tôi bị lôi 

cuốn và quăng vào tình trạng đòi hỏi phải có Tâm linh. Các tế bào của tôi giống như những chiếc TV nhỏ xíu 

có ăng ten, còn tôi là đài phát sóng làm chủ những hình ảnh từ các gien phát ra. Thực vậy, tôi hoạch định 

cho các tế bào của tôi làm việc.  

 
Tôi ngộ ra rằng nếu tế bào chết đi không có nghĩa là chương trình phát sóng biến mất, mà luồng sóng vẫn 

còn đó dẫu cho tế bào còn đó hay không. Một nổi kính sợ sâu xa bổng xâm chiếm lấy tôi. Điều tôi chứng ngộ 

là : cuộc sinh tồn không còn quan trọng nữa bởi vì những làn sóng phát xuất từ trường lực đã tạo ra bổn 

tánh hằng hữu của tôi, tôi là sản phẩm của trường lực. Nổi sợ chết đã tan biến. Thời đó là 25 năm về trước, 

đây là một trong những kinh nghiệm giải thoát thật tuyệt vời mà tôi đã chứng ngộ.  

 

VI.-Quyền năng của nhận thức trong ngành sinh học mới 

Chúng ta có những nhận định về môi trường xung quanh rồi mới điều chỉnh sinh hoạt của mình cho thích hợp, 

nhưng không phải lúc nào ta cũng nhận thức đúng đắn. Nếu ta cứ ngụp lặn trong tà kiến, thì những tà kiến này sẽ 

khiến cho sự chấn chỉnh đời sống trở nên sai lạc. Những nhận thức sai có thể hủy hoại đời sống. Nếu hiểu rằng 

màng tế bào tiếp nhận những kiến giải, rồi nó mới khiến cho các gien gởi những phản hồi ra ngoài môi trường; thì 

ta mới biết rằng khi đời sống không suông sẽ, điều cần nên làm là phải thay đổi nhận thức chứ không phải thay đổi 

các gien. Việc này dễ thực hiện hơn là đem cơ thể ra mà sửa chửa. Thật vậy, đây chính là quyền năng của ngành 

sinh học mới : Khi kiểm soát được sự nhận thức thì ta mới có chủ quyền trên cuộc sống của mình. Có vài điều sai 

lầm trong khoa học mà lại được tin tưởng như ‘chân lý’, đó là những giả thuyết sai lầm. Khi nào các giả thuyết này 

chưa được sửa chửa lại, thì ta vẫn tiếp tục nhận thức sai về mối tương quan giữa mình với địa cầu, với thiên nhiên, 

cũng như với môi trường. Hậu quả là ta sẽ hủy diệt môi trường, nguồn sinh lực của chúng ta .  

Giả định sai lầm đứng đầu cho rằng : vũ trụ được dựng nên bởi vật chất, do đó sự hiểu biết về vũ trụ có thể 

đạt đến bằng cách nghiên cứu vật chất. Thực ra, một nhận thức về đời sống và môi trường chỉ dựa trên cơ sở 

vật chất đã không còn chính xác nữa.  



 327 

 

 
Một giả định sai khác : các gien di truyền làm chủ đời sống. Thực ra, chính nhận thức của chúng ta mới làm chủ 

cuộc sống. Khi thay đổi nhận thức, ta nắm lại chủ quyền trong cuộc sống của mình. Tôi sẽ bàn về vấn đề này sau.  

Còn giả định sai thứ ba này rất nguy hiểm : thuyết này theo Darwin cho rằng chúng ta đạt đến trình độ tiến 

hóa như bây giờ phải thông qua một quá trình tranh đấu sinh tồn, ‘ kẻ mạnh nhất mới sống còn’.        Ngành 

sinh học mới cho rằng sở dĩ có tiến hoá là nhờ ở sự cộng tác. Khi chưa hiểu như vậy, nhân loại sẽ còn tiếp tục 

cạnh tranh với nhau, đấu tranh và tàn phá địa cầu, mà không biết rằng nhân loại cần phải hợp tác để sinh 

tồn. Cạnh tranh liên tục sẽ làm cho nền văn minh nhân loại bị hủy diệt.  

 

 
 

VII.- Tương lai của ngành y khoa 

Ngày nay người ta hiểu rằng vạn vật trong vũ trụ đều do năng lượng tạo ra; mặc dù chúng ta thấy sự vật có vẻ 

như một khối dầy đặc, nhưng thực sự tất cả đều là các dạng năng lượng tương tác với nhau. Ngay cả khi con người 

giao tiếp nhau trong một môi trường, cũng là đang cùng lúc thu và phóng năng lượng. Có lẽ bạn đã quen dần với 

các danh từ như ‘thanh khí’ và trược khí’, đó là các làn sóng đang giao động. Tất cả chúng ta đều là năng lượng. 

Năng lượng trong ta đang phản ảnh năng lượng ở chung quanh bởi vì các nguyên tử trong cơ thể không 

những phát ra năng lượng mà còn thu hút năng lượng. Mọi sinh vật đều đang cảm thông với nhau bằng các 

chấn động lực. Động vật cảm thông với cây cỏ và với các loài khác. Các pháp sư dùng chấn động lực nói 

chuyện với cây cỏ. Nếu bạn cảm nhận được sự khác nhau giữa chấn động lực ‘thanh’ và ‘trược’ thì bạn sẽ 

luôn luôn có xu hướng đi về nơi nào giúp bạn sinh tồn, phát triển, thương yêu, v.v... và xa lánh nơi nào làm 

tiêu hao, hủy hoại bạn.  b 

Khi không ý thức các loại chấn động lực này thì chúng ta đã bỏ qua một tín hiệu quan trọng nhất do môi trường 

phát ra. Môn tân vật lý giúp ta hiểu rằng các dạng năng lượng giao thoa và tương tác với nhau. Cho nên chúng ta 

cần phải chú tâm đến những lực vô hình này, nó đang tham gia trực tiếp vào những gì xảy ra trong đời sống hằng 

ngày. Trong khi y khoa không huấn luyện cho các bác sĩ biết rằng năng lượng là một thành phần của hệ thống, họ 

lại dễ dàng thích nghi với việc dùng các loại máy khám bệnh hiện đại. Thật khôi hài khi họ đọc kết quả như đọc 

một bản đồ,nhưng họ không hiểu điều căn bản rằng bản đồ của họ chính là những dầu vết của khí lực hiện diện 

trong cơ thể.  

Ví dụ, một hình chụp quang tuyến về bệnh ung thư cho thấy khối ung thư đã phát ra một loại khí lực mang dấu vết 

riêng của nó. Thay vì cắt bỏ khối ung thư, tại sao lại không thể dùng một loại khí lực, với cách cộng hưởng đặc thù, 

nó sẽ làm thay đổi khí lực của tế bào ung thư và đem chúng trở về trạng thái quân bình ? Có lẽ bệnh sẽ lành. Điều 

này nghĩ cũng có lý khi ta nhớ đến cái gọi là “dùng bàn tay trị bệnh” đã có cả ngàn năm nay. Bệnh nhân tiếp nhận 

một loại khí lực để tương tác với cơ thể, và qua cơ chế cộng hưởng có thể làm thay đổi khí lực, nhiên hậu làm 

thay đổi vật chất, bởi vì vật chất cũng là khí lực. Đây là ngành y khoa tương lai, hiện ta chưa đạt đến trình độ 

này.  
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Các nhà vật lý lượng tử cho biết rằng ở bên trong cấu trúc vật chất chỉ có năng lượng (khí lực) tồn tại mà thôi, 

chúng ta được tạo dựng bởi khí lực. Nghĩa là chúng ta tương tác với mọi thứ nằm trong trường lực. Điều này tạo ra 

một ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác chăm sóc sức khoẻ. Vật lý lượng tử cho biết các loại khí lực luôn luôn quyện 

vào nhau. Trong thế giới khí lực, các luồng sóng luôn luôn hoà nhập và tương tác với nhau. Ta không bao giờ có 

thể hoàn toàn tách rời một người ra khỏi môi trường y đang sống. Vật lý lượng tử cho rằng năng lượng vô hình 

chuyển tải thông tin hiệu quả hơn gấp trăm lần tín hiệu vật chất (ví dụ như thuốc men). Khi tìm hiểu về sức khoẻ, ta 

khởi sự nhận ra một thế giới vô hình mà ta chưa có khả năng giao tiếp.  

Nói cách khác, trong thế giới lượng tử ta không chú tâm đến vật chất ? mà đến khí lực. Trong một thế giới 

của máy móc ta cho rằng có thể hiểu thấu mọi sự việc nhờ pháp giản hóa (reductionism). Nhưng để tìm hiểu 

vũ trụ trong thế giới lượng tử hiện đại thì ta cần phải hiểu lý nhất thể (holism) : bạn không thể nào tách rời 

một chấn động lực này với chấn động lực khác. Phải biết rằng trong thế giới này ta đang giao tiếp với không 

biết cơ man nào là chấn động lực.  

Đây là định nghĩa của tôi về môi trường : đó là tất cả những gì từ khởi từ thâm tâm bạn trải ra cho đến tận biên 

cương của vũ trụ. Nó bao gồm mọi thứ từ những vật thể gần gủi bạn cho đến các hành tinh, mặt trời cùng tất cả 

những gì đang xảy ra trong thái dương hệ. Chúng ta là một thành phần của toàn thể trường lực (*). Để tóm tắt ý 

nghĩa điều này tôi xin trích một câu nói của A. Einstein:  

’Trường lực là cơ chế duy nhất thống lãnh các loại hạt tử.’  
Điều ông muốn nói là thế này :’Trường lực, loại khí lực vô hình, là cơ chế duy nhất thống lãnh thế giới vật 

chất.’ 

 
Ghi chú của người dịch: 

* ‘Trường lực’ (field) cũng có thể dịch là ‘pháp giới’ hiểu theo nghĩa :  

         - Cái luật chung bao gồm vũ trụ làm một với hư không (Phật học từ điển - Đoàn trung Còn)  

- Pháp giới là cơ quan tạo hóa ra vạn vật trong Càn Khôn Vũ Trụ (Cao Đài Từ Điển).  

-‘Bỡi chấp thân chấp cảnh nên quên mất chính mình, chứ vị đệ tử kia đâu biết rằng nếu soi rọi và tự tỏ, cảnh-thân 

đồng một, cùng pháp giới không hai, tất cả hàm linh đồng một chỗ uyên nguyên mà ra, mình cũng chính là tiếng 

mưa mà cũng là tất cả, một hạt mưa cũng chính là mình, mà tất cả cũng chỉ một không hai không khác.’ (Lục tổ 

Huệ năng) 

 
Lời giới thiệu : Ở đời ai lại không muốn thay đổi hoàn cảnh và số mạng cho tốt hơn, nhưng vấn đề này rất ít được 

trình bày theo góc nhìn của khoa học. Trong phần 2, TS. Bruce Lipton lại nói chuyện với chúng ta về những điều 

ông đã nói đến trong phần 1, ông sẽ tiếp tục trình bày đề tài này một cách chuyên môn hơn, nhằm giúp cho chúng ta 

làm chủ cuộc sống của mình. 

 

Phần II 

 

I.- Niềm tin điều khiển sinh hoạt cơ thể như thế nào ?  

(Tâm lý điều khiển sinh lý như thế nào?) 
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Vật lý học truyền thống xem cơ thể con người như một bộ máy gồm nguyên tử và phân tử hình thành, nhưng 

vật lý lượng tử (VLLT) lại thấy rằng ở bên dưới cấu trúc vật chất này chỉ có khí lực mà thôi. Nói cách khác, 

chúng ta là những khí thể đang tương giao với nhau trong trường lực. Cho nên, khi nói về sức khoẻ sự hiện 

diện của một thế giới vô hình cần được xét đến. Trong thế giới lượng tử, người ta chú tâm vào khí lực thay vì 

vật chất, bởi vì ta đang giao hoà và gắn bó với hằng hà sa số các chấn động lực. Khi tìm hiểu về sức khoẻ nếu 

chỉ chú ý đến phần xác thì ta sẽ bỏ sót phần khí lực, nếu chỉ chú ý đến cá nhân ta sẽ bỏ quên ảnh hưởng của 

môi trường. Chúng ta đang dần dần tiến đến tìm hiểu sự kiện “ vạn vật đồng nhất thể một cách nhất quán 

hơn “. 

Ngành VLLT cũng chạm trán với một thế giới bất định. Ông Newton cho rằng chúng ta có thể xác định hết thảy 

mọi thứ, làm chủ mọi thứ, và khắc phục thiên nhiên. Nhưng chúng ta phải buông bỏ niềm tin vào thuyết tất định 

này mà trở về với khoa thần học tự nhiên, THTN khuyên hãy cố gắng nhận ra nhịp vận hành của thiên nhiên 

để hoà điệu sống. Làm được như vậy chúng ta sẽ cải thiện được thế giới hôm nay cho khá hơn thế giới đã được tạo 

ra bởi thuyết tất định, thuyết đã đưa nhân loại và môi trường vào nơi tử lộ. Đây là hậu quả phải nhận lãnh, nhờ vậy 

ta hiểu được bản chất của trường lực, nó bao gồm mọi thứ từ thâm tâm cho đến tận biên cương vũ trụ. Ta là một 

thành phần của trường lực. 

 
Từ vật vô tri, cho đến những sinh vật, đến tư tưởng đều là thành phần của trường lực. Mọi thứ đều đang phát ra khí 

lực. Khi một tư tưởng hoặc niềm tin hình thành là chúng ta đang dùng thần lực ở trong đầu phóng ra những làn 

sóng vào vùng trường lực, giống như một âm thoa đang phát sóng. Khoa học gia nhận thấy rằng nếu dùng từ lực đó 

của chúng ta phóng ngược trở lại vào đầu thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ.Muốn biết tại sao điều này 

lại có liên hệ đến đời sống và cơ học lượng tử thì ta phải quay trở lại câu nói của A. Einstein : ‘Trường lực là cơ 

chế duy nhất thống lãnh hạt tử.’ Nếu áp dụng điều hiểu biết này vào vùng trường lực do tư tưởng tạo ra, thì sẽ 

thấy được rằng tư tưởng có khả năng gây dựng nên dáng dấp cho các hạt tử để hình thành thế giới mà ta đang sống. 

Bỗng nhiên ta thấy rằng mình không phải là những vật thể rời rạc nhỏ nhoi đang di động chung quanh địa 

cầu mà là các đài phát sóng nho nhỏ đang xây dựng tướng mạo cho trường lực, và các hình bóng này góp 

phần tạo nên kinh nghiệm sống cho chúng ta. 

Từ lâu người ta đã biết về hiện tượng ‘hiệu ứng đám đông’, khi một số rất đông người hội họp nhau mà có 

tư tưởng tương đồng, thì sẽ xuất hiện những biến cố lớn xảy ra trên thế giới. Chúng ta tham gia rất nhiều 

vào việc hình thành thế giới mình đang sống. Trong khi những biến cố lớn xảy ra do số đông người tạo nên, 

thì mỗi cá nhân cũng góp tư tưởng của mình vào việc hình thành hoàn cảnh nơi họ đang sống. Điều này rất 

quan trọng, bởi vì theo khoa vật lý nếu tư tưởng góp phần sáng tạo nên cuộc sống, thì ta nên khởi sự để ý 

đến nội dung những ý mình đang suy tư.Hiện nay các nhà vật lý học đã công nhận rằng những kiến giải của 

chúng ta hợp tác hình thành thế giới : thế giới mà ta nhận thức cũng chính là thế giới mà ta tạo ra. Hầu hết 

mọi người khó chấp nhận điều này. 

 
Thật vậy, khi vật lý lượng tử bắt đầu được chấp nhận như là đường lối vận hành của vũ trụ, chính các khoa học gia 

cũng cảm thấy khó khăn. Hẳn họ nghĩ rằng, mặc dù mình thấy nó đúng trong thế giới vi mô, nhưng không thể nào 

đem chuyện kỳ cục này vào trong đời sống. Cho nên vào năm 1920, họ đã cố chấp đi đến quyết định giới hạn 

chuyện áp dụng khoa học lượng tử trong phạm vi hạt tử mà thôi, và dùng thuyết Newton để lý giải phần còn lại của 

thế giới. Đây là nguyên do tại sao môn sinh học vui vẻ chấp nhận thuyết Newton. Hiện nay chúng ta đã thấy công 

trình của các khoa học gia nổi tiếng cho rằng : kiến giải con người hình thành vũ trụ; con người phát ra từ trường, 
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rồi từ trường mới tạo hình dáng cho các hạt tử. Như người Á châu thường nói : khi bạn nghĩ gì hay đòi cái gì thì 

nhất thiết sẽ nhận được cái đó. Đây không phải là sự trùng hợp, chúng ta đang tham gia trực tiếp và tích cực vào 

việc tạo hình dáng cho thế giới ta đang sống. 

 

II.- Sinh lý con người vận hành như thế nào 

 

Hãy nói về sinh lý để hiểu nó vận hành như thế nào. Xin bắt đầu với sự kiện là cơ thể được cấu tạo với nhiều 

tế bào, tế bào là những cơ quan do protein dựng nên. Có hơn 100,000 loại protein khác nhau, proteins là các 

phân tử có nhiều hình dạng phức tạp gần giống như các bánh xe răng ăn khớp với nhau trong guồng máy. 

Một số làm việc hít thở, một số làm việc tiêu hóa, số khác làm cho bắp thịt co bóp, v.v... Mọi chức năng của tế 

bào là do các protein tạo ra. Mẫu mã thiết kế của từng dạng protein là di thể, khi tôi cần đến dạng nào thì cứ 

lấy bản mẫu từ DNA, in ra phó bản gọi là RNA, rồi dùng phó bản RNA để tạo ra protein. 

 
Trong sinh học, một tổ hợp cấu trúc protein được gọi là chu trình, như chu trình tiêu hóa, chu trình hô hấp,... Khi 

quan sát sinh lý của cơ thể tôi thấy chúng vận hành ăn khớp với nhau như một guồng máy và sự tương giao đó làm 

phát sinh ra đời sống. Đến đây tôi xin thông báo trước là tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết về một bí mật của cuộc sống : sự 

vận động chính là điều bí mật của đời sống. Không có vận động thì không có sự sống, sự linh động là một nét 

khác biệt giữa sinh vật và vật vô tri. Cho nên vấn đề được đặt ra :  

III.- sự vận động là gì và nó phát sinh ra như thế nào ? 

 

Các protein trông giống như một xâu chuổi hạt châu kết dính liền nhau, mỗi hạt châu là một loại acid amin. Có tất 

cả 20 loại acid amin, mỗi loại có hình thù khác nhau. Vì vậy khi ta thay đổi thứ tự của acid amin trong xâu chuổi thì 

hình dáng của protein cũng thay đổi. Đây là điều bí mật : trật tự kết nối của chuỗi acid amin cũng tương tợ như khi 

đan kiểu áo khác nhau người ta phải theo trật tự những mũi đan khác nhau. Giống như một cuộn chỉ đan tự động. 

Khi các acid amin kết nối lại thành xâu chuổi thì nó hình thành một sợi chỉ protein, và sợi chỉ này tự động đan 

lại với nhau thành những hình thù khác biệt tùy theo trật tự kết nối của acid amin. Có tất cả 100,000 loại protein, 

mỗi loại protein có kích thước và thứ tự acid amin khác nhau, đặc tính này giúp protein hình thành các cơ 

tạng khác nhau. 

 
 

Cơ thể một người vừa qua đời cũng có mọi đặc tính như cơ thể một người còn sống, nhưng lại thiếu cử động. 

Cho nên bí mật của sự sống không phải chỉ ở protein mà thôi. Protein xây dựng nên cấu trúc, nhưng cái gì làm cho 

cấu trúc này hoạt động ? Dọc theo xâu chuổi protein, có nhiều phân tử acid amin mang điện tích âm dương nhờ vậy 
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mà các tín hiệu hoá học khác có thể gắn kết vào đó. Cấu trúc của protein tạo ra một vùng dành riêng để kết nối với 

các tín hiệu bổ sung của môi trường (như kích thích tố, thuốc men hay các chất sinh hoá khác). Khi một tín hiệu bổ 

sung kết hợp với một protein, nó làm điện tích dọc theo chuổi protein thay đổi. Sự kết hợp nầy khiến cho dây 

protein biến dạng. Khi biến dạng như vậy thì nó chuyển động. Nhờ chuyển động như vậy mà tế bào làm nên công 

việc. Các chức năng như tiêu hóa, hô hấp,... vận hành được chính là nhờ protein chuyển động.  

Sự sống phát sinh là nhờ proteins vận hành theo tín hiệu giống như ‘ ổ khóa vận hành theo chìa khóa’ . Theo 

thuyết Newton, ngành sinh học truyền thống cho rằng những tín hiệu điều khiển sự sống chính là chất hóa học. 

Cho nên ngành dược được xây dựng để bào chế các loại thuốc có khả năng phát ra tín hiệu điều khiển sự sống. 

Ngành y khoa truyền thống tin rằng nếu cơ thể không vận hành điều hoà là bởi vì guồng máy vận chuyển không ăn 

khớp với nhau. Do đó, nếu thay đổi tín hiệu thì ta có thể làm cho sự vận hành của các protein trong guồng máy thay 

đổi, chửa lành bệnh nhờ tín hiệu hóa học. Nhưng ngành cơ học lượng tử đặt vấn đề rằng, liệu các tín hiệu có bắt 

buộc phải là các chất hóa học hay không ? Thực ra, các tín hiệu của khí lực vô hình gửi thông tin đến protein 

còn hiệu quả hơn hàng trăm lần các tín hiệu hoá học.  
Tóm lại protein xây dựng nên guồng máy; sự chuyển động của protein theo các tín hiệu tạo ra sự sống; các 

tín hiệu đó có hai loại : loại hoá học và loại khí lực có hiệu quả cao hơn. Tín hiệu khí lực là sợi dây xuyên 

suốt kết nối các ngành y khoa bổ sung (complimentary medicine modalities). Ví dụ đông y nói đến kinh mạch, 

huyệt đạo là dựa trên cơ sở khí lực. Tây y nhắm điều chỉnh phần vật chất của cơ thể trong khi đông y lại thiên về 

khí lực. Vật lý lượng tử, ngành chuyên giải thích về sự vận hành của vũ trụ, nhấn mạnh rằng tín hiệu của khí lực có 

tác dụng hiệu quả hơn thuốc men gấp cả trăm lần. 

 

IV.-Điều gì có thể gây rối loạn ? 

 

Nếu có bệnh tật thì bạn nghĩ nguyên nhân do đâu ? Có thể vì cấu trúc của protein lệch lạc hoặc là vì cơ thể nhận tín 

hiệu sai lầm. ? 

Tại sao cấu trúc protein trở nên lệch lạc ? Có thể các di thể bị khuyết tật làm cho trật tự acid amin của protein thay 

đổi, protein bị kết nối lộn xộn, hậu quả chức năng của nó vận hành sai lệch gây ra bệnh tật. Nhưng điều quan trọng 

là chỉ có rất ít người có di thể khuyết tật, dưới 5% dân số mà thôi. Nghĩa là 95% con người sinh ra với những gien 

khoẻ mạnh. Trong 95% này, nếu chúng ta bị bệnh thì không phải là do các gien gây ra, mà là bởi tín hiệu của cơ 

thể. Rối loạn tín hiệu là nguyên nhân gây ra hầu hết bệnh tật. 

 

Vậy thì cái gì làm cho các tín hiệu bị rối loạn ? 

 

1.-Nguyên nhân đầu tiên có thể là do tai nạn gây chấn thương khiến ảnh hưởng đến tín hiệu xuất phát từ 

não. 

 
 

2.-Thứ đến là những độc tố hay chất hóa học mà cơ thể không thể chấp nhận, chất lạ xâm nhập gây rối loạn 

cho sự vận hành tín hiệu trong cơ thể. 
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3.-Nguyên nhân thứ ba do tâm trí, cũng là nguyên nhân quan trọng bậc nhất. Nếu tâm trí gởi tín hiệu sai lạc, 

cơ thể sẽ mất quân bình và bệnh tật phát sinh. 

 
Cho nên thay vì như ngành y khoa truyền thống đang chú tâm vào các gien và cấu tạo hoá học của cơ thể 

một cách thiển cận, thì các môn tân vật lý và sinh học cho rằng ta nên chú trọng đến cả hai, tín hiệu vật chất 

và khí lực, trong đó có tư tưởng. 

Trên bề mặt của tế bào có thể có cả trăm ngàn bộ thụ cảm đang chờ đợi tiếp nhận các tín hiệu bổ sung. Các bộ này 

có thể đọc cả tín hiệu vật chất và phi vật chất. Thông thường tế bào phải hồi đáp lại các tín hiệu để sinh tồn. Thức 

ăn đây này, hãy tiếp nhận, độc tố đây, hãy tránh xa. Màng tế bào có cùng chức năng như bộ da của cơ thể, chúng 

đọc tín hiệu và gởi đi những hồi âm. 

 
 

IV.- Vai trò của nhận thức 

 

Lúc nào trên mặt tế bào cũng có cả trăm ngàn phím đang sẳn sàng tiếp nhận một số thật lớn các tín hiệu đến từ môi 

trường. Trong khi ta có thể mô tả về sự tiếp nhận của từng tín hiệu, thì với cả ngàn tín hiệu được tiếp nhận cùng lúc 

ta lại cần phải có một cái nhìn tổng thể phức tạp hơn. Nếu muốn biết thực sự tế bào đang làm gì thì ta không thể chỉ 
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nhìn vào một con phím mà thôi, ta phải nhận định được những gì cả trăm ngàn phím đang cùng làm. Số lần tương 

giao của chúng vượt quá khả năng nhận định của trí óc, mà ngay cả kỷ 

thuật tin học cũng thấy khó cán đáng nổi. 

Nhờ biết nhạy cảm với môi trường mà các con phím này giúp vận hành đời sống. Đây là một định nghĩa 

chính xác của từ nhận thức : khả năng nhận biết các thành tố của môi trường bằng cảm giác. Các phím trên 

màng tế bào là đơn vị căn bản của nhận thức. Chúng đọc các nhận định về môi trường và điều chỉnh cơ thể 

cho thích ứng với nhu cầu đòi hỏi. Chuyện này trở thành vấn đề của từng cá nhân, bởi vì cách ta nhận thức 

cuộc đời sẽ qui định hành vi của mình. Nhận thức giữ vai trò làm chủ hành vi . 

Nếu nhận thức của chúng ta đúng đắn thì cơ hội sinh tồn rất lớn, còn nếu chúng ta bị tà kiến sai sử hoặc nhận định 

về môi trường không chính xác thì phản ứng của ta lệch lạc. Ví dụ một người bị bệnh chán ăn khi nhìn vào gương 

thì thì thấy họ mập quá, trong khi kẻ khác nhìn lại thấy ốm quá. Nhận thức sai lầm này gởi tín hiệu cho cơ thể khiến 

nó phải thải ra chất mỡ, và sự phiên dịch sai lầm tín hiệu của môi trường có thể dẫnđến tử vong. Ý nghĩa điều này 

rất rỏ rệt : khi nhận thức sai lầm thì hành vi của chúng ta không còn phục vụ cho cuộc sống.  

Nhận thức cũng điều khiển phản ứng của gien. Các cách nhìn đời khác biệt của từng người sẽ quyết định tuyển 

chọn những gien nào cần hiện hành để xây dựng cuộc sống. Điều này lại nhấn mạnh tầm quan trọng của tà kiến, 

nếu ta kích động các gien lộn xộn như gửi đi các tín hiệu lệch lạc, thì ta có thể làm lệch lạc chức năng cơ thể mà 

gây nên bệnh tật. Chúng ta không phải là tên nô lệ của bộ máy di truyền mà là kẻ sáng tạo nên cuộc sống của chính 

mình. Qua khả năng nhận thức về thực tại ta có quyền tuyển lựa các gien mình muốn để điều hành cuộc sống . 

Các gien điều hành sự tăng trưởng của bào thai từ lúc thọ thai qua các giai đoạn phát triển, trong giai đoạn 

này các gien điều phối thông tin giữa bào thai và môi trường. Đây là thời kỳ các gien nắm giử quyền lực. Sau 

giai đoạn phát triển này thì đến lượt những nhận thức của chúng ta về môi trường quyết định sự phát triển 

của cơ thể. 

V.- Kỷ thuật di truyền 

 

Hiện nay chúng ta đang dùng kỷ thuật di truyền để quậy phá. Chúng ta tạo ra một số hạt giống thay đổi gien. Hậu 

quả của việc đưa các loại giống đó vào đời sống chưa được xem xét kỷ càng. Những gien di truyền này đang thâm 

nhập vào hệ sinh thái và được các loài khác tiếp nhận. Ví dụ,trong cố gắng làm cho cây cối có khả năng đề kháng 

lại chất độc diệt cỏ, khoa học gia cấy gien biến đổi vào trong cây. Thời gian sau, người ta thấy các cây này đã 

chuyển các gien biến đổi sang cho những cây khác xung quanh, kết quả nảy sinh một loại cỏ có khả năng chống 

thuốc diệt cỏ.  Tất cả các chủng loại đều là thành phần của một cộng đồng, chúng chia sẻ di thể với nhau. 

Người ta biết rằng khi ăn thực phẩm biến đổi gien, các vi khuẩn trong ta có thể tiếp nhận các di thể biến đổi 

này. Việc bóp méo thiên nhiên của chúng ta có thể làm thay đổi cấu trúc di truyền các vi khuẩn trong bộ 

máy tiêu hóa! Có lẽ chúng ta chỉ biết được cái giá thực sự phải trả khi nào những gì ta làm quay ngược lại 

cắn xé ta .  

 

VI.-Đối phó với sự căng thẳng 

 

Sự sống và chức năng phát triển ràng buộc thật chặt chẻ với nhau, chức năng này chịu trách nhiệm thay thế các tế 

bào mất mát hàng ngày do già cỗi. Nhưng mặt khác sự sinh tồn cũng đòi hỏi một cơ chế khác hẳn nhập cuộc: bản 

năng tự vệ. Tự vệ làm ngưng tiến trình phát triển, đồng thời dành nội 

lực để chống trả lại mối đe dọa. Bất cứ lúc nào trong cuộc sống, chúng ta cũng hoặc dùng nội lực để cho phát triển 

hoặc để tự vệ.Muốn phát triển cần có nội lực mà muốn tự vệ cũng cần nội lực. Khi tự vệ ta phải bế môn và ngưng 

hẳn sức phát triển để giử gìn nội lực. 

Thiên nhiên ban cho con người cách tự vệ khẩn cấp như chạy trốn trước nanh vuốt hùm beo. Nhưng nếu ta cứ giử 

thế tự vệ lâu quá thì sẽ làm tổn thương bản năng sinh tồn. Điều quan trọng là như vầy : Ta muốn sống bao lâu trong 

cảnh phát triển và bao lâu trong thế tự vệ ? Sợ hãi càng kéo dài thì càng cần nhiều nội lực để tự vệ. Càng sợ nhiều 

thì sức phát triển càng ngưng trệ khiến có thể gây ra tử vong. Trong thế giới hiện nay, thái độ tự vệ ngày càng 

chiếm nhiều phần trong cuộc sống; hầu hết chúng ta đang sống trong một trạng thái căng thẳng cao độ khiến cho 

sức phát triển bị suy yếu. Tế bào không thể nào phát triển theo hai hướng cùng một lúc. Chúng chỉ có thể hoặc phát 

triển hoà nhập vào môi trường chung quanh, hoặc duy trì ở vị thế tự vệ, bế quan chờ đợi cho đến khi nào tình hình 
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bên ngoài sáng sủa để trở lại sinh hoạt bình thường. Chúng ta là một cộng đồng các tế bào chuyên tiếp nhận những 

kiến giải phát ra từ hệ thần kinh trung ương . 

Ngày nay hầu như chúng ta không thể tránh được những nổi sợ hãi. Al-Qaeda là ai và họ ở đâu ? Bệnh cúm gà ở 

đâu ? Sự sợ hãi cứ xuất hiện đe dọa cuộc sống lẫn nhận thức khiến ta không biết mình có thể tồn tại nổi hay không. 

Những nhận định này sẽ dồn chúng ta vào thế thủ và làm ngưng trệ sức phát triển của đời sống. 

Chúng ta có hai cơ chế khác nhau để bảo vệ cơ thể : hệ miễn nhiễm để đối phó với mối đe doạ từ bên trong như vi 

trùng, ký sinh trùng hoặc bệnh ung thư; và tuyến thượng thận tiết ra kích thích tố để đối phó với sự đe doạ từ bên 

ngoài như rắn độc hoặc khi bị hành hung. Kích thích tố căng thẳng (Stress hormones từ tuyến thượng thận) làm cho 

các mạch máu teo lại và hệ miễn nhiễm ngưng hoạt động. Nguyên do rất là hiển nhiên : khi bị sư tử rượt thì ta 

không dùng nội lực để chống lại vi trùng mà để chạy cho nhanh. Từ lâu, y khoa đã biết stress hormones làm cho hệ 

miễn nhiễm ngưng hoạt động. Cho nên họ tiêm stress hormones cho người chịu giải phẩu thay thế cơ phận để hệ 

miễn nhiễm người này không đào thải các tế bào xa lạ. Điều này có ý nghĩa gì trong cuộc sống hàng ngày ? Stress 

làm cho hệ miễn nhiễm suy nhược. 

Khi chúng ta đè nén hệ miễn nhiễm thì những chuyện vặt vãnh hàng ngày sẽ bắt đầu ngự trị và khiến phát sinh 

bệnh tật. Điều này rất quen thuộc với nhiều người, bởi vì khi đời sống có nhiều stress hơn thì chúng ta dễ bị suy yếu 

và bệnh hoạn sẽ trở nên trầm kha. Ví dụ, khi gần đến mùa thi cử thì các em học sinh dễ bị bệnh hơn. Thật là khùng 

điên khi cứ cho rằng ta đang bị nhiễm trùng, bởi vì hầu hết mọi mầm bệnh của con người đang có sẳn trong ta. 

Stress kềm chế hệ miễn nhiễm thì nó cũng làm ngưng quy trình phát triển, quy trình này chịu trách nhiệm thay thế 

những tế bào chết hàng ngày. Khi stress bành trướng đến một mức độ nào đó thì sự thiếu hụt tế bào tân tạo sẽ làm 

tổn hại các chức năng của cơthể khiến cho bệnh tật phát sinh. 

Có một điều về stress mà tôi thấy nó có tác dụng như chọc sâu thêm vào vết thương chưa lành. Những kích thích tố 

do stress tiết ra làm các mạch máu ở vùng tiền đình não co lại, khiến máu dồn ra phía sau não để cung cấp cho hệ 

thần kinh phản xạ nhanh của stress. Tóm lại, thiếu máu ở vùng tiền đình não làm con người kém sáng suốt và thiếu 

ý thức. Hậu quả không mong đợi của stress là khả năng thông minh suy giảm. Vì vậy, dân chúng một nước sống 

trong không khí sợ hãi thì kém sáng suốt hơn dân của một nước phát triển điều hoà; người sống trong sợ hãi sẽ dễ 

có những quyết định không thích hợp xuất phát từ vùng phía sau não. Điều này giải thích nhiều tình cảnh đang xảy 

ra trong thế giới đầy sợ hãi hiện nay. Cần biết rằng thể chất của chúng ta không nhận ra được sự khác biệt giữa sợ 

hãi thực sự và giả tạo. Một sự thật đơn giản : dẫu cho là tà hay chánh, lúc nào Nhận thức cộng với Niềm tin 

cũng có quyền năng điều khiển đời sống chúng ta . 

Thể chất của chúng ta không phải được tạo ra để sinh hoạt trong một tình huống đầy căng thẳng 24 giờ mỗi ngày, 

365 ngày một năm. Cơ thể chỉ có khả năng đối phó với một tình thế căng thẳng trong ngắn hạn mà thôi; thời giờ 

còn lại nó phải dùng để duy trì sự phát triển. Nhưng người thế gian (báo chí, chính quyền, v.v.) lại cứ thúc đẩy 

chúng ta sống trong sự sợ hãi triền miên, tình trạng này sẽ làm suy nhược thể chất, thần kinh và khả năng đề kháng 

bệnh tật. Điều quan trọng mọi người cần phải hiểu là nếu biết thay đổi nhận thức thì nhiên hậu cuộc sống 

cũng như thế giới sẽ thay đổi. Lối sống trong sợ hãi cần phải được chận đứng, bởi vì nó sẽ giết chết chúng ta 

và đe doạ sự sinh tồn của nhân loại. 

Phần III 

 

Lời giới thiệu: Trong bài này tác giả lại tiếp tục giải thích, khai triển và dẫn chứng về nguyên lý ‘Tâm lý làm chủ 

Sinh lý’ . Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng việc áp dụng nguyên lý này vào đời sống hàng ngày sẽ có thể giúp 

thay đổi cuộc sống cá nhân và xã hội trở nên lành mạnh, hạnh phúc. 

Tế bào là một sinh vật có trí thông minh. Ta có thể lấy tế bào ra khỏi cơ thể, đặt nó vào một cái đĩa trong 

phòng thí nghiệm và nó sẽ tự sinh tồn : biết thích ứng vào môi trường, phát triển, sinh sản và liên kết với các 

tế bào khác để thành lập cộng đồng. Trong cơ thể con người, chúng ta đang giao tiếp với một cộng đồng tế 

bào rộng lớn phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Trong cái đĩa đó tế bào hành xử như một cá thể riêng biệt, 

nhưng trong cơ thể các tế bào lại đối xử với nhau như một cộng đồng; nơi đó cá nhân không thể làm bất cứ 

điều gì mình muốn, vì như thế sẽ làm cho cộng đồng tan rả. Cho nên khi ở trong một cộng đồng, các tế bào 

có một ý thức chung với khả năng điều hành sinh hoạt của từng tếbào trong nhóm. Thực sự, các tế bào phải 

chìu theo một mệnh lệnh tối cao. Cơ thể là một cộng đồng với trên 50 tỉ tỉ tế bào sinh hoạt trong sự đoàn kết 

nhịp nhàng, luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu cũng như mệnh lệnh từ nơi tối cao. Và chính tiếng nói này lại 

phải tiếp thu cũng như học hỏi từ những nhận thức trong cuộc sống. 
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Những nhận thức điều hành đời sống xuất phát từ 3 nguồn gốc. Nhóm thứ nhất là từ Di truyền, gồm những bản 

năng chung của con người, ví dụ như tự động rụt bàn tay lại để tránh ngọn lửa đốt nóng. Nhóm thứ hai xuất phát từ 

Tiềm thức, phần này điều hành những chức năng mà ta không cần để ý đến. Ví dụ khi đã tập đi được rồi, thì phần 

hành điều khiển việc đi lại trở nên một phần của tiềm thức. Ta chỉ cần có ý muốn đi thì bộ óc sẽ phối hợp các động 

tác. Nhóm thứ 3 đến từ Ý thức. Ý thức có khả năng sửa đổi lại những phần hành đã học được còn ghi nhớ trong 

tiềm thức, và nó cũng có thể điều chỉnh lại ngay cả những sinh hoạt di truyền nữa. Bản chất của ý thức rất đặc 

biệt bởi vì nó có khả năng thay đổi những gì đã nhận thức trong quá khứ để hình thành những hành vi và lối 

sống khác hẳn. 

I.- Trẻ con học tập như thế nào ? 

 

Các di thể làm chủ số mạng con người khi còn đang phát triển trong giai đoạn bào thai. Lúc này vai trò của người 

phụ nữ coi như chỉ giới hạn trong việc đem máu huyết đến nuôi dưỡng cho thai nhi mà thôi. Nhưng máu của 

người mẹ còn chứa nhiều thứ hơn là chỉ có chất dinh dưỡng. Trong máu còn chứa các phân tử Truyền tin, 

như Phân hoá tố và chất Cảm xúc. Bà mẹ luôn luôn biết điều chỉnh sinh lý và tâm lý để thích nghi với mọi 

hoàn cảnh trong cuộc sống. Bởi vì máu của mẹ truyền qua nhau đi thẳng đến bào thai cho nên thai nhi cảm 

nhận được những gì mà mẹ nó đang trải qua. Đây thật là một điều cực kỳ sáng suốt của đấng Tự Nhiên. Bởi 

vì sau khi sinh ra thì thai nhi cũng sẽ ở trong cùng một môi trường như bà mẹ, cho nên những gì bà mẹ cảm thức 

được sẽ giúp cho đứa trẻ thích ứng với thế giới đó. Nếu bà mẹ mang nhiều nổi sợ hãi trong cuộc sống thì  

bà sẽ gởi cho thai nhi một tín hiệu khác với khi bà cảm thấy cuộc sống là một nơi ấm cúng đáng tin cậy. 

 

 
Khi mẹ bị stress, hormones chuyền qua thai nhi cũng đến những nơi giống như trong cơ thể bà mẹ. Chúng làm cho 

mạch máu bên trong nội tạng bào thai co lại để đẩy máu ra bên ngoài cơ bắp, chuẩn bị cho hài nhi một phản ứng 

chiến đấu hay tẩu thoát. Khi bào thai lớn dần, stress sẽ khiến cho hệ cơ bắp thai nhi phát triển thành một cơ thể vạm 

vỡ, và cũng làm cho các chức năng phía sau não phát triển để điều khiển các phản ứng do stress. Trong một thế giới 

không ổn định, bà mẹ sẽ sinh ra một đứa trẻ có khả năng chiến đấu cao hơn. Đúng vậy, mặc dầu các di thể chỉ đạo 

sự phát triển cơ thể, nhưng dòng dữ liệu thông tin chuyển đi từ máu của bà mẹ vào nhau sẽ làm cho từng cơ tạng 

tăng cường hay thoái hóa. 

Hiện nay hầu như ai cũng biết rằng, khi đứa trẻ sinh ra thì nó đã có khả năng cảm nhận hầu hết các cảm xúc biểu lộ 

nơi người lớn. Hài nhi có thể bày tỏ sự giận dữ, ganh tỵ, thương yêu và buồn bực. Thực sự, cha mẹ đã huấn luyện 

tâm lý và sinh lý của đứa trẻ để nó thích ứng với cuộc sống. Nếu cha mẹ cảm thấy cuộc đời là bất ổn, thì nó cũng  bị 

ảnh hưởng. Ví dụ, khi cha mẹ muốn từ bỏ đứa nhỏ, thì cảm xúc sẽ chuyển thông tin này đến bào thai. Thai nhi sẽ 

biết là nó không được chấp nhận. Ta phải nhận thức rằng việc tạo ra một đứa trẻ là tiến trình hổ tương giữa cha mẹ 

và thai nhi, điều này rất quan trọng. Thực vậy, những hiểu biết về bệnh học đã cho biết rằng các chứng bệnh như 

tim mạch, ung thư và mập phì có nguồn gốc từ giai đoạn thai nhi tượng hình. Lúc còn trong lòng mẹ hoàn cảnh 

chung quanh đã khiến hình thành nên tính cách và sinh lý đứa trẻ trong suốt cuộc đời của nó.  

Khi mới sinh ra, đứa trẻ sẽ nhìn vào mặt cha mẹ, trong vòng vài giờ nó đã có thể đọc hiểu được nét mặt của cha mẹ. 

Điều này rất quan trọng bởi vì nét mặt của cha mẹ sẽ giúp đứa bé hiểu được thế giới của nó. Khi đứa bé bước vào 

đời mà gặp điều gì mới, đồng thời nó cũng nhận thấy nét mặt cha mẹ lộ vẻ lo lắng sợ hãi, nó sẽ biết rằng điều này 

cần nên tránh. Nó sẽ biết tránh xa những gì nó thấy đáng sợ, và đây là phản ứng tốt cho sự sinh tồn. Qua quan hệ hổ 

tương này, cha mẹ đang huấn luyện cho đứa nhỏ học cách phản ứng. Khi cha mẹ không hiện diện và thân thiết 

gắn bó với nó thì sự phát triển của nó sẽ có vấn đề, như hội chứng rối loạn tình cảm thân sơ (1). Các trẻ này 

cũng thấy khó tập trung giống như bị bệnh ADD (Attention Deficit Disorder). Khoa học đã ghi nhận rằng 

những phản ứng mà cha mẹ đã dạy cho bé góp phần tạo ra thể cách, sức khoẻ và bệnh tật trong đời sống đứa 

trẻ.  
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II.- Thích ứng với xã hội 

 

Ở đây ta sẽ tìm hiểu đứa bé học thích ứng nhanh chóng vào xã hội như thế nào : bộ óc của trẻ có thể chuyển tải 

kinh nghiệm nhanh siêu tốc. Từ khi sinh ra đến 6 tuổi là thời kỳ đứa trẻ học hỏi thật nhanh. Trẻ học từ người 

lớn cách thức họ đối xử với trẻ em và giữa họ với nhau. Thuật thôi miên cho biết rằng ta có thể chuyển thông 

tin vào tiềm thức của người khác mà không thông qua ý thức. Tại sao lại nói về điều này ? Bởi vì từ 1 đến 6 

tuổi, bộ óc của trẻ hoạt động giống như khi bị thôi miên, cho nên bất cứ điều gì nó học đều được ghi nhận 

trong tiềm thức. Tiềm thức tiếp thu các chương trình này và thường thường phóng trở lại vào ý thức. Có thể kể 

nào là luật lệ xã hội, cách sinh hoạt, các tiểu dị của ngôn ngữ. Một đứa trẻ 3 tuổi có thể học cùng một lúc 3 thứ 

tiếng mà không lẫn lộn câu cú, từ ngữ và văn phạm. Khi lên 8 tuổi thì học một sinh ngữ cũng rất khó khăn. 

Tại sao lại có sự khác biệt ? Bởi vì khi trẻ dưới 6 tuổi thì phần ý thức chưa được phát triển cho nên nó không gây 

cản trở việc tiếp thu. Những kinh nghiệm mà trẻ gặp gở hàng ngày được gieo thẳng vào Tiềm thức. Cũng trong lúc 

này, ý niệm về bản ngã phát triển và sẽ luôn hiện diện trong suốt cuộc đời. 

 
 

III.- Quyền năng của ý thức 

 

Con người có nhiều quyền năng và chúng ta có thể tạo ra phép lạ. Thực ra phép lạ chỉ là những điều khoa học chưa 

thể giải thích được. Phép lạ xuất hiện hàng ngày. Ví dụ có người bị bệnh ung thư, bổng nhiên họ thay đổi nhận thức 

và bệnh được chữa lành. Khi thay đổi nhận thức thì họ cũng khiến cho cấu trúc tế bào thay đổi. Điều này có thể 

được gọi là sự vận hành của ‘biểu sinh học’ (2), là các sự xúc tác trong phân tử đem lại quyền năng cho con người. 

Thay vì nghĩ rằng  ta là nạn nhâncủa tế bào, ngành khoa học mới cho rằng ta có quyền năng điều khiển tế bào. 

Lịch sử đã ghi lại nhiều câu chuyện về quyền năng của tư tưởng. Cái gọi là hiệu ứng thuốc giả thực ra chỉ là hiệu 

ứng của nhận thức. Nếu ta tin vào một điều gì có thể giúp, thì chính niềm tin này có khả năng chữa bệnh. 

Trong những loại thuốc bán đắt nhất trên thị trường có các loại như thuốc Prozac và Zoloftand, cũng nhờ luật tự do 

thông tin mà các phòng bào chế mới tiết lộ rằng các loại thuốc này cũng nào có hiệu quả hơn các loại thuốc giả đâu. 

Hiệu ứng thuốc giả là một điều mà chúng ta còn chưa biết cách lợi dụng, đây có ý nói rằng niềm tin có khả năng 

điều khiển được sinh lý cơ thể. Hiện nay người ta đã chấp nhận rằng 1/3 trong tổng số bệnh nhân đã được chữa 

lành là do hiệu ứng thuốc giả, hay hiệu ứng trấn yên, kể cả những người đã được giải phẩu. 

Nhưng có một điều quan trọng nhất đã bị quên lãng, đó là một hiệu ứng trái ngược với placebo, gọi là ‘nocebo’ (3) 

. Điều này xảy ra khi một tư tưởng hay một niềm tin tiêu cực gây ảnh hưởng cho đời sống. Ví dụ, nếu một chuyên 

gia như bác sĩ nói rằng bạn sẽ chết trong vòng 3 tháng và bạn tin lời, thì có thể bạn sẽ ghi nhận ngày này, rồi bắt 
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đầu buông bỏ mọi chuyện thế gian và thực sự chết trong vòng 3 tháng. Nói chung, hiệu ứng ‘placebo’ và ‘nocebo’ 

là hai mặt của một đồng tiền, là hiệu ứng của nhận thức. Nhưng đây là vấn đề : tiềm thức của chúng ta có thể 

xử lý dữ liệu nhanh hơn ý thức cả triệu lần. Chúng ta đều tin tưởng rằng ý thức của mình đang vận hành cuộc 

sống. Chính tôi muốn sống như vậy. Tôi muốn làm nhiều chuyện tuyệt vời. Nhưng đời sống thực tế lại xảy ra 

không đúng như ý nguyện, vì vậy mà có khuynh hướng nói rằng :”Tôi không thể nào đạt được điều tôi muốn, cuộc 

sống không đem nó đến cho tôi.” Thế là chúng ta chịu đóng vai nạn nhân. Có những điều mặc khải mới đã làm đảo 

lộn hoàn toàn lối suy nghĩ này. Hiện nay chúng ta đã nhận ra rằng từ 95% đến 99% những sinh hoạt Nhận 

thức của chúng ta đến từ Tiềm thức, Ý thức chỉ chủ động được dưới 5%. 

Khi thực tập ám thị hoặc suy nghĩ lạc quan, là ta đang sử dụng một bộ phận nhỏ bé chỉ có 5% sức mạnh. Nghĩa là 

phải nhờ vào ý chí để chế ngự phần tiềm thức. Đây thật là một công việc gần như bất khả thi, bởi vì khi mà mắt ta 

rời khỏi mục tiêu thì mọi thứ tự động đâu lại vào đó. Suy nghĩ lạc quan cũng tốt, vẫn còn khá hơn là suy nghĩ bi 

quan, nhưng khi mà ta dùng ý thức vận dụng tư tưởng tốt lành, thì tiềm thức vẫn dư sức vận hành theo những 

chương trình hạn hẹp ngược dòng của riêng nó. Hậu quả là đối với hầu hết mọi người, những tư tưởng lạc quan 

không giúp cải thiện tình hình chút nào. 

Như vậy không có nghĩa là ý thức không có sức mạnh, bởi vì nó có thể vận dụng bất cứ cái gì trong cơ thể. Ta 

thường quen nghĩ rằng ý thức chỉ có thể điều khiển bộ xương tay và chân. Nhưng các nhà yoga lại có thể dùng ý 

thức để làm thay đổi nhiệt độ cơ thể, áp huyết và nhịp tim. Khi ý thức tập trung vào bất cứ cơ quan hay chức 

năng nào của cơ thể thì nó có thể điều khiển cái đó. Nhưng ý thức với khả năng hạn hẹp, không thể điều 

khiển nhiều việc cùng một lúc như tiềm thức bởi vì tiềm thức làm việc nhanh hơn cả triệu lần . 

Hầu hết mọi người ít khi nào dùng ý thức. Sinh hoạt hàng ngày của họ đều do các chương trình trong tiềm thức 

điều khiển. Vậy thì tiềm thức vận hành những chương trình nào ? Xin thưa, cũng chính là những chương trình mà 

khi xưa đã được chuyển tải vào trong tiềm thức. Không có chi khác. Nó tiếp thu cái gì thì nó cũng phóng ra cái đó 

trong suốt cuộc đời, trừ khi ta mở nó ra và ghi chép lại. Ý thức thường không biết đến những gì tiềm thức làm bởi 

vì cả hai làm việc song song không kiểm soát nhau. Cho nên khi đời sống không theo đúng ý nguyện của mình thì 

phải chăng là bởi vì trời đất không cho ta cơ hội hay là vì ta đã tự mình làm cho nó hư hỏng ? Hầu như chắc chắn 

rằng ta đã làm hư đời ta do những chương trình gò bó, hạn hẹp nẳm sẳn trong tiềm thức. 

Ta có cần phải quay trở lại quá khứ để biết thế nào mà những chương trình này lại có ở đó ? Tuyệt đối không thể 

được. Tiềm thức không có Tương lai mà cũng chẳng có Quá khứ. Lúc nào nó cũng chỉ biết có Hiện tại. Khi 

môi trường gởi đến một tín hiệu, nó tiếp nhận rồi gửi phản hồi. Đó là tiềm thức. Không có ai ở đó cả, trong tiềm 

thức không có ai để nói chuyện hay thương thảo. Ta phải tìm cách khác để ảnh hưởng đến sự vận hành của tiềm 

thức. Có một cách mà các tu sĩ phật giáo sử dụng, đó là pháp Tỉnh thức, mình cần phải Tỉnh thức trong mọi 

lúc và làm từng hành động bằng óc sáng tạo, chứ không phải bằng thói quen đến từ Tiềm thức. Pháp môn 

yoga cũng có những cách thực hành khác nhau. Và còn vài cách khác nữa là pháp thôi miên, ngành ‘năng lượng 

tâm lý học’ (energy psychology), là các cách để nhận diện và sửa đổi những niềm tin đã khắc sâu vào Tiềm thức. 

IV.- Gánh vác trách nhiệm của mình. 

 

Ngành sinh học mới rất quan trọng vì nó giải thích tại sao ta lại thiếu trách nhiệm, tại sao ta lại không biết khả năng 

mình đến đâu trong việc làm chủ cuộc đời và hoàn cảnh chung quanh ta, tại sao ta lại đang bước vào tử lộ, và tại 

sao thế giới đang tan rả. Chúng ta đang huỷ hoại môi trường. Ta đang đối diện với khủng hoảng ở mọi mặt, trong 

đó có sức khoẻ. Khi mọi người sống trong sợ hãi thì càng làm cho cuộc khủng hoảng về y tế cộng đồng trở nên 

trầm trọng hơn, bởi vì nổi sợ hãi sẽ khởi động phản ứng tự vệ khiến cho cơ chế phát triển và chức năng miễn nhiễm 

bị triệt tiêu. Chúng ta đang ở trong vòng lẩn quẩn của sợ hãi và bệnh tật. Đây là lời kêu gọi tỉnh thức. Cuối cùng ta 

chỉ biết trông cậy vào từng cá nhân nắm lại quyền làm chủ đời mình mà thôi. 

Các ngành khoa học mới như Biểu Sinh Học và Cơ Học Lượng Tử hiểu được tầm quan trọng của trường lực vô 

hình trong việc vận hành đời sống, trong đó có tư tưởng (Thần lực) và Khí lực góp phần xây dựng nên hoàn cảnh 

hiện tại. Sự thức giác mới mẻ này đang làm thay đổi thế giới quan của chúng ta. Ngày nay chúng ta biết rằng chính 

ta làm chủ các gien, chính ta làm chủ đời sống của mình. Tư tưởng của chúng ta là những thực thể.Tư tưởng ảnh 

hưởng đến sinh lý. Các nhà vật lý học bắt đầu biết rằng thần lực là nền tảng cấu trúc của vũ trụ. Quyền năng của 

chúng ta sẽ tăng cường khi nhận biết được những điều này. Những chủng tử trụ trong tiềm thức đã triển khai thành 

đời sống hiện tại. Điều ta cần phải làm là duyệt lại cuộc sống và nhận ra cái gì cần phải sửa đổi. Những điều gì ta 

cố gắng đạt đến nhưng không thành tựu là phản ảnh sự kiện trong đó tiềm thức đang chứa chấp các chướng ngại. Ta 

không cần phải đi ngược dòng để tìm xem làm thế nào mà những điều này lại trụ được ở đó, vì như thế cũng không 

khác nào ta giết người đưa thư vì những tin xấu. Mặc dầu ta có thể sửa đổi các chủng tử này bằng nhiều cách, 
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nhưng khi ta chưa thực hành tu sửa thì mình vẫn còn là tên nô lệ của tiềm thức. Không phải là nô lệ cho người thế 

gian mà là nô lệ cho những thói quen tư tưởng của chính ta. Khi ta khai thông những bế tắc thì sẽ trở nên đầy quyền 

năng.Chỉ có lúc đó ta mới có thể chứng nghiệm được câu nói của Jesus :” Các ngươi có thể làm các phép lạ này còn 

giỏi hơn ta khi các ngươi có đức tin”. 

 
Bạn và tôi đều cần có nhận thức chung. Chỉ có thức giác thôi vẫn chưa đủ,mà thực sự phải áp dụng sự Tỉnh thức 

để làm thay đổi đời sống. Trong khi ý thức có thể dẫn ta đi đến mục tiêu, thì ta cần phải thực hành để đem phép lạ 

vào đời sống. Chúng ta đang tham dự một cuộc chạy đua tối cần thiết nhằm đến mục tiêu tự thay đổi mình để thay 

đổi môi trường cho địa cầu trở lại quân bình. Khi có niềm tin như vậy thì con người sẽ bắt đầu giúp đỡ nhau thay vì 

chém giết lẫn nhau. Tương lai của chúng ta trông cậy vào sự nhận thức rằng : một khối con người liên kết nhau 

chặt chẻ thì vĩ đại hơn là một khối những cá nhân sống riêng rẽ.  

Hãy nghĩ như thế này : bên dưới lớp da bao bọc cơ thể là 50 tỷ tỷ(trillion) tế bào sống hoà hợp trong một môi 

trường khép kín. Các tế bào này rất thông minh. Ta thường hay có thói quen khinh khi tất cả những gì không phải 

con người là kém thông minh. Sự tự cao này đã làm hại ta rất nhiều.  

Nếu nhìn vào cơ thể bạn sẽ thấy cả tỷ tỷ tế bào đang sống trong hoà hợp, hãy biết rằng : mỗi tế bào là một 

sinh linh như mỗi người chúng ta. Mỗi tế bào sống trong một cộng đồng và làm việc để phục vụ cộng đồng. 

Đâu đó có luật lệ. Tế bào được phục vụ, chăm sóc. Hệ miễn nhiểm lo về sức khoẻ. Cơ quan bài tiết giữ vệ 

sinh chung. Bộ tiêu hoá phân phối thức ăn. Một xã hội gồm hàng ức cá nhân trong cơ thể đang sống mạnh 

khi ta có sức khoẻ, trong khi đó chỉ có vài tỷ người trên trái đất mà lại lâm vào tình cảnh mất quân bình và 

làm cho môi trường bị hủy hoại. 

Nhận thức này đưa ta đến thời đại của những tin tưởng huyền bí, lúc đó họ cho rằng : “Câu trả lời nằm ở 

bên trong các ngươi.” Nếu chúng ta muốn học cách tổ chức hoàn hảo vài tỷ con người trên trái đất, thì câu 

trả lời nằm ở ngay bên dưới lớp da của ta. Con người đang tiến hoá. Nhân loại sẽ tiến đến dạng cộng đồng đa 

nguyên và lúc đó ta sẽ biết rằng khi mình chống phá người khác thì chính là ta đang chống lại ta. Nhân loại 

là một cơ thể có nhiều tế bào, mỗi người là một tế bào trong cơ thể.Khi hiểu như thế chúng ta nên ngưng làm 

hại lẫn nhau và bắt đầu tổ chức lại xã hội cho giống như những gì đang hiện hành bên trong cơ thể. Khi đạt 

đến điểm đó thì địa cầu sẽ hoàn tất hành trình tiến hoá giống như một tế bào sống. Vai trò của chúng ta là gì 

trong tế bào địa cầu ? Chúng ta giống như là các phân tử protein trên màng tế bào địa cầu. Chúng ta là 

những tế bào thụ cảm (receptors) trên mặt đất đang tiếp nhận tín hiệu từ môi trường và cũng là các tế bào 

thực hiện (effectors) đang tham gia thể hiện mọi sắc thái của địa cầu! Chúng ta còn giữ hạnh nguyện ban 

đầu hay không ? Các sắc tộc thổ dân vẫn còn hiện diện và họ đang nhắc nhở rằng chúng ta là những người 

có nhiệm vụ chăm sóc khu vườn, và những gì ta làm hiện nay đang làm hư hỏng cả khu vườn. Nhưng khi đã 

tiến hoá cao hơn ta sẽ biết đến quyền năng của tâm thức. Bây giờ chúng ta phải tự tổ chức đời sống hướng về 

tương lai. Chúng ta có thể sáng tạo ra một kinh nghiệm hoàn toàn khác trên quả địa cầu. Khi địa cầu hoàn 

tất hành trình tiến hóa, nó sẽ trở thành một cá thể sống động. Lịch sử tiến hoá cho thấy rằng khi một đơn vị 

hoàn tất một trình độ nào thì nó sẽ kết hợp với những đơn vị khác cùng trình độ để tạo nên một cơ cấu xã 

hội mạnh mẽ hơn. Cho nên tôi tiên đoán rằng lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu tiếp xúc với các hành tinh khác, các 

tế bào khác trong vũ trụ, để tạo ra một hệ thống rộng lớn của những tế bào sống bao gồm các hành tinh 

trong vũ trụ. Chúng ta có hy vọng và khả năng lớn lao trước mặt. Chúng ta đang sống trong một khu vườn 
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đầy sức sống, một khu vườn nângđỡ cho tất cả mọi người, nơi đây ta có thể an hưởng sự thịnh vượng và 

hạnh phúc. 

Ghi  chú 

 :  

(1) attachment disorder : đứa nhỏ trở nên không gắn bó với cha mẹ và không phân biệt người lạ hay quen, ai nói gì 

cũng nghe theo. 

(2) Một định nghĩa về biểu sinh học tìm được trên net :  

Biểu Sinh Học : Đây là một chuyên ngành nghiên cứu các đặc trưng di truyền nào không được mã hoá ở chuỗi 

gien, mà xuất hiện nhờ mối tương tác giữa DNA với các phân tử khác, hoặc giữa các protein với nhau. Cần biết 

rằng trong khi DNA hàm chứa trong một chừng mực nào đó “ký ức” của loài và nòi giống, thì biểu sinh là một hiện 

tượng có thể quyết định khi nào thì kích hoạt hoặc ức chế các gien nào. Chính môi trường đã ảnh hưởngđến các dấu 

hiệu biểu sinh này, dẫn  đến  những thay đổi khả dĩ trong quá trình biến đổi di truyền đến nhiều thế hệ đời sau. 

(3) Nocebo là tác dụng của bi quan, tiêu cực . 

 

 

 
 

 

Bài VI.- The Wisdom of your cells 

Posted on 06/12/08 and filed under Wisdom of Your Cells 

The Wisdom of Your Cells is a new biology that will profoundly change civilization and the 

world we live in. This new biology takes us from the belief that we are victims of our genes, that 

we are biochemical machines, that life is out of our control, into another reality, a reality where 

our thoughts, beliefs and mind control our genes, our behavior and the life we experience. This 

biology is based on current, modern science with some new perceptions added. 

The new science takes us from victim to creator; we are very powerful in creating and unfolding 

the lives that we lead. This is actually knowledge of self and if we understand the old axiom, 

“Knowledge is power,” then what we are really beginning to understand is the knowledge of 

self-power. This is what I think we will get from understanding the new biology. 

Flying Into Inner Space 
My first introduction to biology was in second grade. The teacher brought in a microscope to 

show us cells and I remember how exciting it was. At the university I graduated from 

conventional microscopes into electron microscopy and had a further opportunity to look into 

the lives of cells. The lessons I learned profoundly changed my life and gave me insights 

about the world we live in that I would like to share with you. 

Using electron microscopy, not only did I see the cells from the outside but I was able to go 

through the cell’s anatomy and understand the nature of its organization, its structures 

and its functions. As much as people talk about flying into outer space, I was flying into 

inner space and seeing new vistas, starting to have greater appreciation of the nature of 

life, the nature of cells and our involvement with our own cells. 

http://www.brucelipton.com/wisdom-of-your-cells/
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At this time I also started training in cell culturing. In about 1968 I started cloning stem cells, 

doing my first cloning experiments under the guidance of Dr. Irv Konigsberg, a brilliant 

scientist who created the first stem cell cultures. The stem cells I was working with were 

called myoblasts. Myo means muscle; blast means progenitor. When I put my cells in the 

culture dishes with the conditions that support muscle growth, the muscle cells evolved 

and I would end up with giant contractile muscles. However, if I changed the 

environmental situation, the fate of the cells would be altered. I would start off with my 

same muscle precursors but in an altered environment they would actually start to form 

bone cells. If I further altered the conditions, those cells became adipose or fat cells. The 

results of these experiments were very exciting because while every one of the cells was 

genetically identical, the fate of the cells was controlled by the environment in which I 

placed them. 

While I was doing these experiments I also started teaching students at the University of 

Wisconsin School of Medicine the conventional understanding that genes controlled the fate of 

cells. Yet in my experiments it was clearly revealed that the fate of cells was more or less 

controlled by the environment. My colleagues, of course, were upset with my work. Everyone 

was then on the bandwagon for the human genome project and in support of the “genes-control-

life” story. When my work revealed how the environment would alter the cells, they talked 

about it as an exception to the rule. 

You Are a Community of 50 Trillion Living Cells 

 

Now I have a completely new understanding of life and that has led to a new way to teach 

people about cells. When you look at yourself you see an individual person. But if you 

understand the nature of who you are, you realize that you are actually a community of about 

50 trillion living cells. Each cell is a living individual, a sentient being that has its own life 

and functions but interacts with other cells in the nature of a community. If I could reduce 

you to the size of a cell and drop you inside your own body, you would see a very busy 

metropolis of trillions of individuals living within one skin. This becomes relevant when we 

understand that health is when there is harmony in the community and dis-ease is when 

there is a disharmony that tends to fracture the community relationships. So, number one, 

we are a community. 

Fact number two: There is not one function in the human body that is not already present 

in every single cell. For example, you have various systems: digestive, respiratory, 

excretory, musculoskeletal, endocrine, reproductive, a nervous system  and an immune 

system but every one of those functions exists in every one of your cells. In fact we are 
made in the image of a cell. This is very helpful for biologists because we can do research 

on cells and then apply that information to understanding the nature of the human body. 

I was teaching what is called the medical model, the perception that human biology represents 

a biological machine comprised of biochemicals and controlled by genes. Therefore when a 

patient comes in to see a doctor, the belief system is that the patient has something wrong with 

their biochemistry or genes, which can be adjusted and can lead them to health. At some point I 
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realized that I had to leave the university because I found great conflict in teaching the 

students about what controls the cell and yet getting a completely different understanding 

from the cells in my cultures. 

A New Understanding of Science 
When I was outside the university I had a chance to read into physics. Again I found 

information that did not conform to the science I had been teaching. In the world of new 

physics, quantum physics, the mechanisms that are described completely collide with the 

mechanisms we were teaching, which were based on the old Newtonian physics. The new 

physics currently is still not introduced in medical schools. Before conventional science, 

science was the province of the church. It was called natural theology and was infused with 

the spiritual domain, teaching that God’s hand was directly involved in the unfoldment 

and maintenance of the world, that God’s image was expressed through the nature we live 

in. Natural theology had a mission statement: to understand the nature of the environment 

so we could learn to live in harmony with it. Basically this meant learning how to live in 

harmony with God, considering that nature and God were so well connected. 

However, through the abuses of the church, their insistence on absolute knowledge and 

their efforts of suppressing new knowledge, there was what is called the Reformation. The 

Reformation, precipitated by Martin Luther, was a challenge to the church’s authority. After the 

Reformation, when there was an opportunity to question beliefs about the universe, science 

became what was called modern science. Isaac Newton, the physicist whose primary studies 

were on the nature of gravity and the movement of the planets, provided the foundation 

for modern science. He invented a new mathematics called differential calculus in order to 

create an equation to predict the movements of the solar system. Science identified truths as 

things that were predictable. Newtonian physics perceives the universe as a machine made out 

of matter; it says that if you can understand the nature of the matter that comprises the machine, 

then you will understand nature itself. Therefore the mission of science was to control and 

dominate nature, which was completely different than the former mission of science under 

natural theology, which was to live in harmony with nature. 

The issue of control in regard to biology becomes a very important point. What is it that controls 

the traits that we express? According to Newtonian physics life forms represent machines 

made out of matter and if you want to understand those machines you take them apart, a 

process called reductionism. You study the individual pieces and see how they work and 

when you put all the pieces together again, you have an understanding of the whole. 

 Charles Darwin said that the traits an individual expresses are connected to the parents. 

The sperm and egg that come together and result in the formation of a new individual must be 

carrying something that controls the traits in the offspring. Studies of dividing cells began in the 

early 1900s and they saw string-like structures that were present in cells that were beginning to 

divide. These string-like structures were called chromosomes. 

Interestingly enough, while chromosomes were identified around 1900, it was only in 1944 that 

we actually identified which of their components carried the genetic traits. The world got 

very excited. They said, oh, my goodness, after all these years we finally have gotten down to 
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identifying the genetically controlling material; it appears to be the DNA. In 1953 the work of 

James Watson and Francis Crick revealed that each strand of DNA contained a sequence 

of genes. The genes are the blueprints for each of the over 100,000 different kinds of 

proteins that are the building blocks for making a human body. A headline announcing 

Watson and Crick’s discovery appeared in a New York paper: “Secret of Life Discovered” and 

from that point on biology has been wrapped up in the genes. Scientists saw that by 

understanding the genetic code we could change the characters of organisms and therefore there 

was a big, headlong rush into the human genome project to try to understand the nature of the 

genes. 

At first they thought these genes only controlled the physical form, but the more they started to 

manipulate genes, they saw that there were also influences on behavior and emotion. Suddenly, 

the genes took on more profound meaning because all the characters and traits of a human 

were apparently controlled by these genes. 

Are We Victims of Heredity? 
Yet there was one last question: what is it that controls the DNA? That would be going up the 

last rung of the ladder to find out what is ultimately in control. They did an experiment and it 

revealed that DNA was responsible for copying itself! DNA controls the protein and the 

protein represents our bodies. Basically it says that life is controlled by DNA. That is the 

Central Dogma. It supports a concept called “the primacy of DNA” that says who and what we 

are and the fate of the lives we lead are already preprogrammed in the DNA that we received at 

conception. What is the consequence of this? That the character and fate of your life reflects 

the heredity you were born into; you are actually a victim of heredity. 

For example, scientists looked at a group of people, scored them on the basis of happiness and 

tried to find out whether there was a gene that was associated with happy people that was not 

active in unhappy people. Sure enough, they found a particular gene that seems to be more 

active in happy people. Then they immediately put out a big media blip on “gene for happiness 

discovered.” You could say, “Well, wait a minute. If I got a sucky happy gene, then my whole 

life is going to be predetermined. I’m a victim of my heredity.” This is exactly what we teach in 

school and this is what I had also been teaching-that people are powerless over their own lives 

because they can’t change their genes. But when people recognize the nature of being 

powerless, they also start to become irresponsible. “Well, look, Boss, you’re calling me lazy but 

I just want you to know my father was lazy. What can you expect from me? I mean, my genes 

made me lazy. I can’t do anything about it.” Recently in Newsweek they wrote about how fat 

cells are waging war on our health. It’s interesting because in an epidemic of obesity science 

stands back and says: it’s your fat cells that are waging war in your life. 

The Human Genome Project 

 

To come and save us, the human genome project entered our world. The idea of the project was 

to identify all the genes that make up a human. It would offer the future opportunity of genetic 

engineering to correct the ills and problems that face humans in this world. I thought the project 

was a humanitarian effort but it was interesting later to find out from Paul Silverman, one of the 

principal architects of the human genome project, what it was actually about. It was simply this: 
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It was estimated that there were going to be over 100,000 genes in the human genome because 

there are over 100,000 different proteins in our bodies; plus there were also genes that didn’t 

make proteins but controlled the other genes. The project was actually designed by venture 

capitalists; they figured that since there were over 100,000 genes, by identifying these genes and 

then patenting the gene sequences, they could sell the gene patents to the drug industry and the 

drug industry would use the genes in creating health products. In fact, the program was not 

actually for advancing the human state as much as it was for making a lot of money. 

Here is the fun part. Scientists knew that as you go up the evolutionary scale, simple organisms 

have less DNA and when you get to the level of humans, with the complexity of our physiology 

and our behavior, we have a lot more DNA. They thought that primitive organisms would have 

maybe a few thousand genes but humans were going to have approximately 150,000 genes, 

which meant 150,000 new drugs. The project began in 1987 and just showed again that when 

humans really put their heads together they can create miracles. In only about fourteen years we 

actually had the results of the human genome. It also was what I call a cosmic joke. 

To begin the human genome project they first studied a primitive organism, a miniature worm 

that is barely visible with your eye. These worms had been an experimental animal for 

geneticists because they reproduce very quickly and in very large numbers and thereby express 

traits that you can study. They found that this small animal had a genome of about 24,000 genes. 

Then they decided to do one more genetic model before doing the human and that was with the 

fruit fly because of the large amount of information already available on the genetics and 

behavior of fruit flies. The fruit fly genome turned out to have only about 18,000 genes. The 

primitive worm had 24,000 genes and this flying machine had only 18,000 genes! They didn’t 

understand what that meant but put it on the back burner and started the work on the human 

genome project. 

The results came in 2001 and were a major shock: in the human genome there are only about 

25,000 genes; they expected nearly 150,000 genes and there were only about 25,000! It was 

such a shock that people actually didn’t talk about it. While there was a lot of hoopla about 

completing the human genome project, no one talked about the 100,000 missing genes. There 

was complete lack of discussion in the scientific journals about it. When they realized there 

were not enough genes to account for human complexity, it shook the foundation of biology 

Why is it so important? If a science is based on the way life really works, that science would be 

good for use in medical practice. But if you base your science on wrong information, then that 

science could be detrimental to medical practice. It is now a recognized fact that conventional 

allopathic medicine, the primary medicine we use in Western civilization, is a leading cause of 

death in the United States. It is also responsible for one out of five deaths in Australia. In the 

Journal of the American Medical Association Dr. Barbara Starfield wrote an article revealing 

that from conservative estimates, the practice of medicine is the third leading cause of death in 

the United States. However, there is a more recent study by Gary Null (see Death by Medicine 

at: www.garynull.com). He found that rather than being the third leading cause of death, it is the 

first leading cause with over three-quarters of a million people dying from medical treatment 

each year. If medicine actually knew what it was doing, it wouldn’t be that lethal. 
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I left the university in 1980, seven years before the human genome project was started because I 

already was aware that genes didn’t control life. I was aware that the environment was 

influential but my colleagues looked at me as not just being a radical but a heretic because I was 

conflicting with the dogma; therefore this became a religious argument. At some point the 

religiosity of where I was led me to resign my position. That’s when I started to advance into 

understanding about brain function and neuroscience. What I was really trying to find out is if 

it’s not the DNA that controls cells, then where is the “brain” of the cell? 

The Computer Within 

 

The new biology revealed that the brain of the cell is its skin, the mem-brane, the interface of 

the interior of the cell and the ever-changing world we live in. It is the functional element that 

controls life. This is important because understanding its function reveals that we are not victims 

of our genes. Through the action of the cell membrane we can actually control our genes, our 

biology and our life and we have been doing it all along although we have been laboring under 

the belief that we are victims. 

I started to realize that the cell was a chip and that the nucleus was a hard disk with programs. 

The genes were programs. As I was typing this on my computer one day I realized that my 

computer was like a cell. It had programs built into it but what was expressed by the computer 

was not determined by the programs. It was determined by the information that I, as the 

environment, was typing onto the keyboard. Suddenly all the pieces fell into place: the cell 

membrane is actually an information-processing computer chip. The cell’s genes are the hard 

drive with all the potentials. That is why every cell in your body can form any kind of cell 

because every nucleus has all the genes that make up a human. But why should one cell be skin 

and another cell be bone or eye? 

The answer is not because of the gene programs but because of the feedback of information 

from the environment. All of a sudden the bigger thing hit me: what makes us different from 

each other is the presence of a set of unique identifying protein keys (receptors) comprising the 

keyboard on the surface of our cells. The identity keys on the cell membrane respond to 

environmental information. The biggest “Aha!” was this: that our identity is actually an 

environmental signal that is playing through the keyboard on the surface of our cells and 

engaging our genetic programs; you are not inside your cell, you are playing through your cell 

using the keyboard as an interface. You are an identity derived from the environment. 

In my younger days, I didn’t see that religion was offering me truth. I went away from spirit and 

ended up in science. Realizing that my identity was something from the environment playing 

through my cells was the greatest shock to my world because I was completely thrown from a 

non-spiritual reality into the requirement of a spiritual existence. My cells were like little 

television sets with antennas and I was the broadcast that controlled the readout of the genes. I 

was actually programming my cells. 

I realized that if the cell died, it did not necessarily mean the loss of the broadcast-that the 

broadcast is out there whether the cell is here or not. All of a sudden it hit me with such 
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profound awe. What I realized was that survival was not that important because of my eternal 

character was derived from some broadcast in the field. The fear of mortality disappeared. That 

was about twenty-five years ago and it was one of the most wonderful, liberating experiences I 

ever had. 

Perception: The Power of the New Biology 

 

We perceive the environment and adjust our biology, but not all of our perceptions are accurate. 

If we are laboring under misperceptions, then those misperceptions provide for a mis-adjustment 

of our biology. When our perceptions are inaccurate we can actually destroy our biology. When 

we understand that genes are just respondents to the environment from the perceptions handled 

by the cell membrane, then we can realize that if life isn’t going well, what we have to do is not 

change our genes but change our perceptions. That is much easier to do than physically altering 

the body. In fact, this is the power of the new biology: we can control our lives by controlling 

our perceptions. 

We are holding “truths” about science that are actually untruth, they are actually “assumptions,” 

and false assumptions at that. Until we correct them, we are misunderstanding our relationship 

to the planet, to nature and the environment. As a result we are destroying that which has 

provided us life, the environment. 

False assumption number one is that the universe is made of matter and its understanding can be 

attained by studying matter Our perception of a material-only biology and environment is no 

longer scientifically accurate. Another assumption is that genes control life. It is actually our 

perceptions that control life and by changing our perceptions we can get control over our lives. I 

will discuss more about this later. Assumption number three is a very dangerous assumption: 

that we arrived at this point in our evolution using the mechanisms of Darwinian theory, which 

may be summed up as “the survival of the fittest in the struggle for existence.” It turns out in the 

new biology that evolution is based on cooperation. Until we understand that, we keep 

competing with each other, struggling and destroying the planet without recognizing that our 

survival is in cooperation and that our continued competition is the death knell of human 

civilization. 

The Future of Medicine 

 

Everything in the universe is now understood to be made out of energy; to our perception it 

appears physical and solid, yet in reality it is all energy and energies interact. When you interact 

in your environment you are both absorbing and sending energy at the same time. You are 

probably more familiar with terms such as “good vibes” and “bad vibes.” Those are the waves at 

which we are all vibrating. We are all energy. The energy in your body is reflecting the energy 

around you because the atoms in your body are not only giving off energy, they are absorbing 

energy. Every living organism communicates with these vibrations. Animals communicate with 

plants; they communicate with other animals. Shamans talk to plants with vibrations. If you are 

sensitive to the differences between “good” and “bad” vibrations, you would always be leading 

yourself to places that would encourage your survival, your growth, your love, et cetera, and 
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staying away from situations and places that would take advantage of you or cancel who you 

are. 

When we are not paying attention to our vibrational energies, we are missing the most important 

readouts from our environment. Understanding of the new physics says that all energies are 

entangled and interact with each other. Therefore, you must pay attention to these invisible 

forces that are involved with what’s going on in your life. While medicine does not train its 

doctors to recognize that energy is part of the system, they very easily adapted to using the new 

scan systems to determine what is going on inside the body. It is humorous that they read their 

scans as “maps,” but do not have the fundamental understanding that their maps are direct 

readouts of the energy present in the body. 

For example, in a mammogram revealing a cancer, one is you are visualizing a characteristic 

emission of energy distinctive of a cancer. Rather than cutting out the cancer, what if you 

applied an energy that, through interference patterns, would change the energy of those cancer 

cells and bring them back to a normal energy? Presumably you would get a healing effect. This 

would make sense out of thousands of years of what is called “hands-on healing.” The recipient 

is getting an energy that is interacting with their body through interference and through that 

interference, changing the character of the energy reflected in the physical matter because the 

matter is the energy. This is the future of medicine although we are not there with it right now. 

Quantum physicists reveal that underneath apparent physical structure there is nothing more 

than energy, that we are energy beings. That means that we interact with everything in the field. 

This has an important impact on health care. Quantum physics reveals that energies are always 

entangled with each other. In an energy universe, waves are always flowing through and 

interacting with all other waves. We can never separate someone fully from the environment 

they live in. Quantum physics says the invisible energy is one hundred times more efficient in 

conveying information than are material signals (e.g., drugs). What we are beginning to 

recognize is that there is an invisible world that we have not dealt with in regard to 

understanding the nature of our health. 

In other words, rather than focusing on matter, in a quantum world we focus on energy. In the 

mechanical world we said we can understand everything by reductionism. But in the newer 

quantum understanding of the universe we have to understand holism: you cannot separate one 

energy vibration from another energy vibration. We have to recognize that in the world we live 

in we are entangled in an unfathomable number of energy vibrations and we are connected to all 

of them! 

Here is my definition of the environment: it is everything from the core of your being to the 

edge of the universe. It includes everything in close proximity to you as well as the planets and 

the sun and what is going on in the entire solar system. We are part of this entire field. To 

summarize the significance of this let me give you a quote from Albert Einstein: “The field is 

the sole governing agency of the particle.” What he says is this: the field, the invisible energy, is 

the sole governing agency of the physical reality. 



 347 

© 2007 by Bruce Lipton. This article is Part One of a three-part presentation derived from The 

Wisdom of Your Cells, How Your Beliefs Control Your Biology, published by Sounds True as an 

Audio Listening Course on eight CDs, www.soundstrue.com. Watch for Part Two and Three of 

Dr. Lipton’s presentation in the Summer and Autumn 2007 issues of Light of Consciousness. 

 

 

 

 

 

 

Bài VII.-Hội tụ giữa Khoa Học và Tâm Linh 

( Th.S. Cao Giáp Bình ) 
Trong cuộc tranh luận quanh nghịch lý EPR, đặc biệt là giữa Bohr và Einstein, đến thí nghiệm Alain Aspect năm 

1981, thì rõ ra là Einstein đã sai, Bohr mới có lý. 

 

 
  

Quan điểm hiện hành : Không có thực tại cục bộ, mọi thực tại đều có tình toàn diện, đều phải được nhìn trong toàn 

cuộc. Trong đời thường cũng thế  thôi !   :-) 
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1.- Sự hội tụ giữa khoa học và tâm linh 

Những khám phá gần đây của nền vật lý hiện đại cho thấy một số quan niệm của Phật giáo sơ thủy hãy còn ở mức 

đơn giản cần phải được xem xét lại. Mặt khác, chỗ bế tắc của khoa học ngày nay là cái chấp vào sự phân biệt Chủ 

thể và Khách thể, là ý niệm về một thực tại khách quan ở ngoài ta, và một cái Tôi chủ thể riêng rẽ độc lập với ngoại 

giới. Phật giáo, trong khi đó, từ ngàn xưa đã đưa ra “ mô hình chặt chẽ “ để có thể nhìn thấu suốt tới cái chân Bản 

thể của thế giới và con người. Phật giáo và Khoa học giờ đây có thể ngồi lại với nhau với hy vọng góp sức vào việc 

mang lại hạnh phúc  cho Nhân loại. 

 

Albert Einstein (1879-1955) là người triển khai thuyết Tương đối cách đây đúng một thế kỷ. Vào thời kỳ đó, người 

ta cho rằng nền vật lý đã phát triển hết mức rồi, và những khám phá sau này chỉ thêm được những con số thập phân 

nằm sau dấu phẩy mà thôi. Nhưng với thuyết Tương đối và lý thuyết cơ học lượng tử của Einstein đã đóng góp rất 

nhiều cho nền vật lý hiện đại ngày nay. Suốt một trăm năm qua, hai nền vật lý tương đối và lượng tử được phát 

triển cao độ với những lý thuyết mới cũng như các phương pháp thực nghiệm mới. Giúp người ta có thể nghiên cứu 

từ lĩnh vực vô cùng nhỏ của nguyên tử và hạ nguyên tử đến mức độ vô cùng lớn của các thiên hà cách ta hàng tỉ 

năm ánh sáng. Trong quá trình khảo sát những đơn vị nhỏ nhất của vật chất, nền vật lý lượng tử phát hiện rất nhiều 

“nghịch lý”. Những nghịch lý đó nêu lên những câu hỏi quan trọng về triết học, về nhận thức luận, về bản thể học... 

Trong thời điểm hiện nay, theo thuyết Lượng tử, vật chất có những đặc tính “nghịch lý” sau đây: 

 

    2.- Nghịch lý 1: Sóng Và Hạt 

Các đơn vị vật chất (thí dụ electron) có những đặc tính khác nhau. Khi thì nó xuất hiện như hạt (dạng hữu hình), khi 

thì như sóng (dạng vô hình), tùy theo điều kiện xung quanh và tùy theo các phương tiện quan sát và dò tìm chúng 

(tức là tùy thuộc vào nhân duyên). Đặc tính này được xem là một nghịch lý vì sóng và hạt là hai dạng tồn tại của 

vật chất hoàn toàn khác nhau, loại bỏ lẫn nhau. Thế nhưng hai dạng tồn tại đó của vật chất được kết quả thực 

nghiệm thừa nhận một cách thuyết phục, do đó người ta vẫn chấp nhận chúng như hai dạng tồn tại song song, thậm 

chí thiết lập mối quan hệ về toán học giữa hai bên một cách dễ dàng (phương trình sóng hạt của Schrödinger).  

 

3.- Nghịch lý 2: Một  election có mặt ở nhiều nơi 

 

Vì nguyên lý bất định (do Heisenberg tìm ra) nên ta không thể nào biết được một electron có chức năng gì và nó 

đang ở đâu, một electron có thể có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc, cách hiểu này hoàn toàn mới lạ so với vật lý học 

cổ điển, vốn cho rằng mọi vật đều có tính cách chỉ định. Trong kinh Hoa Nghiêm có lần Đức Thế Tôn có mặt một 

lần ở cả ba cõi: Ngài đến thăm cõi trời Dạ Ma, đồng thời cũng có mặt ở cõi Ta Bà và cõi trời Đao Lợi nữa. Trong 

thời hiện đại ngày nay thì có nữ thiền sư Dipa Ma (1921-1989) người Ấn Độ có thể cùng một lúc phân thân ra ở hai 

nơi. Cuộc đời bà được ghi lại trong sách “Knee Deep In Grace” (sưu khảo của Amy Schmidt, bản dịch Việt ngữ là 

“Ngập Sâu Trong Ân Sủng” ). 

 

     4.- Nghịch lý 3: Tính chất liên thông 

 

Trong một số trường hợp, hai đơn vị vật chất (Thí dụ hai electron trước đó thuộc về một nguyên tử nay đã 

bị cách ly) có một mối liên hệ liên thông. Hai đơn vị đó “biết” đến tình trạng của nhau một cách tức thời, dù 

chúng bị cách ly với khoảng cách xa bất kỳ.  

Đặc tính thứ ba của vật chất này mới nghe qua không có gì to tát lắm, nhưng thực ra nó dẫn ta tới nghịch lý quan 

trọng nhất từ xưa tới nay. Đó là, vì tính chất “liên thông” này, đã thật sự phủ định quan niệm: có một thế giới khách 

quan tồn tại độc lập ở bên ngoài ý thức con người. Nhưng trước hết ta cần giải thích do đâu mà có đặc tính thứ ba nói 

ở trên. Năm 1935, Einstein và cộng sự đề nghị một phép thí nghiệm, thí nghiệm nổi tiếng này được mệnh danh là 

nghịch lý EPR (chữ viết tắt tên của ba tác giả của nó: Albert Einstein, Boris Podolsky, và Nathan Rosen). Ở đây ta 

chỉ trình bày EPR một cách hết sức đơn giản. Trong nghịch lý này, Einstein cho cách ly hai đơn vị vật chất A và B ( 

Thí dụ hai electron ), chúng vốn nằm trong một thể thống nhất (Thí dụ nằm trong một nguyên tử) và do đó chúng sẽ 

có sẵn một mối liên hệ với nhau ( Thí dụ tổng số spin của chúng bằng không). Nay ta cách ly chúng hàng vạn 

dặm, không để cho chúng có thể tương tác lẫn nhau. Khi đo một trị số spin của A thì B lập tức có một trị số, để tổng 

số của chúng bằng không. Điều đó có nghĩa hai hạt A và B có mối liên hệ liên thông dù cách xa hàng vạn dặm, tuy bị 

tách rời hai hạt này hành xử như là một khối thống nhất. Dường như có một sự tương tác đáng kinh ngạc và sâu sắc 
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ở nơi linh hồn của vật lý. Người ta ngờ rằng thế giới hiện lên trước mắt ta sở dĩ có tính chất riêng tư là vì hành động 

đo lường (nhận thức) của chính chúng ta. Thế thì phải chăng thế giới mà chúng ta đang thấy vì ta đo lường nó (hay 

nói chung vì ta nhận thức nó) mà nó “có”? Phải chăng nó không hề tồn tại độc lập? Thế nhưng đi xa hơn nữa, người 

ta phải thấy “ý thức thông thường” của con người là một loại “ý thức” bị qui định trong tầm nhìn vật lý cổ điển, bắt 

nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại, không tương thích với tính chất lượng tử của nền vật lý mới. Nhà vật lý Nick Herbert 

viết như sau: “Nguồn gốc của mọi nghịch lý lượng tử hình như xuất phát từ thực tế là, sự nhận thức mang tính 

chất cổ điển của con người, tạo ra một thế giới gồm những thực thể riêng biệt trong khi đó thế giới lượng tử 

thì hoàn toàn không phải như thế”.  

 

David Bohm (1917-1992), nhà vật lý lý thuyết, giáo sư tại Đại học London, đã đưa ra một thí nghiệm làm cho tên 

tuổi của ông trở nên nổi tiếng đó là:   (Holo-Gram). Đầu tiên, một vật thể ba chiều được chiếu rọi bằng laser và sau 

đó cho phản chiếu lên phim. Tấm phim lại được rọi bằng một nguồn laser khác. Hai nguồn laser sẽ giao thoa với 

nhau trên phim và ảnh giao thoa ( ảnh toàn ký ) sẽ được ghi lại trên phim. Ảnh toàn ký chỉ là những nét chi chít đậm 

nhạt hầu như vô nghĩa. Thế nhưng nếu ta rọi phim đó bằng một nguồn laser thì sẽ hiện lên hình ảnh của vật thể ban 

đầu trong dạng ba chiều.  

 

Điều kỳ lạ là nếu ta cắt tấm phim ra làm hai phần và chỉ rọi một nửa thì toàn bộ hình ảnh ba chiều vẫn tái hiện. Nếu 

ta cắt nhỏ tấm phim ra thành những đơn vị rất nhỏ, thì hình ảnh toàn phần ba chiều vẫn hiện lên đầy đủ. Điều đó có 

nghĩa, mỗi phần nhỏ nhất của tấm phim vẫn chứa đầy đủ nội dung toàn phần của vật thể ban đầu. Như vậy Bohm kết 

luận thế giới hiện ra trước mắt ta như chỉ là một phần của ảnh toàn ký của một thực tại sâu kín, tuy là một phần 

nhưng nó vẫn chứa đầy đủ những tính chất, thông tin của thực tại đó. Và ông cũng giải thích được câu nói: “Trên đầu 

một cọng cỏ chứa tam thiên đại thiên thế giới” (tư tưởng Hoa Nghiêm   ). 

 

Theo Bohm vũ trụ, thế giới vật chất mà ta đang thấy xung quanh mình, là dạng hình được khai triển từ một thực tại 

sâu kín hơn. Thực tại sâu kín này là một cái toàn thể bất khả phân, không thể định nghĩa, không thể đo lường. Trong 

thực tại này mọi sự đều có liên kết chặt chẽ với nhau. Thực tại này không nằm yên mà luôn luôn vận động nên được 

mệnh danh là “sự vận động toàn thể” (Holo-Movement) và nó là nguồn gốc, là cơ sở của mọi dạng xuất hiện của vật 

chất và tâm thức.  

Hãy nêu lên vài ẩn dụ để tới với cách nhìn này: Trong cơ thể sinh vật, mỗi một tế bào nhỏ nhất cũng chứa DNA, 

thông tin của toàn bộ cơ thể đó. DNA cũng là một hình ảnh dễ hiểu của quan niệm “một trong tất cả, tất cả trong 

một”. Thí dụ giản đơn và có tính cơ giới hơn là một thanh nam châm với hai cực nam bắc. Nếu ta cắt thanh nam 

châm đó làm hai thì lập tức chỗ cắt sẽ sinh ra hai cực nam bắc. Nếu tiếp tục cắt thì ta sẽ có tiếp những thanh nam 

châm nhỏ hơn nữa. Do đó ta có thể nói mỗi điểm trong thanh nam châm đã chứa “ẩn tàng” hai cực nam bắc. Có cắt 

thì hai cực đó mới hiện ra, không cắt thì chúng nằm trong dạng “nội tại”. 

 

Khi thuyết của Bohm xem thế giới hiện tượng chỉ là sự trình hiện của một thực tại sâu kín hơn - khi đó, Bohm đã 

làm một bước nhảy vọt về nhận thức. Hệ tư tưởng xem “các vật ở ngoài nhau” có từ thời Hy Lạp cổ đại, đó là đặc 

trưng của nền vật lý cổ điển. Ngược lại, theo Bohm, thực tại là một thể thống nhất đang vận động, không thể phân 

chia, không thể đo lường mà một số dạng xuất hiện của nó hiện ra với ta như những đơn vị tách lìa nhau và có tính 

chất ổn định tương đối. Những đơn vị vật chất, chỉ là một cái tên tạm đặt cho một khía cạnh xuất hiện của thực tại 

đó. Vật chất chỉ là một số dạng được “dẫn xuất” từ thực tại đó. Các qui luật vật lý đều là những lý thuyết áp dụng 

cho một số hiện tượng xuất phát từ sự vận động toàn thể đó.  

 

Thuyết của Bohm không thể không làm ta liên tưởng đến triết học Phật giáo. Quan niệm “tất cả trong một, một trong 

tất cả” chính là tư tưởng Hoa Nghiêm. Chủ trương “thực tại xuất hiện như một cảnh tượng khi bị quan sát” đã được 

Kinh Lăng Nghiêm nói đến. “Sự sống, ý thức lẫn vật chất đều lưu xuất từ một thể” chính là quan niệm Duy thức 

trong Phật giáo Đại thừa.  

 

Kinh Lăng Nghiêm nói về một thể uyên nguyên, được tạm gọi là “Chân tâm”. Tính chất của “Chân tâm” là phi hình 

tướng, phi tính chất, không thể nghĩ bàn. Chân tâm có hai “công năng” như sau: lặng lẽ chiếu soi và có tự chiếu soi 

mình. “Chiếu soi” có thể được hiểu như “nhận thức” trong ngôn ngữ hiện đại.  

 

Xuất phát từ một Chân tâm thuần túy “lặng lẽ chiếu soi” đó, bỗng một “vọng tâm” nổi lên, đó là lúc Chân tâm quay 

qua “tự nhận thức chính mình” và thấy có một thể bị nhận thức và một thể nhận thức. Theo ngôn ngữ hiện đại thì với 

“vọng tâm”, xuất hiện một lúc hai thể tính: người quan sát và vật bị quan sát. “Vọng tâm” được Kinh Lăng Nghiêm 

so sánh với cơn buồn ngủ. Khi ngủ mê, thì hiện ra giấc mộng, trong đó có người có ta, có cảnh vật, có diễn biến, có 
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không gian và có thời gian. Nếu tỉnh dậy thì tất cả cảnh vật trong mơ cũng không còn. “Nếu vọng tâm sinh khởi thì 

các pháp đều sinh khởi, vọng tâm diệt đi thì các pháp đều diệt”. Khuynh hướng của chúng ta là rất thích chia chẻ thế 

giới được cảm nhận thành ra những vật thể riêng lẻ và nhận chính mình là một cá thể cô lập, khuynh hướng đó được 

xem là một vọng tưởng xuất phát từ một tâm thức hay phân biệt đánh giá. Phật giáo xem khuynh hướng đó là vô 

minh, đó là một dạng của vọng tâm, cần vượt bỏ.  

Đối với Phật giáo, thế giới hiện tượng trước mắt là một huyễn cảnh như “hoa hiện trong hư không”. Thế giới đó trình 

hiện cho một quan sát viên nhất định, mỗi quan sát viên có một thế giới. Thế nhưng như ta đã nói ở trên, quan sát 

viên lẫn thế giới hiện tượng đều là phần tử của Chân tâm nên đều chính là Chân tâm cả. Cả hai đều lưu xuất từ Chân 

tâm, bị “vọng tâm” mà thấy có chủ thể (người quan sát) và khách thể (vật bị quan sát).  

Thêm một bước vọng hóa, người quan sát lại làm hai lần “lầm lạc”, đó là: 1) sinh khởi thương ghét, yêu thích hay từ 

chối đối với vật được quan sát vì tưởng rằng những sự vật tồn tại độc lập ở “bên ngoài” (Chấp pháp) và 2) người đó 

tưởng mình là một chủ thể có thực, có một cái Tôi tồn tại riêng biệt ở “bên trong” (Chấp ngã).  

Xuất phát từ hai thành kiến chấp pháp và chấp ngã, nhất là với tâm lý yêu ghét, người quan sát sinh ra vô số quá 

trình “vọng tâm” với nhiều mức độ tâm lý với nhiều tính chất khác nhau, chồng chất bao phủ lên nhau. Do đó mà 

Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức được   được sinh ra và phát triển. “Ngũ uẩn” bao phủ dày đặc quanh cá thể với các 

dạng tâm lý và vật lý. Thế giới đang bao trùm xung quanh chúng ta chỉ là một thế giới đang hiện lên cho mỗi cá thể 

chúng ta, thế giới đó gồm vật chất (Sắc), tức là các dạng vật chất quanh ta cùng với thân thể ta, cộng với các hoạt 

động tâm lý (Thọ, Tưởng, Hành, Thức) đang được duy trì và phát triển liên tục. Mỗi thế giới đó tuy là có giá trị cho 

mỗi cá thể nhưng chúng hòa vào nhau, tưởng chừng như thể nhiều cá thể, toàn xã hội, toàn loài người...có chung một 

thế giới. Đó là vì “cộng nghiệp” chung của nhiều cá thể làm cho những cá thể đó thấy chung một thế giới, như thể 

chỉ có một thế giới duy nhất.  

 

Điều nói trên còn dẫn đến một triết lý sâu xa hơn nữa, đó là “Pháp vô ngã”, “Nhân vô ngã”. “Pháp vô ngã” cho rằng 

không có sự vật nào tồn tại với tự tính riêng của nó cả, tất cả đều chỉ là sự biến hiện làm ta thấy “có” khi đủ điều kiện 

(nhân duyên sinh) để cho sự vật trình hiện trước mắt ta. “Nhân vô ngã” cho rằng con người mà ta tưởng là có một cái 

Tôi đứng đằng sau chỉ là sự vận hành vô chủ của ngũ uẩn. Các tình trạng của ngũ uẩn (thân và tâm) diễn ra, cái này 

tiếp nối cái kia, nhưng không ai làm chủ chúng cả. Triết lý nhân vô ngã và pháp vô ngã cho thấy mặc dù thế giới 

hiện tượng và thế giới tâm lý vận hành liên tục nhưng đó là sự vận động nội tại của nó, không ai làm chủ cho chúng 

cả. Nghiệp lực của cá thể và của toàn thể là tác nhân làm thế giới vật chất được duy trì, nó làm cho vũ trụ được sinh 

ra và phát triển. “Này A-nan, như người đau mắt, vì nghiệp riêng của họ, nên “vọng thấy” cái đèn có vầng đỏ hiện 

ra...Như dân chúng trong một nước, do ác nghiệp chung tạo của họ nên đồng thấy có những điềm không lành hiện ra. 

Lên một từng nữa là toàn cả chúng sinh trong mười phương thế giới ngày nay đây, đều do “vô minh vọng động từ vô 

thỉ” nên đồng vọng thấy có thế giới chúng sinh hiện ra vậy”.( Lời Phật trong Kinh Lăng Nghiêm).  

Ngũ uẩn không phải là năm yếu tố riêng lẻ lẫn nhau mà vì chúng có chung nguồn gốc Chân tâm nên chúng dung 

thông và chứa đựng lẫn nhau trong tinh thần “một trong tất cả, tất cả trong một”. Một hệ quả của quan niệm này là 

mọi hoạt động trong tâm lý (Thọ, Tưởng, Hành, Thức) đều có dấu vết trong vật lý (Sắc) và ngược lại mọi điều chỉnh 

trong vật lý đều có tác dụng trong tâm lý. “Sắc là Không, Không là Sắc” (tư tưởng Tâm Kinh). Mỗi người quan sát 

sống trong một thế giới riêng của họ, thế giới tưởng là chung cho tất cả chẳng qua là do cộng nghiệp xây dựng thành. 

Nhưng con người thường hay muốn sửa đổi thế giới vật lý phải như thế này, phải như thế kia theo ý của họ mà họ 

không biết rằng khi họ sửa tâm của họ thì chính là họ đang sửa thế giới vậy.  

Để kết thúc bài này, chúng ta hãy đọc lại một nhận xét của nhà bác học Einstein : “ Trong tương lai, thế giới sẽ có 

chung một tôn giáo. Một tôn giáo vượt thoát khỏi ảnh hưởng của thần linh ( ? ) . Một tôn giáo phù hợp với tiến bộ 

của khoa học. Tôn giáo đó chỉ có thể là Đạo Phật vậy “.  

 

 

Bài VIII.- Năng lượng  

 

                 “  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. 
Vũ trụ bao la huyền bí của chúng ta giống như một tư duy vĩ đại hơn là một cỗ máy vĩ đại.   

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 phần tử nhỏ nhất, không có viên gạch cuối cùng mà 

hàng trăm năm, ngành cơ học lượng tử cố công tìm kiếm  
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Giữa các vật thể luôn luôn tồn tại các trường, biểu hiện bằng lực hút, lực đẩy hay gọi chung là lực tương 

tác.  
 

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; Neutron; 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.   

Niềm tin của những nhà  nguyên 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”. 

Nhưng 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). Nếu 

quả thật có sự tồn tại nhiều chiều không gian, thời gian, tại sao chúng ta không cảm nhận được? 

Khởi đầu 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 liên tục và không thể phân chia, và vận hành không ngưng nghỉ 

theo qui luật Âm- Dương, Ngũ hành. Thế giới (dù tầm 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. 

Người 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 

 

                                           Học thuyết Mesmer với Năng lượng sinh học, 

Y học năng lượng và Dưỡng sinh Tâm Thể: Mesmer Franz người Áo, bác sĩ, nhà vật lý, chiêm 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. Người 

ta nghiên cứu, gắn học thuyết Mesmer với những lý thuyết trường hiện đại:  

 

 Có một ảnh hưởng tương hỗ giữa các thiên thể, trái đất và các sinh vật (mối quan hệ Thiên- Địa- Nhân hợp 

nhất). Mệnh đề này gợi nhớ tới định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, 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 liên tục, không để có chỗ trống. Sự tinh tế của nó không gì sánh 

nổi. Nó có khả năng nhận- truyền và trao đổi mọi cảm giác của vận động. 
Ngày 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 ngầm 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.   
 

Hoạt động trên bị chi phối bởi các luật, những cơ chế  mà đến nay ta vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, 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 nhiên bao gồm các phương pháp khá phong phú. Có thể chia thành các nhóm 

chính. 

Con người là một nhất thể- không thể tách rời phần tinh thần và phần thể xác. Vũ trụ tràn đầy sóng năng 

lượng của chúng ta là một nhất thể   
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 Quan trọng hơn, người ta đã bắt đầu 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.   

 

 Barbara Ann Brennan nhà vật lý học vũ trụ hàng không Nasa trong hơn hai mươi năm đã nghiên cứu về trường 

năng lượng con người. Bà được huấn luyện chữa bệnh bằng NLSH, ngày nay bà là người chữa bệnh tâm linh giỏi 

nhất Tây bán cầu và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng được dịch ra nhiều nước trên thế giới.   

 Barbara cho rằng con người là một nhất thể, giữa con người và vũ trụ có mối liên hệ chặt chẽ qua trường 

năng lượng. Theo bà: “Mọi đau khổ đều gây ra bởi ảo tưởng về tính riêng biệt, vốn là mẹ đẻ của nỗi lo sợ…” 

và “Yêu thương là gương mặt, hình hài của vũ trụ…”. Bà cũng thống nhất quan niệm: “Chúng ta đang 

sống trên hành tinh năng lượng”.  
 

Dưỡng sinh tâm thể   của má Hai Hương (Tôn nữ Hoàng Hương) tại Hà Nội. 

 Về vũ trụ quan, từ cách tiếp cận cơ học lượng tử, những thành công và bế tắc, DSTT cho rằng:  

“Con người gồm hai phần. Phần tinh thần (siêu hình) và phần thể xác (hữu hình). Hai phần này hòa quyện 

vào nhau. Nó làm mạnh nhau lên hoặc làm yếu nhau đi; trong đó phần tinh thần (linh hồn) dẫn dắt phần 

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. 

Hệ kinh lạc thông suốt, con người khỏe mạnh. “Khí” bị tắc nghẽn ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể, con người sẽ 

bị bệnh. Sinh 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 liên hệ chặt chẽ với nhau qua trường (trường hào  quang  lượng. Nguồn 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). Sóng vũ trụ (còn có thể gọi là sóng năng lượng, trường khí vũ trụ, NLSH…) là 

sóng bức xạ từ các thiên hà, hệ mặt trời, các vì tinh tú. Người ta nghiên cứu và thấy sóng vũ trụ thật đa 

dạng, từ loại tần số thấp, đến loại tần 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 “Năng 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 tại những dòng phát sáng sinh học (bioplasma) trong con 

người. Nó có nhiều màu sắc, có tỷ trọng và cường độ khác nhau, và chảy theo các vầng có cấu trúc. Nó có 

liên hệ với các cảm xúc và tư duy của chúng ta. Bioplasma chính là chất liệu tạo thành các vầng của trường 

hào quang nơi con người.   

 

 Con người có bảy vầng hào quang. Mỗi vầng hào quang là duy nhất (có màu sắc, cấu trúc, chức năng, 

nhiệm vụ riêng). 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 thần bạn. Khi bạn cân bằng sức khoẻ, 

bạn sống tràn đầy hạnh phúc với những suy nghĩ dâng hiến thanh cao, trường hào quang bảy vầng đều cân 

xứng, hài hoà sáng rõ.   
 

 Ngược lại khi bạn đau khổ, thù hận, ghen ghét, giận dữ, bảy vầng hào quang sẽ méo mó, mất cân xứng, 

chuyển màu tối đục. Và bạn sẽ ốm đau . 
 

 Bạn thường xuyên nạp năng lượng thông qua cuộc sống Thánh Thiện và Thiền định, vầng thứ bảy của 

trừơng hào quang mạnh mẽ, sáng suốt, sáng màu chàm, nhấp nháy với một tần số cao, sẽ giúp bạn xâm 

nhập vào “trường năng lượng vũ trụ”. 

Nó dạy chúng ta về sự liên thông giữa tâm trí với tâm trí, giữa tâm trí của chúng ta với tâm trí vũ trụ. Nó 

giúp bạn tràn đầy sức sống nội tâm và thân thể khoẻ mạnh . 

 

  Năng lượng vũ trụ là vô hạn. Khi bạn sống Thánh Thiện bạn sẽ nhận được nguồn Năng 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:    
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Sự quân bình Những người hiểu về cuộc sống tinh thần 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 cần thiết cả.  

Những yếu tố ấy, như những sợi chỉ muôn màu, muôn sắc được dệt chung để tạo nên một tấm thảm của sự 

tồn tại. Sự 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 tiêu cực thôi cũng có thể ném chúng ta ra khỏi sự quân bình. Chúng ta như người đi trên dây, ta 

cần 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 đầu sào hơi nặng một chút, là ta sẽ bị đổ nhào. Để đến được đầu bên 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:  
Sức khỏe là kho tàng quí báu nhất của cuộc đời. Không có nó, mọi của cải khác đều trở nên vô nghĩa (Khổng Tử). 

Để khỏe mạnh chúng ta cần sự quân bình. Bị mất quân bình vì bất cứ lý do nào, ta sẽ bị bệnh. Giữa sức 

khỏe thể chất và tình trạng tinh thần có một sự gắn kết chặt chẽ. Nó cần 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 

tiên 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 phần tinh thần, còn gọi là phần hồn, hay linh hồn (siêu vật chất) và phần thể xác (vật chất). 

Khi hiện hữu, trong mỗi con người, phần tinh thần và phần thể xác gắn kết chặt chẽ với nhau tới mức, 

người ta nhầm 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 thần lẫn thể xác, phải giữ quân 

bình. Hai phần này tương tác lẫn nhau, làm mạnh nhau lên hoặc làm yếu nhau đi. Tuy nhiên, phần dẫn dắt 

là phần tinh thần 

 

                                       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, Ngũ Hành, của tạo hóa, biến đổi, để tạo nên 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 “Nghiệp lành”, cũng có thể là” Nghiệp 

dữ”, nếu ai tạo “Nghiệp dữ” thường gọi là “Nghiệp 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. Hiểu về “Nghiệp” 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 “Nghiệp dữ”. Người 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 được chi phối 

một cách khách quan, đương nhiên là có trước đạo Phật  
 

 Tuy nhiên, khi đức Phật thành đạo dưới gốc Bồ đề, ngài đã giác ngộ được luật này, thấy được tầm quan trọng của 

nó tác động đến sự sống và sự chết trên 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 lầm 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 trên trái đất.  
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 ( Luật này cũng tương tự như Luật Giá sắc của Nho giáo:  Giá là Gieo, Sắc là Gặt, “ Gieo gì thì gặt nấy, Ai gieo 

thì kẻ ấy gặt, Gieo một thì gặt  trăm “ )  

 

 Chúng ta cần coi việc giáo dục  Luật nhân quả  như một chiến lược toàn cầu, thay thế cho mọi thuyết giảng 

đạo đức, và những tiếng kêu 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 tầm vĩ mô (trái đất)đến vi mô (con người) chưa?  

 

 Như 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 thần, 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 nên bất hạnh, ốm yếu  Cuộc sống trên 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 “ 

( Do CLBLC chuyển tới, không rõ tác giả ) 
 

 
 

 
  

 

BÀI IX.- Có gì trong Vũ Tru ?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/us/en-US/view.html#bn=1.0.35&.lang=en-US&.intl=us&rtl=0&proxyhost=us.mg6.mail.yahoo.com&sig=e5c0f378b973e2f6bad3f0dc75c286f7&vid=om_default_view_id_36ohk6dgmcd1n-message_render_1326390760148&app=36ohk6dgmcd1n&mailver=neo&crumb=3jMGyylwM0K&cb=1326390760149
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Vài Kiến thức cơ bản, ngắn gọn, cho người không chuyên môn 

 

Vũ trụ có bạn, có tôi, có rượu chát, có trà tàu, có bàn phím ta đang dùng, màn hình trước mặt 

ta, và rất nhiều thứ phụ thuộc khác ... Nhưng tổng quan, thì vũ trụ chỉ có sáu thành tố : 

  

      1.- Vật chất thông thường cấu tạo bời những phân tử, nguyên tử, điện tử ... như chúng 

ta hằng quen thuộc (4%) 

      2.-       Rồi đến ánh sáng, vừa là hạt (quang tử), vừa là sóng, với những tần số trải dài từ 

sóng radio, qua tia hồng ngoại, rồi ánh sáng thấy được, tia cực tím, tia X, cho đến tia gamma, 

mang nhiều năng lượng nhất. 

    3.-   Một thành tố ít được chúng ta quan tâm là hạt neutrinos, một loại hạt rất khó dò tìm. 

     4 + 5.-     Thật ra, hai thành tố dồi dào nhất trong vũ trụ lại chỉ là những giả định : đó là vật 

chất đen (21 %) và năng lượng tối (75 %) 

      6.-       Sau hết, để có thể mô tả vũ trụ, chúng ta cần cho nó một cấu trúc hình thể. 

I.- Vật chất thông thường 

Còn được gọi là vật chất « baryonique », đại khái bao gồm tất cả vật chất mà chúng ta cảm 

nhận được bằng giác quan, kể cả các vì sao, thiên hà v.v... Vật chất loại này chỉ chiếm khoảng 

4 % của toàn thể vũ trụ. Trung bình vũ trụ chỉ có một dương tử (proton) trong bốn thước khối, 

tức một tỷ trọng vô cùng thấp hơn « chân không » mà kỹ thuật có thể tạo ra được.  

  

Chúng ta chỉ quan sát được một phần nhỏ của vật chất thông thường, nên câu hỏi đặt ra là làm 

sao tính được tỷ trọng (mật độ) của nó ? Có hai cách :  

          Một là dựa trên kết quả của sự cấu thành các nhân nguyên tử trong thời gian từ một giây 

đến ba phút sau Big Bang. Khi ấy, nhiệt độ xuống dưới 1 tỷ độ, cho phép dương tử (proton) và 

trung hòa tử (neutron) kết hợp thành các nhân deuterium, helium và lithium, tức những hạt 

nhân đầu tiên. Số lượng các hóa chất này, đo từ quang phổ (spectre) của các thiên hà ở xa, cho 

biết mật độ protons và neutrons nguyên thủy, rồi mật độ « vật chất thông thường ».  

         Cách thứ hai dựa trên nền ánh sáng của vũ trụ. Số là vào khoảng 380 ngàn năm sau Big 

Bang, khi điện tử sát nhập vào các nhân (protons + neutrons) để tạo thành những nguyên tử, thì 

các quang tử (photons) bắt đầu có thể thoát được ra khỏi trạng thái hỗn nguyên lúc ban đầu và 

cho ra hình ảnh đầu tiên của vũ trụ. Nền ánh sáng ấy có những gia giảm cực nhỏ (khoảng 1/100 

000 độ), phản ảnh cấu trúc vật chất của vũ trụ vào tuổi 380 000 năm. Dựa trên các yếu tố ấy, 

người ta tính ra được mật độ của vật chất thông thường. Việc hai cách tính cho ra những kết 

quả tương đồng, với sai số không trên vài phần trăm, được coi như một thắng lợi đáng kể của 

vũ trụ học cuối thế kỷ 20. 
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Nền ánh sáng của vũ trụ 

  

II.- Ánh sáng 

Vũ trụ chan hòa ánh sáng. Cứ một dương tử (proton) thì có 1,5 tỷ quang tử (photons). Đầu tiên 

là « nền ánh sáng » phát ra từ 380 ngàn năm sau Big Bang, rồi đến đủ loại tia sáng, đem lại cho 

chúng ta những hình ảnh của các sự vật, từ sự vật thông thường quanh ta, cho đến các vì sao, 

thiên hà, và cả lỗ đen. Thí dụ như tia X được phát ra từ những ngôi sao neutrons, « sao lùn 

trắng », lỗ đen ...  

  

Thật ra « nền ánh sáng » chiếm 95 % ánh sáng của vũ trụ. Làm sao biết được nó đến từ 380 

ngàn năm sau Big Bang ? Có nhiều phương pháp, nhưng một bằng chứng thường được nhắc 

đến là sự quân bình nhiệt lượng với vật chất đi cùng với nó (tính từ quang phổ). Vũ trụ sau giai 

đoạn phát ra « nền ánh sáng » đã giãn nở ra rất nhiều, nên vật chất trở thành quá thưa thớt để 

ánh sáng có thể quân bình năng lượng với vật chất ấy. Vì thế, « nền ánh sáng » bắt buộc phải 

đến từ một quá khứ xa xưa, khi mật độ vật chất còn đủ cao, vượt trên một mức độ nào đó. 

III.- Hạt Neutrinos 

Phần lớn neutrinos đến từ thời điểm 10-35 giây sau Big Bang, khi nhiệt độ của vũ trụ còn cao 

hơn 10 tỷ độ (một phần nhỏ đến từ sự bùng nổ của các ngôi sao supernovae sau này). Vào lúc 

ấy, cứ mỗi 4 quang tử, thì người ta có 9 neutrinos (hay anti neutrino). Trên lý thuyết, có một 

« nền neutrino » phát ra vào khoảng 1 giây sau Big Bang, khi các nhân nguyên tử khởi sự cấu 

thành. Nếu « nhìn » ra được « nền neutrinos » ấy thì người ta sẽ có một hình ảnh của vũ trụ chỉ 

một giây sau Big Bang ! Đây là một trong những nỗ lực của vũ trụ học hiện đại.  

  

Neutrino không có điện lực và khối lượng của nó rất nhỏ, nên ít tác động với các hạt khác, 

khiến việc dò tìm nó vô cùng khó khăn. Thậm chí sự hiện hữu của nó chỉ là một giả thuyết 

trong suốt 36 năm, từ 1930, khi được Pauli đề nghị để quân bình phương trình phóng xạ béta, 

cho đến 1956, khi neutrino thực sự được chứng nghiệm bởi Reines và Cowan. Quan sát được 

sự hiện hữu của neutrino cũng là một thắng lợi quan trọng của vật lý và vũ trụ học. 

IV.- Vật chất đen  
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Ngược lại với những gì vừa được trình bày, vật chất đen và năng lượng tối đem chúng ta vào 

lãnh vực của giả định. Từ 1930, Zwicky nhận thấy khối lượng của các thiên hà cao hơn khối 

lượng của các vì sao cấu thành chúng, và đề ra giả thuyết một phần vật chất của các thiên hà 

không phát ra bất cứ một tín hiệu nào cho phép chúng ta có thể nhận biết nó. Giả thuyết ấy 

được gọi là « vật chất đen ».  

Tác động duy nhất của vật chất này trên các vật thể quanh nó là lực hấp dẫn. Các thiên hà 

phải có một khối lượng nào đó thì mới có đủ lực hấp dẫn để mang hình thái mà chúng ta nhìn 

thấy. Nếu khối lượng ấy kém hơn, thì lực hấp dẫn cũng giảm đi, và thiên hà sẽ không thể nào 

hiện hữu, vì các ngôi sao và khối hơi của nó sẽ không đủ « sức hút » để « ở chung » với nhau, 

mà sẽ tan tác ra, mỗi thành phần đi về một phía.  

« Nền ánh sáng của vũ trụ » cũng cho ta bằng chứng về sự hiện hữu của vật chất đen. Như đã 

nói ở trên, nền ánh sáng phát ra từ 380 000 năm sau Big Bang này có những gia giảm nhiệt độ 

rất nhỏ nhưng đủ để cho biết mật độ vật chất ở một số điểm có hơi cao hơn ở những điểm khác 

một chút. Những điểm có nhiều vật chất hơn sẽ cho ra các vì sao, thiên hà, và nhóm thiên hà 

sau này, do lực hấp dẫn khiến vật chất kết tụ lại. Khi vũ trụ giãn nở, thì các hạt vật chất càng 

lúc càng xa nhau, và mật độ vật chất cũng giảm đi theo cùng một tỷ lệ. Nếu chỉ tính trên « vật 

chất thông thường », thì sự gia giảm mật độ từ 0,001 % vào 380 000 năm sau Big bang, sẽ 

không thể lên quá 1 % trong vũ trụ ngày nay. Trong thực tế, con số này cao hơn gấp nhiều 

chục lần, khiến giả thuyết « vật chất đen » trở thành cần thiết.  

  

 
  

Cái gì cấu thành vật chất đen ? Một trong những nỗ lực hiện nay của vũ trụ học nhắm vào việc 

nghiên cứu một loại hạt gọi là Wimp (Weak Interaction Massive Particle), như một ứng viên 

tốt vào hàng ngũ « vật chất đen ». Chúng không thể thấy được, vì không phát ra bất cứ tín hiệu 

nào, nên người ta chỉ có ba cách để tìm ra chúng : 

  

      1)      Khi hai wimp đụng nhau, chúng tự hủy và cho ra âm điện tử (electrons), dương điện tử 

(positrons) và neutrinos. Một quang phổ kế (spectromètre) được dự trù đặt trên Trạm Không 

Gian Quốc Tế để dò tìm các positrons, trong khi các thí nghiệm « super Kamiokande » (Nhật) 

và IceCube (Nam Cực) đo lường hạt neutrino. 

      2)      Vật chất đen, trong đó có hạt wimp, không ngừng xuyên qua địa cầu. Một tỷ wimp 

hiện đang xuyên qua người bạn trong lúc bạn đang đọc bài này. Một số cực hiếm wimp có 

thể đụng vào một nhân nguyên tử và làm cho nó di động một chút. Nhiều thí nghiệm hiện đang 

tập trung vào phản ứng này, sau khi làm lạnh các nguyên tử được quan sát để giảm thiểu sự 

động đậy bình thường của chúng (thí nghiệm Cogent và Dama, rồi Xenon, Majorana ... sử 
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dụng các kỹ thuật ngày một tân tiến hơn).  

      3)      Người ta cũng có thể tạo ra các wimp. Theo vật lý lượng tử thì một biến cố xảy ra theo 

chiều này cũng có thể xảy theo chiều khác. Trong LHC (Large Hadron Collider) đặt tại 

Genève, người ta bắn những hạt thông thường vào nhau, rồi quan sát phương trình năng lượng 

và vận chuyển của những gì hiện ra sau đó. Nếu phương trình này không quân bình, thì người 

ta có thể kết luận là mình đã tạo ra những hạt không tương tác với các máy dò tìm, tức không 

thể « nhìn thấy », như hạt wimp ... 

  

       Ngoài ba loại thí nghiệm tập trung vào các wimp này, người ta cũng có thể quan sát một số 

biến cố xảy ra trong vũ trụ để « thấy » được những ảnh hưởng gián tiếp của vật chất đen. Thí 

dụ như nhóm   thiên hà Boulet, cấu thành bởi sự va chạm giữa hai nhóm thiên hà, cho ra những 

tia X, kết quả của vật chất thông thường đụng vào nhau (ở đây là các khối hơi). Các tia X này 

cho biết vị trí của các khối hơi đang va chạm, và người ta có thể quan sát một cách gián tiếp sự 

hiện diện của vật chất đen vì nó làm thay đổi hình dạng của các nguồn tia X, do lực hấp dẫn 

của nó. 

  

  

(nhóm thiên hà Boulet) 

  

  

Một giả thuyết thú vị quanh vật chất đen là sự hiện hữu của các thiên hà, ngôi sao, hành tinh 

« đen », và, tại sao không, có thể có cả những con người « đen » trên các « hành tinh đen » ấy, 

đang nghiên cứu chúng ta như những « vật chất đen » của họ ! Thậm chí họ có thể đang đi 

ngang qua thân thể chúng ta, mà chúng ta không hề hay biết ... Giả thuyết này được đưa ra lần 

đầu tiên bởi hai nhà Nobel vật lý Lee Tsung Dao ( Lý Trung Đạo ) và Yang Chen Ning  ( 

Dương Chấn Ninh ) , năm 1956. Mặc dù các kiến thức gần đây cho biết giả thuyết ấy khó là 

một hiện thực, người ta vẫn nghĩ vật chất đen có thể chứa đựng rất nhiều ngạc nhiên kỳ thú, sẽ 

được khám phá ra trong tương lai. 

  

Vì vật chất đen vẫn được coi như một giả thuyết, người ta có thể đặt câu hỏi : có giả thuyết nào 

khác cắt nghĩa được sự hình thành và dạng thái của các thiên hà cũng như ngôi sao, mà không 

cần đến vật chất đen hay không ? Câu trả lời là có. Trong trường hợp ấy người ta phải giả định 

một chuyện khác, phức tạp hơn rất nhiều, là sự thay đổi tính chất của lực hấp dẫn trong một số 

điều kiện nào đó. Vật lý học luôn khám phá ra những dạng thức mới của vật chất, nên việc giả 

định một dạng vật chất chưa được thực nghiệm, rõ ràng là dễ hình dung hơn quan niệm sự thay 
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đổi của cả một định luật vật lý. 

 IV.-Năng lượng tối 

Năng lượng tối chiếm ba phần tư vũ trụ. Sự hiện hữu của nó cũng là một giả định. Nhiều quan 

sát cho thấy sự giả định này là cần thiết : 

  

     1.-  Einstein, vào năm 1916 đã nghĩ rằng vũ trụ không thể hiện hữu nếu không có một lực 

phân ly nào đó quân bình được lực hấp dẫn. Nó khiến cho các cấu trúc vật chất được kéo xa 

nhau ra để không « rơi » vào nhau. Hubble, năm 1920 nhận thấy vũ trụ không cố định như 

Einstein nghĩ, mà không ngừng giãn nở. Cùng lúc, Friedman và Lemaitre (một linh mục !) 

chứng minh rằng thuyết tương đối đã tiên liệu sự giãn nở của vũ trụ. Rồi từ 1998, người ta biết 

không những vũ trụ giãn nở mà độ giãn nở của nó càng ngày càng gia tăng. Năng lượng tối 

đem lại « sức hút » cần thiết để cắt nghĩa hiện tượng gia tăng giãn nở này (*).  

    2.-  Từ nền ánh sáng của vũ trụ, người ta tính ra là tuổi của vũ trụ nhỏ hơn 10 tỷ năm, trong 

khi có một số ngôi sao già hơn số năm ấy ! Giả thuyết năng lượng tối giải quyết được nghịch lý 

này (tuổi thật của vũ trụ là 13,7 tỷ năm). 

    4.-  Độ xa của các thiên hà cho biết thiên hà ấy được tạo ra bao giờ. Người ta nhận thấy vũ 

trụ càng ngày càng làm ra ít thiên hà hơn trong quá khứ. Quan sát này được giải thích bởi năng 

lượng tối. Thật vậy, năng lượng tối làm cho sự giãn nở của vũ trụ càng ngày càng gia tăng, 

khiến vật chất càng ngày càng xa nhau ra và càng khó kết tụ lại để cho ra các vì sao và thiên 

hà. 

  

Vật lý lượng tử cho biết chân không có một năng lượng, và người ta đã nghĩ năng lượng của 

chân không, chính là năng lượng tối. Tuy nhiên, năng lượng của chân không cao hơn con số 

năng lượng tối được ước tính rất nhiều (khoảng 60 lần), gây nên một khó khăn hiện vẫn chưa 

được giải quyết. Nếu năng lượng tối quá cao (thí dụ bằng năng lượng chân không), thì sức hút 

của nó sẽ khiến vũ trụ giãn nở quá nhanh, vật chất sẽ không có thời gian để kết tụ lại, các vì 

sao và thiên hà không thể nảy sinh, và chính chúng ta cũng như mọi sự sống sẽ không hiện 

hữu ! 

  

Nhiều giả thuyết tìm cách giải thích hiện tượng gia tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ mà không 

cần đến năng lượng tối. Một trong những giả thuyết ấy cho rằng độ giãn nở của vũ trụ không 

đồng nhất, vì mật độ của vũ trụ không đồng nhất. Độ giãn nở sẽ cao hơn trong những vùng có 

mật độ thấp (vì lực hấp dẫn của vật chất kém hơn). Theo giả thuyết này thì chúng ta đang sống 

ở trung tâm của một vùng có mật độ vật chất rất thấp hơn các vùng khác, một vùng « trống 

không ». Mặc dù nó phủ định việc vũ trụ có một mật độ đồng nhất, giả thuyết vừa nói vẫn 

không phủ định quan sát cơ bản của vũ trụ học dựa trên « nền ánh sáng ». Thật vậy, từ trung 

tâm của một vùng trống rỗng nhìn về mọi phía, người ta có thể có cảm tưởng rằng vũ trụ đồng 

nhất.  

Một lý thuyết tương tự khác, giả định sự hiện hữu của nhiều vùng « trống không » có thể đem 

lại cảm tưởng sự giãn nở của vũ trụ luôn gia tăng. Các giả thuyết này phù hợp với một mô hình 

toán học dựa trên phương trình của thuyết tương đối, được đề ra bởi Linh Mục Lemaitre và các 

nhà vũ trụ học Toldman và Bondi. Tuy nhiên, vấn đề là chứng minh được sự hiện hữu của 

những vùng trống không ấy. Một số quan sát đã được công bố, một vài phương trình mới đã 

được đề nghị, nhưng chưa giải pháp nào đủ tính thuyết phục. Trong một tương lai gần, các 

chương trình Supernova Legacy Survey sẽ nghiên cứu ánh sáng của nhiều trăm supernova phụ 
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trội (*), cùng với chương trình Joint Dark Energy Mission, nghiên cứu tiến trình giãn nở của vũ 

trụ. Vệ tinh Plank cũng sẽ khảo sát nền ánh sáng của vũ trụ với nhiều chi tiết hơn, và, vào năm 

2020, viễn vọng kính SKA, sử dụng sóng radio, sẽ đem lại một thống kê các thiên hà bao quát 

chưa từng có. Người ta sẽ biết được vũ trụ có thể có các vùng trống không vĩ đại hay không, và 

giả thuyết năng lượng tối có phải được duy trì hay không ?  

V.- Cấu trúc hình thể 

Một tô phở không thể chỉ có bánh phở, nước dùng, thịt, hành, rau thơm, tương tàu, tương ớt ... 

mà còn cần một yếu tố vô cùng quan trọng. Đó là cái tô ! Vũ trụ cũng thế. Hình thái của vũ trụ 

liên hệ đến các thành tố cấu thành nó và độ giãn nở của nó. Phương trình Friedmann gắn liền 

hằng số Hubble (độ giãn nở) với mật độ vật chất (tỷ trọng), và độ cong của vũ trụ, tức dạng 

thái hình học của nó, có thể tính được từ nền ánh sáng. Người ta cũng tìm cách thẩm định xem 

phương trình Pythagore có được kiểm chứng trên một khoảng cách cực lớn hay không ? Nói 

cách khác người ta nối ba thiên hà ở rất xa nhau bằng những đường thẳng và nhìn xem tổng số 

độ của tam giác ấy bằng, hay nhỏ hơn, hoặc lớn hơn 180 độ. Các kết quả đều cho biết vũ trụ 

gần như một mặt phẳng (3 góc của tam giác vừa kể cộng lại bằng 180°). Tuy nhiên, cũng như 

con người thời xưa đã nghĩ trái đất là một mặt phẳng (vì chỉ quan sát được một phần nhỏ của 

địa cầu), kết luận này vẫn chỉ được coi như tạm thời. 

Kết 

Sự hiểu biết về vũ trụ hiện vẫn còn rất phôi thai. Khoảng 95% thành tố của vũ trụ vẫn còn chưa 

được khám phá. Tạm thời, nhiều giả thuyết được đề ra để cắt nghĩa một số quan sát, trong khi 

chờ những quan sát khác. Có những giả thuyết quy định sự hiện hữu của con người, như số 

lượng vật chất tối. Chúng là những tiền đề của một suy luận triết học gọi là « nguyên tắc nhân 

hiện » (principe anthropique). Có phải vũ trụ đã chọn giải pháp này thay vì giải pháp khác, chỉ 

để cho chúng ta hiện hữu ? Điều chắc chắn là nếu một giải pháp khác được chọn lựa, thì sẽ 

không có một sinh vật nào có mặt để nêu lên câu hỏi ấy !  

Một vấn nạn khác cũng rất khó tránh, là : điều gì đã quy định sự chọn lựa ấy ? 

  

Nguyễn Hoài Vân 

17 tháng 7 năm 2011 

  

(*) Các supernova loại Ia có một độ sáng cố định, chỉ lệ thuộc khoảng cách. Mặt khác, khi một 

thiên thể ở xa phát ra một tia sáng, thì trong thời gian tia sáng ấy bay đến chúng ta, vũ trụ đã 

giãn nở, khiến sóng của tia sáng kia bị kéo dài ra, làm cho nó thiên về phía màu đỏ (màu đỏ có 

làn sóng dài nhất trong các màu). Biết được quang phổ (spectre) của một vài hóa chất quen 

thuộc, người ta đo lường sự chuyển dịch về phía màu đỏ của những quang phổ ấy khi được 

phát ra bởi một supernova chẳng hạn, rồi, với hằng số Hubble, người ta tính khoảng cách của 

supernova ấy. Với cách tính này, người ta nhận thấy các supernova Ia có độ sáng kém hơn dự 

liệu. Tức là chúng nằm ở xa hơn khoảng cách mà người ta chờ đợi. Nói cách khác, vũ trụ đã 

giãn nở với một tốc độ nhanh hơn. Sự gia tăng tốc độ giãn nở này đưa đến giả thuyết năng 

lượng tối. 
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Bài X.- Vật Lý Học Tính Không 

Ngày 23 tháng 10 năm 2012 

Vũ trụ quan từ kinh Lăng Nghiêm và Holomovement của David Bohm 

 

 

Danh mục Albert Einstein, Chân như, David Bohm, Nhận thức, Thực tại, Vũ trụ, Vật chất, Đấng 

sáng tạo 

 
 

Như chúng ta đều biết, Albert Einstein là người triển khai thuyết Tương đối cách đây đúng một 

thế kỷ. Einstein cũng đóng góp rất nhiều cho nền vật lý lượng tử bằng cách là người đầu tiên 

nêu lên quan niệm ánh sáng là những hạt quang tử photon. Với quan niệm này, cơ học lượng tử 

ngày càng được phát triển một cách mạnh mẽ, đồng thời những đặc tính của vật chất trong 

thuyết lượng tử cũng ngày càng xuất hiện rõ nét. 

 

Suốt một trăm năm qua, hai nền vật lý tương đối và lượng tử được phát triển cao độ với những 

lý thuyết mới cũng như các phương pháp thực nghiệm mới. Song song, người ta tìm cách thống 

nhất hai lý thuyết đó với hy vọng tiến tới một lý thuyết chung nhằm soi sáng toàn bộ thế giới vật 

chất, từ lĩnh vực vô cùng nhỏ của nguyên tử và dưới (hạ) nguyên tử đến mức độ vô cùng lớn của 

các thiên hà cách ta hàng tỉ năm ánh sáng. Giữa hai lĩnh vực cực tiểu và cực đại này, người ta hy 

vọng tìm những đơn vị cuối cùng của vật chất trong lĩnh vực cực tiểu và do đó, thuyết lượng tử 

được phát triển hết sức mạnh mẽ. Ngày nay ngành vật lý lượng tử vẫn nằm trong đà triển khai, 

chưa ai có thể kết luận điều gì về cơ chế cuối cùng của vật chất cả. Trong quá trình khảo sát 

những đơn vị nhỏ nhất của vật chất, nền vật lý lượng tử phát hiện rất nhiều “nghịch lý” xuất 

phát từ những kết quả đo lường và phương cách xuất hiện của vật chất. Những nghịch lý đó nêu 

lên những câu hỏi quan trọng về triết học, về nhận thức luận, về bản thể học..., thậm chí về cả 

những vấn đề dường như không liên quan đến vật lý như khả năng của ngôn ngữ khi diễn đạt 

các vấn đề vật lý, như các vấn đề sinh lý học (physiology) liên quan đến cái thấy, cái nghe trong 

việc thu lượm kết quả thực nghiệm v.v... 

 

Vì những lý do trên, nền vật lý lượng tử đang đứng trước những luận đề vô cùng cơ bản của loài 

người như: thế giới vật chất này do những gì tạo ra, tự tính nó là gì, mối tương quan của nó với 

ý thức con người ra sao, thế giới vật chất như ta thấy phải chăng tồn tại độc lập thực như thế, 

hay chỉ là bóng dáng của một thực tại khác... Bài này sẽ giới thiệu một trong những hướng phát 

triển của vật lý lượng tử và nêu lên sự song hành của nó với vũ trụ quan của Phật giáo Đại thừa, 

được phát biểu trong kinh Lăng Nghiêm. 

 

http://www.vatlytinhkhong.com/
http://www.vatlytinhkhong.com/2012/10/vu-tru-quan-trong-kinh-lang-nghiem-va.html
http://www.vatlytinhkhong.com/search/label/Albert%20Einstein
http://www.vatlytinhkhong.com/search/label/Ch%C3%A2n%20nh%C6%B0
http://www.vatlytinhkhong.com/search/label/David%20Bohm
http://www.vatlytinhkhong.com/search/label/Nh%E1%BA%ADn%20th%E1%BB%A9c
http://www.vatlytinhkhong.com/search/label/Th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%A1i
http://www.vatlytinhkhong.com/search/label/V%C5%A9%20tr%E1%BB%A5
http://www.vatlytinhkhong.com/search/label/V%E1%BA%ADt%20ch%E1%BA%A5t
http://www.vatlytinhkhong.com/search/label/%C4%90%E1%BA%A5ng%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o
http://www.vatlytinhkhong.com/search/label/%C4%90%E1%BA%A5ng%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o
http://2.bp.blogspot.com/-zJmINLkNgPo/UIYV12jICRI/AAAAAAAACvU/vJuExMar-cQ/s1600/vutruphatgiao.jpg
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Điểm xuất phát 
Trong thời điểm hiện nay, theo thuyết lượng tử, vật chất có ba đặc tính sau đây: 

1. Trong thế giới cực tiểu, vật chất vận động một cách phi liên tục, trong nghĩa là hoạt động của 

vật chất được hình thành bởi những “lượng tử” rất nhỏ nhưng cụ thể và không thể phân chia. Sự 

vận động của vật chất “nhảy từng bước” chứ không “chảy” một cách liên tục. 

 

2. Các đơn vị vật chất (thí dụ electron) có những đặc tính khác nhau. Khi thì nó xuất hiện như 

hạt, khi thì như sóng, khi thì nửa sóng nửa hạt, tùy theo điều kiện xung quanh và tùy theo các 

phương tiện quan sát và dò tìm chúng. 

 

3. Trong một số trường hợp, hai đơn vị vật chất (thí dụ hai electron trước đó thuộc về một phân 

tử nay đã bị cách ly) có một mối liên hệ liên thông (non-local). Hai đơn vị đó “biết” đến tình 

trạng của nhau một cách tức thời, dù chúng bị cách ly với khoảng cách bất kỳ. 

 

Đặc tính thứ nhất của sự vận động của vật chất trong mức độ vô cùng bé là khác với sự vận 

động trong thế giới vĩ mô của chúng ta. Đường đi của vật thể trong sự rơi tự do hay quỹ đạo của 

thiên thể luôn luôn vẽ nên một đường cong liên tục. Tuy thế, đặc tính thứ nhất này vẫn còn 

tương thích với lý tính (reason) của đầu óc con người. Đặc tính thứ hai được xem là một nghịch 

lý vì sóng và hạt là hai dạng tồn tại của vật chất hoàn toàn khác nhau, loại bỏ lẫn nhau. Thế 

nhưng hai dạng tồn tại đó của vật chất được kết quả thực nghiệm thừa nhận một cách thuyết 

phục, do đó người ta vẫn chấp nhận chúng như hai dạng tồn tại song song, thậm chí thiết lập 

mối quan hệ về toán học giữa hai bên một cách dễ dàng. 

Đặc tính thứ ba của vật chất mới nghe qua không có gì to tát lắm, nhưng thực ra nó dẫn ta tới 

nghịch lý quan trọng nhất từ xưa tới nay. Đó là, vì tính chất “liên thông” này, ta phải từ bỏ một 

trong hai quan niệm sau đây: a) có một thế giới khách quan tồn tại độc lập ở bên ngoài ý thức 

con người, hay b) vận tốc của tín hiệu vật lý có thể đi nhanh hơn ánh sáng. Cả hai quan niệm nói 

trên đều là những điều bất khả xâm phạm trong ngành vật lý, bởi lẽ nếu không có một thế giới 

vật chất độc lập thì toàn bộ ngành vật lý mất đi đối tượng của mình, thì vật lý và tâm lý sẽ bị 

quy thành một. Mặt khác, nếu có tín hiệu đi nhanh hơn ánh sáng thì thuyết tương đối bị bác bỏ, 

thì con người có thể đi trước cả tương lai và biết bao nhiều điều “vô lý” của khoa học giả tưởng 

sẽ thành sự thực cả. 

 

Nhưng trước hết, ta cần giải thích do đâu mà có đặc tính thứ ba nói ở trên. Năm 1935, Einstein 

và cộng sự đề nghị một phép “thí nghiệm bằng tư tưởng” nhằm nêu lên sự thiếu sót của thuyết 

lượng tử trong việc tìm hiểu tính chất thực sự của các hạt hạ nguyên tử[1]. Thí nghiệm nổi tiếng 

này được mệnh danh là nghịch lý EPR. Ở đây ta chỉ trình bày EPR một cách hết sức đơn giản. 

Trong nghịch lý này, Einstein cho cách ly hai đơn vị vật chất A và B (thí dụ nguyên tử hay 

electron), chúng vốn nằm trong một thể thống nhất và do đó chúng có sẵn một mối liên hệ với 

nhau, thí dụ tổng số spin của chúng bằng không. Nay ta cách ly chúng hàng vạn dặm, không để 

cho chúng có thể tương tác lẫn nhau. Khi đo một trị số spin của A thì B lập tức có một trị số, để 

tổng số của chúng bằng không. Trong thuyết lượng tử, vì nguyên lý bất định, người ta cho rằng 

hành động đo lường đã xác định một trị số tại A và làm “nhòe” đi các trị số khác cũng tại A. 

Câu hỏi của Einstein là tại sao B “biết” được trị số tại A để phản ứng tức khắc, mà điều này sẽ 

vi phạm quy luật vật lý là không có tín hiệu nào đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng. 

 

Nghịch lý EPR này được tranh cãi suốt nhiều thập niên. Nhà duy thực[2] Einstein cho rằng A và 
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B phải có những tính chất thực sự, khách quan, riêng biệt, có thể cô lập được, chúng đã có 

những tính chất đó trước khi hành động đo lường xảy ra. Khoảng ba mươi năm sau khi nghịch 

lý EPR ra đời, Bell’s Theorem quả quyết quan niệm tính chất “thực sự, khách quan, riêng biệt” 

là không thể tương thích với cơ học lượng tử [3] . Năm 1981, Alain Aspect tại Đại học Paris đã 

chứng minh là kết quả thực nghiệm tuân thủ cơ học lượng tử và bác bỏ các lý thuyết của tính 

chất “thực sự, khách quan, riêng biệt”[4] của vật chất. Điều đó có nghĩa hai hạt A và B có mối 

liên hệ liên thông, khi đã ở trong một thể thống nhất rồi, chúng cần được quan niệm là một hạt 

dù có tách rời chúng ta vạn dặm đi nữa. Hơn thế nữa, hạt đó không có tính chất riêng biệt gì cả, 

mà khi ta đo lường, các tính chất riêng biệt của chúng (thí dụ spin) mới xuất hiện. 

 

Khi thuyết “thực sự, khách quan, riêng biệt” của vật thể bị bác bỏ thì một thực tại vật lý độc lập, 

có tính chất riêng biệt cũng bị đặt lại vấn đề. Dĩ nhiên ở giai đoạn này, các kết quả vật lý đã sinh 

ra những phép diễn giải (interpretation) khác nhau, mang đậm tính triết học. Người ta ngờ rằng 

thế giới hiện lên trước mắt ta sở dĩ có tính chất riêng tư là vì hành động đo lường của chính 

chúng ta. Thế thì phải chăng thế giới mà chúng ta đang thấy vì ta đo lường nó (hay nói chung vì 

ta nhận thức nó) mà nó “có”? Phải chăng nó không hề tồn tại một cách độc lập. Đó là lý do mà 

đặc tính thứ ba nói ở trên buộc ta phải từ bỏ một trong hai điều bất khả xâm phạm của ngành vật 

lý, một bên là có tín hiệu đi nhanh hơn ánh sáng, bên kia là thế giới vật chất với những đặc tính 

riêng của nó không hề tồn tại độc lập mà chỉ xuất hiện khi ta nhận thức nó. 

 

Nếu mệnh danh thực tại trước khi ta nhận thức nó là “thực tại lượng tử” (quantum reality) thì ít 

nhất ta phải thấy là sự biến hình từ thực tại lượng tử ra thế giới mà ta đang nhận thức bằng cảm 

quan là rất kỳ lạ. Hiện nay chưa ai đề ra được một giải pháp thuyết phục được tất cả mọi người 

về vấn đề này. Người ta chỉ biết rằng, cần phải đưa hành động đo lường (tức là quan sát viên) 

vào trong một tổng thể vật được quan sát-người quan sát thì mới hiểu được sự vật. Đi xa hơn, 

nhiều người thấy phải đưa ý thức hay hoạt động của ý thức như một yếu tố chủ yếu vào tổng thể 

này, thí dụ Eugene Wigner, nhà vật lý đoạt giải Nobel. Thế nhưng đi xa hơn nữa, người ta phải 

thấy “ý thức” thông thường của con người là một loại ý thức bị quy định trong tầm nhìn “cổ 

điển”, không tương thích với tính chất lượng tử của nền vật lý mới. Nhà vật lý Nick Herbert viết 

như sau: “Nguồn gốc của mọi nghịch lý lượng tử hình như xuất phát từ thực tế là, sự nhận thức 

của con người tạo ra một thế giới gồm những thực thể chuyên biệt - do đó kinh nghiệm của 

chúng ta buộc phải có tính chất cổ điển - trong lúc thế giới lượng tử thì hoàn toàn không phải 

như thế”. Có lẽ Nick Herbert đã điểm đúng huyệt của vấn đề. Đó là phép nhận thức của con 

người phương Tây, nhất là các nhà vật lý duy thực, xuất phát từ hệ tư tưởng xem “vật ở ngoài 

nhau”, xem sự vật bị dàn trải trong không gian và được nối với nhau bằng lực tương tác. Đó là 

đặc trưng của nền vật lý cổ điển Newton. Trong lúc đó, vật lý lượng tử - dù đang có nhiều kiến 

giải khác nhau - ít nhất cũng đòi hỏi cần xem vật được quan sát và người quan sát phải được 

thống nhất trong một thể chung. 

 

Vì vấn đề phức tạp này của bản thể học và nhận thức luận, hiện nay người ta đứng trước một 

tình trạng phân kỳ trong ngành vật lý khi tìm đến thực tại “cuối cùng” của thế giới hiện tượng. 

 

A.Thuyết “sự vận động toàn thể” của David Bohm 
Nhằm tiến tới một lý thuyết giải thích được những hiện tượng vật lý trong hai thuyết, cơ học 

lượng tử và thuyết tương đối và nhất là những nghịch lý được nêu lên, David Bohm phát triển 

một lý thuyết được gọi là “sự vận động toàn thể” (holomovement). Khái niệm trung tâm của 
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thuyết này là “thứ bậc nội tại “ (implicate order). 

 

A.1. Thứ bậc và thứ bậc nội tại[7] 
“Thứ bậc” (Order) là khái niệm mới do Bohm nêu lên. Đối với Bohm, mỗi thực tại, mỗi sự vận 

động có thứ bậc của nó. Cùng với các phát hiện mới, ngành vật lý dần dần khám phá thứ bậc 

của sự vận động, với những mức độ từ cạn tới sâu. Sự vận động cơ giới trong lý thuyết của 

Newton được Bohm gọi là có “thứ bậc không gian Descartes”. Trong thứ bậc này, mọi sự vật 

đều được xem là riêng lẻ, cái này nằm ngoài cái kia và tác động lên nhau bằng lực tương tác 

giữa vật thể. 

 

Với lý thuyết tương đối và cơ học lượng tử, dù giữa hai bên có những khác biệt vô cùng cơ bản 

(như tính chất phi liên tục, tính ngẫu nhiên, tính liên thông... của vật lý lượng tử), Bohm thấy cả 

hai đều mang chung một thứ bậc mới, đó là ta phải xem sự vật là một cái toàn thể không thể 

phân chia (undivided wholeness), trong đó sự cách ly các yếu tố của sự vận động không còn 

được chấp nhận. Thứ bậc này hoàn toàn khác với thứ bậc trong nền vật lý của Galileo và 

Newton. Thí dụ không gian, thời gian là một thể thống nhất trong thuyết tương đối, người quan 

sát và vật được quan sát là một thể thống nhất trong cơ học lượng tử. 

 

Sự phát triển của vật lý hạ nguyên tử gần đây cũng như những nghịch lý trong ngành vật lý đòi 

hỏi ta phải có một lý thuyết lý giải được vấn đề. Nhất là nghịch lý EPR xem ra buộc ta phải từ 

bỏ một trong hai quan niệm hầu như bất khả xâm phạm của ngành vật lý như đã trình bày ở trên. 

Ở đây, Bohm cho rằng phải đi sâu thêm một mức độ nữa để thấy một thứ bậc mới của thực tại. 

Thứ bậc này được Bohm mệnh danh là “thứ bậc nội tại” (implicate order). Nội dung của thứ bậc 

này là “cái toàn thể nằm trong từng cái riêng lẻ”. Nói rõ hơn, thực tại là hình ảnh của toàn vũ trụ 

được chứa ẩn tàng trong từng đơn vị nhỏ nhất của bản thân nó. 

 

A.2. Ảnh toàn ký (Hologram) 
Khái niệm thứ bậc nội tại nói trên khó hiểu nên Bohm đề nghị ta hãy liên tưởng đến một “ảnh 

toàn ký” (Hologram) để nắm bắt được ý nghĩa của quan niệm này. Ảnh toàn ký là hình ảnh ba 

chiều được hình thành bởi tia sáng laser. Đầu tiên, một vật thể ba chiều được chiếu rọi bằng 

laser và sau đó cho phản chiếu lên phim. Tấm phim lại được rọi bằng một nguồn laser thứ hai. 

Hai nguồn laser sẽ giao thoa với nhau trên phim và ảnh giao thoa sẽ được ghi lại trên phim. Ảnh 

giao thoa chỉ là những nét chi chít đậm nhạt hầu như vô nghĩa. Thế nhưng nếu ta rọi phim đó 

bằng một nguồn laser khác thì sẽ hiện lên hình ảnh của vật thể ban đầu trong dạng ba chiều. 

 

Điều kỳ lạ là nếu ta cắt tấm phim ra làm hai phần và chỉ rọi một nửa thì toàn bộ hình ảnh ba 

chiều vẫn tái hiện. Nếu ta cắt nhỏ tấm phim ra thành những đơn vị rất nhỏ, hình ảnh toàn phần 

ba chiều vẫn hiện lên đầy đủ, dĩ nhiên kích thước của nó bị thu nhỏ đi. Điều đó có nghĩa, mỗi 

phần nhỏ nhất của tấm phim vẫn chứa đầy đủ nội dung toàn phần của vật thể ban đầu. 

 

Theo Bohm, thế giới hiện ra trước mắt ta chỉ là một hình ảnh hologram của thực tại và sự vận 

động của thực tại được Bohm gọi là holomovement (sự vận động toàn thể). 

 

A.3. Quan niệm về thực tại của David Bohm 
Theo Bohm, vũ trụ, thế giới vật chất mà ta đang thấy xung quanh mình là dạng hình được khai 

triển (unfolded) từ một thực tại sâu kín hơn. Thực tại sâu kín này là một cái toàn thể bất khả 
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phân, không thể định nghĩa, không thể đo lường. Trong thực tại này, mọi sự đều liên kết chặt 

chẽ với nhau. Thực tại này không nằm yên mà luôn luôn vận động nên được mệnh danh là “sự 

vận động toàn thể” (holomovement) và nó là nguồn gốc, là cơ sở của mọi dạng xuất hiện của vật 

chất và tâm thức. 

 

Muốn hiểu quan niệm thực tại của Bohm, ta cần từ bỏ phép giải tích, từ bỏ cách nhìn vũ trụ hiện 

nay như ta đang nhìn, xem nó gồm nhiều phần tử đang dàn ra trong không gian thời gian, điều 

mà Bohm gọi là “thứ bậc dàn trải” (explicate order). Sự thay đổi thứ bậc này trong cách cảm 

nhận vũ trụ là khó khăn hơn cả sự chuyển đổi tư duy từ vật lý cơ giới qua thuyết tương đối hay 

qua cơ học lượng tử. Thứ bậc nội tại đòi ta biết cách nhìn “một trong tất cả, tất cả trong một”, 

một điều rất xa lạ với con người bình thường. 

 

Hãy nêu lên vài ẩn dụ để tới với cách nhìn này: Xem hệ phát sóng truyền thanh truyền hình. Nội 

dung phong phú của chương trình đã được chứa “ẩn tàng” trong mỗi đơn vị của sóng, lan tỏa 

trong không gian với vận tốc ánh sáng. Khi gặp máy thu hình thì thứ bậc ẩn tàng đó đã được 

“bung” ra để thành hình ảnh hay lời nói. Hoặc khi ngắm nhìn vũ trụ, ta thấy vô số vật thể trong 

không gian vô tận, chúng đại biểu cho sự vận động trong thời gian vô tận. Vô số những quá 

trình đó được chứa ẩn tàng trong sự vận động của ánh sáng thông qua một khoảng không gian tí 

hon của con mắt. Và sau đó nó “bung” ra trong óc ta để ta thấy vũ trụ. Trong cơ thể sinh vật, 

mỗi một tế bào nhỏ nhất cũng chứa DNA, thông tin của toàn bộ cơ thể đó. DNA cũng là một 

hình ảnh dễ hiểu của quan niệm “một trong tất cả, tất cả trong một”. Thí dụ giản đơn và có tính 

cơ giới nhất là một thanh nam châm với hai cực nam bắc. Nếu ta cắt thanh nam châm đó làm hai 

thì lập tức chỗ cắt sẽ sinh ra hai cực nam bắc. Nếu tiếp tục cắt thì ta sẽ có tiếp những thanh nam 

châm nhỏ hơn nữa. Do đó ta có thể nói mỗi điểm trong thanh nam châm đã chứa “ẩn tàng” hai 

cực nam bắc. Có cắt thì hai cực đó mới hiện ra, không cắt thì chúng nằm trong dạng “nội tại”. 

 

Những ẩn dụ trên có thể có ích để hình dung về một thứ bậc nội tại nhưng chúng có hiểm nguy 

là làm ta lầm tưởng thực tại như là “sóng truyền hình” hay một không gian với các đơn vị vật 

chất riêng lẻ và tuân thủ theo những qui luật nhất định. Ngược lại, theo Bohm, thực tại là một 

thể thống nhất đang vận động, không thể phân chia, không thể định nghĩa, không thể đo lường 

mà một số dạng xuất hiện của nó hiện ra với ta như hạt, như sóng hay như những đơn vị tách lìa 

nhau và có tính chất ổn định tương đối. Những đơn vị vật chất, thí dụ electron, chỉ là một cái tên 

tạm đặt cho một khía cạnh xuất hiện của thực tại đó. Vật chất chỉ là một số dạng được “dẫn 

xuất” (abstracted) từ thực tại đó. Các quy luật vật lý đều là những lý thuyết áp dụng cho một số 

hiện tượng xuất phát từ sự vận động toàn thể đó. Và toàn thể vận động chính là sự tiếp nối liên 

tục giữa hai giai đoạn ẩn-hiện (enfold-unfold) của sự vận động toàn thể, mà vũ trụ của chúng ta 

chỉ là một phần rất nhỏ của nó. 

 

Theo Bohm, phương pháp thông thường đến nay của vật lý là xem sự vật vốn tách biệt và được 

nối với nhau bằng những lực tương tác. Nhiệm vụ của khoa học là xét các sự vật riêng biệt và 

sau đó thấy cái toàn thể là tổng số các sự vật. Ngược lại, trong quan niệm thứ bậc nội tại, người 

ta phải bắt đầu với cái toàn thể bất khả phân và nhiệm vụ của khoa học là suy ra các phần đơn lẻ 

của nó bằng cách trích dẫn, xem chúng chỉ là những phần tử tạm thời ổn định và độc lập. Những 

phần tử xuất hiện có tính tạm thời đó được mô tả bằng “thứ bậc dàn trải”. Trên cơ sở này, Bohm 

nêu lên những nhận định như sau: 
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• Trong quá trình ẩn-hiện nhanh chóng của sự vận động toàn thể đó, có những dạng xuất hiện 

mà giác quan ta thấy là hạt. Chúng nối tiếp nhau xuất hiện trong thứ bậc dàn trải, khi thì ta thấy 

chúng nằm trên đường thẳng, khi thì hình cong trong không gian và tưởng có những lực tương 

tác chúng với nhau. Thực tế chúng là dạng xuất hiện kế tiếp nhau của một “tập hợp” 

(ensembles) không mang tính chất không gian. Ngược lại, vì chúng “hiện” ra liên tiếp, cái này 

sau cái kia mà ta thấy có không gian. Quan niệm này giải thích dễ dàng sự phi liên tục trong sự 

vận động được nêu ra bởi cơ học lượng tử. Ngoài ra, vì hạt chỉ là dạng xuất hiện của sự vận 

động toàn thể, nên khi những điều kiện thay đổi thì dạng xuất hiện cũng thay đổi, lúc đó nó có 

dạng sóng. Nghịch lý của sóng-hạt không còn tồn tại trong quan niệm về thực tại này nữa. Vật 

chất chỉ là một số khía cạnh thứ cấp của cái toàn thể đang vận động (subtotality of movement). 

 

 

 

 

• Xuất phát từ cơ học lượng tử, đặc biệt từ nghịch lý EPR, ta phải tin rằng thứ bậc nội tại có 

nhiều chiều (multidimensional). Thứ bậc dàn trải ba chiều của chúng ta chỉ là một hình chiếu 

(projection) của thứ bậc nội tại. Trước vấn đề của mối liên hệ “liên thông” (đặc tính thứ ba) nói 

ở trên, Bohm dùng thứ bậc nội tại nhiều chiều để giải thích và dùng ẩn dụ “hồ cá” sau đây để 

minh họa. Trong một hồ cá chỉ có một con cá duy nhất. Hồ cá được thu hình bằng hai máy quay 

phim từ hai hướng khác nhau. Hai máy quay phim đó được ghi hình lên hai màn ảnh khác nhau 

A và B. Như ta thấy, hình A và B không hề có mối liên hệ nhân quả hay tương tác gì với nhau 

cả, chúng chỉ là hai hình của một vật thể (con cá) duy nhất. 

 

Tương tự như thế, hai đơn vị vật chất có mối liên hệ liên thông chẳng qua chỉ là hình chiếu của 

một đơn vị duy nhất của một thực tại nhiều chiều hơn. Thật ra chúng chẳng tương tác với nhau 

gì cả, chỉ là hai dạng khác nhau của một thực thể. Sự tách biệt của chúng trong không gian chỉ là 

một ảo tưởng (illusion) của chúng ta khi đứng trước thứ bậc dàn trải, nơi đó thực thể nọ đã bị 

“dàn trải” làm hai đơn vị. Theo Bohm, số lượng kích chiều của thứ bậc nội tại là vô tận 

(infinite). 

 

• Xuất phát từ quan niệm năng lượng là vô tận trong chân không lượng tử, Bohm quan niệm vũ 

trụ là một biển năng lượng đa chiều đang vận động trong dạng của thứ bậc nội tại. Vũ trụ vật 

chất mà ta đang thấy chỉ là một dạng hình của năng lượng bao la đó khi bị kích thích sinh ra. 

Dạng hình đó có tính chất ổn định tạm thời và chiếu hiện lên không gian ba chiều theo cách của 

thứ bậc dàn trải. Còn không gian trống rỗng mà ta đang thấy là được chứa đầy bởi một thứ “tinh 

chất” (plenum). Tinh chất này không có chất liệu vật chất như quan niệm ê-te của thế kỷ thứ 19. 

Quan niệm về vũ trụ hiện nay là quan niệm “big bang”, cho rằng khởi thủy là một vụ nổ từ một 

điểm nhỏ trong không gian và thời gian cách đây hơn 10 tỉ năm. Trong quan niệm của Bohm thì 

vụ nổ đó chỉ là một gợn sóng nhỏ (just a little ripples) của biển năng lượng mênh mông kia. 

Hiện tượng “lỗ đen” cho phép ta dự cảm có nhiều vũ trụ khác tồn tại song hành, cũng trong 

dạng thứ bậc dàn trải như vũ trụ vật chất của chúng ta. 

 

• Bohm cho rằng không có sự khác biệt giữa thế giới vô sinh và sự sống. Cả hai đều lấy thứ bậc 

nội tại làm gốc, lấy nơi đó những “thông tin” (information) cho sự vận hành của quá trình của 

bản thân mình. Cũng như hạt giống của một cây con là nơi chứa đựng và phát xuất thông tin để 

“lèo lái” các thành phần xung quanh (đất, nước, ánh sáng mặt trời) cấu tạo nên cây thì các đơn 
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vị vật chất cũng tiếp nhận “thông tin” từ thứ bậc nội tại để xuất hiện từng chập nhanh chóng, do 

đó mà ta thấy chúng dường như tồn tại liên tục. Vì vậy, đối với Bohm, sự sống (life) được chứa 

ẩn tàng trong thứ bậc nội tại. Trong một số dạng của hiện tượng thì sự sống không xuất hiện rõ 

nét, trong một số khác thì rõ ràng hơn. 

 

• Cuối cùng, Bohm đi một bước dài và cho rằng ý thức con người cũng lưu xuất từ thứ bậc nội 

tại đó. Vật chất và ý thức có tác dụng hỗ tương lẫn nhau, ý thức sinh ra những dấu vết trên vật 

chất và ngược lại. Do đó, hai mặt này bắt nguồn từ một thứ bậc chung, có kích chiều cao hơn. 

Cả hai vật chất lẫn ý thức đều là dạng xuất hiện của thực tại nhiều kích chiều đó. Bohm đề nghị 

một đơn vị cơ bản vận động trong thứ bậc nội tại đó, ông gọi là “chập” (moment). Một chập 

chứa tất cả những chập khác, một chập có thể rất nhỏ hoặc rất lớn, có khả năng “bung” ra trên 

thứ bậc dàn trải để thành không gian và thời gian. Mỗi chập trong sự vận động sẽ hiện ra trong 

thứ bậc dàn trải, lại trải nghiệm nó, trở nên phong phú rồi tác động ngược lại vào trong để sinh 

ra một lực mà Bohm gọi là “lực thiết yếu” (force of necessity) để sinh ra chập sau. Ý thức và 

thân vật chất đều là phản ánh của thực tại đó, chúng không có mối liên hệ nhân quả với nhau và 

xảy ra đồng thời. Khi nói ý thức là ý thức cá thể nhưng nó nằm chung trong một biển mênh 

mông của một thực tại duy nhất. Mỗi ý thức cá thể đều chứa toàn bộ thực tại đó. 

 

Dạng vật chất của mọi hiện tượng là phản ánh của sự vận động toàn thể, nên nếu chỉ xét dạng 

vật chất thôi ta cũng có thể đến gần với sự thực nhưng sẽ không đầy đủ. Do đó, những quan 

niệm khoa học đứng trên cơ sở của thứ bậc dàn trải là không sai nhưng không trọn vẹn. Thí dụ, 

khi xét lịch sử của sinh vật, ta có thể sử dụng thuyết chuyển hóa (evolution) nhưng thuyết này sẽ 

có tính cách rất cơ giới. Nếu lấy sự vận động toàn thể làm cơ sở, ta sẽ xem đây là một loạt 

những dạng của sự sống đã triển khai một cách đầy sáng tạo. 

 

B. Mối liên hệ với kinh Lăng Nghiêm 
Thuyết “sự vận động toàn thể” với quan niệm then chốt “thứ bậc nội tại” là một bước nhảy vọt 

của khoa học vật lý trong vũ trụ quan. Xưa nay, người ta thấy thế giới hiện tượng là một thực 

thể khách quan, nằm ngoài con người và xem nó là đối tượng đích thực của ngành vật lý. Cả 

thuyết tương đối lẫn cơ học lượng tử, dù có xem người quan sát (và thiết bị quan sát) cần phải 

được thống nhất vào chung một thể với vật bị quan sát, nhưng nói chung nền vậy lý vẫn giả định 

có một thực thể ở “bên ngoài”. Thực tế là, quan niệm “vật ở ngoài nhau” là đặc trưng của ý 

thức hệ phương Tây, bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. 

 

Nay, khi thuyết của Bohm xem thế giới hiện tượng chỉ là thứ bậc dàn trải, là sự trình hiện của 

một thứ bậc sâu xa hơn - thứ bậc nội tại - khi đó, Bohm đã làm một bước nhảy vọt về nhận thức. 

Đã đành hiện nay cũng có nhiều lý thuyết vật lý khác cũng xem thực tại như một thực thể có 

nhiều chiều (thí dụ lý thuyết dây) mà thực tại của chúng ta chỉ là dạng xuất hiện ba chiều của nó, 

nhưng thuyết của Bohm đi xa hơn hẳn, cho rằng thứ bậc nội tại bao gồm vật chất, lẫn ý thức, 

bao gồm cả toàn bộ sự sống của mọi sinh vật, kể cả loài người. Do đó, thuyết của Bohm được 

mệnh danh là phép diễn giải thuộc về bản thể luận (ontology), trong lúc các lý thuyết kia là 

những phép diễn giải thuộc về nhận thức luận (epistemology). Nhớ lại hai thuyết tương đối và 

lượng tử, ở đây ta thấy có một sự tương đồng thú vị về sự phát sinh của ba lý thuyết. Nếu thuyết 

tương đối được phát sinh bởi sự bất biến của vận tốc ánh sáng, thuyết lượng tử bởi tính phi liên 

tục trong sự vận động của các hạt hạ nguyên tử, thì thuyết “vận động toàn thể” được phát sinh 

bằng tính chất liên thông của các hạt đó. Cả ba điểm xuất phát đều là những kết quả của thực 
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nghiệm cả. Một điều tương đồng nữa là thuyết của Bohm dẫn đến những giả định về bản thể 

luận vô cùng xa lạ với nhà vật lý, cũng như những hệ quả của thuyết tương đối và cơ học lượng 

tử cũng rất khó hiểu, kể cả đối với những ai làm việc với hai lý thuyết này. 

 

Mặc dù xuất phát từ kết quả thực nghiệm, nhưng lý thuyết của Bohm chưa được cộng đồng vật 

lý thừa nhận vì những giả định thuộc về bản thể luận của ông chưa được chứng minh là tất yếu. 

Ngoài ra, những giả định đó vượt khỏi phạm vi “thông thường” của ngành vật lý, vì nó bao 

gồm cả vật chất lẫn tâm thức, cả lĩnh vực vô sinh và sự sống. Dù thế, thuyết của Bohm được 

nhiều nhà vật lý quan tâm vì nó trả lời nhất quán được nghịch lý EPR về các hạt liên thông và 

nhất là nó mở ra nhiều khả năng khác của vật lý hiện đại. 

 

Từ một hướng nhìn khác, thuyết “sự vận động toàn thể” của Bohm không thể không làm ta liên 

tưởng đến triết học Phật giáo. Quan niệm “tất cả trong một, một trong tất cả” chính là tư tưởng 

Hoa Nghiêm. Chủ trương “thực tại xuất hiện như một cảnh tượng khi bị quan sát” đã được kinh 

Lăng Nghiêm nói đến. “Sự sống, ý thức lẫn vật chất đều lưu xuất từ một thể” chính là quan 

niệm Duy thức trong Phật giáo Đại thừa. 

 

Tinh túy của triết học Phật giáo chính là vấn đề bản thể luận của thế giới và con người. Vì lý 

thuyết của Bohm cũng là một thế giới quan có tính bản thể luận nên nơi đây ta thử tìm hiểu, liệu 

triết lý Phật giáo có thể soi sáng gì hơn cho lý thuyết của Bohm hay không. Cũng chỉ trên mảnh 

đất bản thể học mà hai ngành khoa học và Phật giáo mới có chỗ tiếp cận với nhau. 

 

Sau đây ta sẽ dẫn vài nét lớn của kinh Lăng Nghiêm [8] về bản thể của thế giới hiện tượng. Sau 

đó ta sẽ vận dụng quan niệm Lăng Nghiêm [và nói chung của Phật giáo Đại thừa] để lý giải vài 

vấn đề bản thể học được vật lý hiện đại nêu lên. 

 

B.1 Vũ trụ quan trong kinh Lăng Nghiêm 
Kinh Lăng Nghiêm nói về một thể uyên nguyên, được tạm mệnh danh là “Chân tâm”. “Tính 

chất” của Chân tâm là phi hình tướng, phi tính chất, không thể nghĩ bàn. Nhiều người cố nghĩ về 

Chân tâm và tạm hình dung Chân tâm như một “biển tinh lực uyên nguyên” hay “vầng trăng 

tròn đầy” hay “không gian vô tận”. Dù hình dung thế nào đi nữa, Chân tâm có hai “công năng” 

như sau: lặng lẽ chiếu soi và có khả năng tự chiếu soi mình. “Chiếu soi” có thể được hiểu như 

“nhận thức” trong ngôn ngữ hiện đại. Từ “chiếu soi” làm ta cảm nhận là biển tinh lực đó gồm vô 

số cực quang hay quang minh (radiation) rực rỡ. 

 

Xuất phát từ một Chân tâm thuần túy “lặng lẽ chiếu soi” đó, bỗng một “vọng tâm” nổi lên, đó là 

lúc Chân tâm quay qua tự nhận thức chính mình và thấy có một thể bị nhận thức (tướng phần) 

và một thể nhận thức (kiến phần). Theo ngôn ngữ hiện đại thì với vọng tâm, xuất hiện một lúc 

hai thể tính: người quan sát và vật bị quan sát. “Vọng tâm” được Kinh Lăng Nghiêm sánh với 

cơn buồn ngủ. Khi ngủ mê thì hiện ra giấc mộng, trong đó có người có ta, có cảnh vật, có diễn 

biến thông không gian và thời gian. Nếu tỉnh dậy thì tất cả cảnh vật trong mơ cũng không còn. 

“Nếu vọng tâm sinh khởi thì các pháp đều sinh khởi, vọng tâm diệt đi thì các pháp đều diệt” 

[9]. 

 

Đối với Phật giáo, thế giới hiện tượng là một sự trình hiện, là một huyễn cảnh (maya) như “hoa 

hiện trong hư không”. Thế giới đó trình hiện cho một quan sát viên nhất định, mỗi quan sát viên 
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có một thế giới. Thế nhưng như ta đã nói ở trên, quan sát viên lẫn thế giới hiện tượng đều là 

phần tử của Chân tâm (kiến phần và tướng phần) nên đều chính là Chân tâm cả. Cả hai đều lưu 

xuất từ Chân tâm, bị “vọng hóa” mà thấy có chủ thể (người quan sát) và khách thể (vật bị quan 

sát). 

 

Thêm một bước vọng hóa, chủ thể quan sát lại làm thêm hai “lầm lạc” nữa, đó là: 

a) cá thể đó sinh khởi thương ghét, yêu thích hay từ chối đối với vật được quan sát vì tưởng rằng 

những sự vật tồn tại độc lập ở “bên ngoài” (chấp pháp); 

b) người đó tưởng mình là một chủ thể có thực, có một cái Tôi tồn tại riêng biệt ở “bên trong” 

(chấp ngã). Cũng như trong giấc mộng, người nằm mơ thấy ta, người và cảnh vật đều thực có. 

 

Xuất phát từ hai thành kiến chấp pháp và chấp ngã, với mọi tâm trạng diễn biến liên tục và nhất 

là với tâm lý yêu ghét, người quan sát sinh ra vô số quá trình vọng hóa với nhiều mức độ tâm lý 

với nhiều tính chất khác nhau, chồng chất bao phủ lên nhau. Đạo Phật chia các quá trình tâm lý 

đó thành bốn giai đoạn, bốn mức độ khác nhau mà thuật ngữ gọi là thọ, tưởng, hành, thức. 

Ngoài bốn quá trình tâm lý đó, đạo Phật còn xem “sắc” là toàn bộ hiện tượng mà ta gọi là vật 

chất, kể cả thân vật chất của người quan sát. Do đó sắc, thọ, tưởng, hành, thức được gọi chung là 

“ngũ uẩn”, là toàn bộ tiến trình của vọng tâm được sinh ra và phát triển, khi Chân tâm “dại 

dột” tự chiếu soi chính mình và sa vào chấp ngã, chấp pháp. Ngũ uẩn bao phủ quanh cá thể với 

các dạng tâm lý và vật lý. Thế giới đang bao trùm xung quanh chúng ta chỉ là một thế giới đang 

hiện lên cho mỗi cá thể chúng ta, thế giới đó gồm vật chất (sắc), tức là các dạng vật chất quanh 

ta cùng với thân thể, cộng với các hoạt động tâm lý (thọ tưởng hành thức) đang được duy trì và 

phát triển liên tục. 

 

Sự hình thành thế giới đó có thể được tưởng tượng như một vận động xoáy vòng vô hình và 

thần tốc, còn cá thể đứng ở giữa mà nhận thức. Những vọng tâm “kiên cố” nhất bị “tạt” xa ra 

bên ngoài, biến thành thể vật chất. Khi biến thành vật chất, các vọng tâm đó bị dàn trải để hiện 

thành không gian và thời gian. Chính sự vận động của các vọng tâm kiên cố nói trên làm người 

quan sát thấy có vật chất và vọng tưởng, thấy có không gian và thời gian [10]. 

 

Mỗi thế giới đó tuy là có giá trị cho mỗi cá thể nhưng chúng hòa vào nhau, tưởng chừng như thể 

nhiều cá thể, toàn xã hội, toàn loài người... có chung một thế giới. Đó là vì “cộng nghiệp” chung 

của nhiều cá thể làm cho những cá thể đó thấy chung một thế giới, như thể chỉ có một thế giới 

duy nhất. 

 

Vì sự vật chỉ là sự trình hiện nên không thể nói “có” hay “không có” một cách tuyệt đối được. 

Khi nói “có” là “có” cho những cá thể nhất định, đối với một người là “có” nhưng đối với 

người khác là không, cũng như người nằm mơ thấy “có sự vật” nhưng sự vật đó không có cho 

người tỉnh. Do đó khái niệm cộng nghiệp là hết sức quan trọng để giải thích thế giới hiện tượng 

“chung” của chúng ta. 

 

Điều nói trên còn dẫn đến một triết lý sâu xa hơn nữa, đó là “pháp vô ngã”, “nhân vô ngã”. 

Pháp vô ngã cho rằng không có sự vật nào tồn tại với tự tính riêng của nó cả, tất cả đều chỉ là sự 

biến hiện làm ta thấy “có” khi đủ điều kiện (nhân duyên sinh) để cho sự vật trình hiện trước mắt 

ta. Nhân vô ngã cho rằng con người mà ta tưởng là có một cái Tôi đứng đằng sau chỉ là sự vận 

hành vô chủ của ngũ uẩn. Các tình trạng của ngũ uẩn diễn ra, cái này tiếp nối cái kia, nhưng 
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không ai làm chủ chúng cả. Triết lý nhân vô ngã và pháp vô ngã cho thấy mặc dù thế giới hiện 

tượng và thế giới tâm lý vận hành liên tục, nhưng đó là sự vận động nội tại của nó, không ai làm 

chủ cho chúng cả. Sự vận động đó chủ yếu xuất phát từ “hành” (Samskara), đó là động cơ tâm 

lý tạo tác hành động và qua đó tạo tác thế giới. Toàn bộ những động cơ tâm lý đó được gọi là 

“nghiệp” hay “nghiệp lực”. Nghiệp lực (của cá thể và của toàn thể) là tác nhân làm thế giới vật 

chất được duy trì, nó làm cho vũ trụ được sinh ra và phát triển [11]. 

 

Như đã nói, sắc thọ tưởng hành thức đều lưu xuất từ Chân tâm. Chân tâm có đặc tính “chiếu 

soi” và “tự chiếu soi” nên cả năm yếu tố của ngũ uẩn đều có khả năng nhận thức và tự nhận 

thức. Yếu tố vật chất (sắc) cũng có khả năng nhận thức và tự nhận thức. Đọc nhiều kinh Đại 

thừa, ta có thể cảm nhận Chân tâm là một nguồn tinh lực vô tận và dạng xuất hiện của nó trong 

thế giới vật chất là “quang minh”. Quang minh trong thế giới vật chất (sắc) chính là ánh sáng, là 

các dạng sóng điện từ khác như nhiệt, quang tuyến... Quang minh trong thế giới tâm lý (thọ 

tưởng hành thức) là những loại sóng mà ngày nay ta chưa xác định được chính xác. 

 

Ngũ uẩn không phải là năm yếu tố riêng lẻ lẫn nhau mà vì chúng có chung nguồn gốc Chân tâm 

nên chúng dung thông và chứa đựng lẫn nhau trong tinh thần “một trong tất cả, tất cả trong 

một”. Một hệ quả của quan niệm này là mọi hoạt động trong tâm lý (thọ tưởng hành thức) đều 

có dấu vết trong vật lý (sắc) và ngược lại mọi điều chỉnh trong vật lý đều có tác dụng trong tâm 

lý. Sắc chính là Không, Không chính là sắc (Tâm kinh). Do đó “trên đầu một cọng cỏ chứa tam 

thiên thế giới” (tư tưởng Hoa nghiêm). 

 

Như vậy, đối với Phật giáo, với “ngũ uẩn”, khái niệm “vật chất” - tức là thế giới hiện tượng lẫn 

thân vật chất của con người - chỉ nằm trong trong từ “sắc”. Một cách phân loại khác cho thấy 

thế giới vật chất được xem do “tứ đại” (đất nước gió lửa) hình thành, tương tự như quan niệm 

của các triết gia cổ đại của Hy Lạp. 

 

 

B.2. Vài kiến giải của đạo Phật về vật chất 
• Thế giới vật chất là dạng xuất hiện của tâm, là sự trình hiện của tâm trước mắt người quan sát 

mà người quan sát cũng là tâm nốt. Điều này lý giải một câu hỏi quan trọng của vật lý là, nếu 

thực tại bên ngoài là độc lập với ý thức thì tại sao con người có thể nắm bắt được thực tại và tại 

sao thực tại lại tuân thủ những công thức toán học của con người. Trả lời câu hỏi này, Kepler 

từng cho rằng khả năng "thiêng liêng" đó là nhờ Thượng đế. Đối với Phật giáo cả ý thức lẫn vật 

chất đều lưu xuất từ tâm, chúng dung thông và chứa đựng lẫn nhau, chúng dựa lên nhau nhau 

mà có. Vì có người quan sát nên có vật được quan sát. Vật được quan sát không thể tồn tại được 

nếu không có người quan sát. 

 

• Cả vật chất lẫn ý thức là những dạng xuất hiện của tâm, chúng chỉ là những dạng hình thứ cấp 

lưu xuất từ tâm. Do đó quan niệm về "thứ bậc nội tại", về một thực tại ẩn tàng chứa cả vật chất, 

ý thức, đời sống và có nhiều chiều như Bohm quan niệm là rất gần với tư tưởng triết học Phật 

giáo. Trong lý thuyết của Bohm, vật chất là những cấu trúc xuất hiện có tính chất tạm thời, 

tương đối, chúng là hình ảnh được "trích" ra từ một vận động toàn thể cũng rất phù hợp với 

quan niệm của Phật giáo. Sự vận động toàn thể của Bohm có thể được xem gần giống như sự 

lưu chuyển của A-lại-da thức, trong đó vật chất chỉ được xem là những vọng tưởng được "lóng 

lại thành cõi xứ". 
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• Phật giáo quan niệm "Sắc chính là Không", thế giới vật chất chính là Chân tâm. Do đó mỗi nơi 

mỗi chỗ trong thế giới vật chất đều chứa năng lượng vô tận của Không. Quan niệm về "chân 

không lượng tử" hiện nay cho rằng, mỗi đơn vị tí hon trong chân không lượng tử chứa năng 

lượng vô tận, cũng đi gần với quan niệm về Sắc-Không của Phật giáo. Hơn thế nữa Phật giáo 

cho rằng mỗi nơi mỗi chỗ trong Sắc cũng chứa toàn bộ thế giới vật chất trong quan niệm "một 

trong tất cả, tất cả trong một". Do đó quan niệm của Bohm về hình ảnh toàn ký (hologram) cũng 

rất tương tự với hình ảnh "tam thiên thế giới" được minh hoạ trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong ẩn 

dụ này thế giới xuất hiện như một ảo ảnh ba chiều khi mắt tiếp xúc với ánh sáng cho ta thấy 

Bohm cũng quan niệm thế giới vật lý xuất hiện như một ảo giác, đó là điều mà đạo Phật đã nhấn 

mạnh với từ maya. 

 

• Vì vật chất chỉ là dạng xuất hiện của tâm, không có tự tính riêng, chỉ tùy nhân duyên mà trình 

hiện nên Phật giáo không thấy có mâu thuẫn giữa hai dạng sóng-hạt của vật chất. Cả sóng lẫn 

hạt đều xuất hiện khi đầy đủ nhân duyên hội tụ cho chúng xuất hiện. Trong vật lý hạ nguyên tử, 

"nhân duyên" chính là cách dò tìm của người quan sát và cách xếp đặt thiết bị đo lường. Điều 

này thì cơ học lượng tử đã thừa nhận, đó là "tính chất của thiên nhiên là câu trả lời của thiên 

nhiên đối với cách hỏi của ta đặt ra" (Heisenberg). Sự nghịch lý sóng-hạt chỉ có khi ta cho rằng 

vật chất phải có một tự tính riêng, điều mà đạo Phật bác bỏ. 

 

• Nghịch lý EPR của những hạt liên thông cũng không tồn tại với thế giới quan của Phật giáo vì 

rằng mọi hạt vật chất đều lưu xuất từ tâm. Giữa các dạng vật chất đó cũng như giữa vật chất và 

ý thức đều có sự dung thông vì tất cả đều là tâm. Do đó những hạt liên thông có mối quan hệ 

trên một cấp bực khác, sâu hơn cấp bực của vật chất. Vì vậy mà chúng có trao đổi với nhau, 

"biết đến" lẫn nhau vì mỗi mức độ của sắc cũng đều chứa ý thức cả. Trong lĩnh vực của vật chất, 

vì có thời gian và không gian xuất hiện nên mọi vận hành của tâm bị giới hạn trong những mức 

độ đo được. Do đó vận tốc ánh sáng, hằng số Planck etc...là những số rất lớn/rất nhỏ nhưng có 

giới hạn. Còn trong lĩnh vực tâm lý của thọ tưởng hành thức, mọi tín hiệu đều có vận tốc vô tận, 

tức là có tính chất liên thông. Nói chung thì mọi yếu tố trong ngũ uẩn đều "liên thông" (non-

local) với nhau mà thuật ngữ Phật giáo gọi là "dung thông". 

 

• Quan niệm phải đưa quan sát viên vào quá trình chung với vật được quan sát của thuyết tương 

đối và cơ học lượng tử là hoàn toàn tương thích với thái độ của Phật giáo mặc dù Phật giáo xuất 

phát từ một cái nhìn khác. Theo Phật giáo không có quan sát viên thì cũng không có vật được 

quan sát, vật đó chỉ có khi có ai quan sát nó. Nếu không có ai quan sát nó thì cũng không có nó. 

Đối với Phật giáo, không có vật nào tồn tại độc lập cả mà đều chúng chỉ tồn tại trên cơ sở tương 

quan với vật khác. Trung quán tông là trường phái nhấn mạnh nhiều nhất quan niệm này. 

 

• Sự duy trì một thế giới vật chất là nhờ nghiệp (biệt và công nghiệp). Nghiệp do tâm với tính 

chất quang minh tạo thành. Do đó vật chất có dạng sóng, điều mà ngày nay người ta thừa nhận. 

Quang minh của tâm có sức vận động vô tận, ta không thể quan niệm về một độ dài sóng. 

Nhưng khi quang minh lấy dạng vật chất thì có không gian thời gian sinh ra, lúc đó ta nói về 

một độ dài sóng, về tần số. Tần số vi tế nhất của quang minh vật chất đã dẫn đến những đơn vị 

nhỏ nhiệm nhất mà vật lý thể hiện bằng hằng số Planck. Tương tự thế, ánh sáng trắng trong thế 

giới vật chất của ta tuy là một dạng của tâm nhưng trong thế giới ba chiều thì có vận tốc giới 

hạn. 
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• Vì nghiệp lực là tác nhân duy trì thế giới nên nó luôn luôn đẩy thêm năng lực vào thế giới vật 

chất, do đó có sự vận động trong tuần hoàn mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là "sáng-tối lần lượt tỏ 

bày". Đây là điều mà Bohm gọi là ẩn-hiện (enfolding-unfolding). Trong dạng vật chất mọi thứ 

thuộc tâm đều phải xuất hiện một cách hữu hạn (finite) nên từ đó phát sinh khái niệm lượng tử 

và mối liên hệ bất định của Heisenberg. 

 

• Theo Phật giáo, vật chất được hình thành và duy trì bởi lực tạo tác của cộng nghiệp và biệt 

nghiệp của nhiều cá thể. Các nghiệp lực đó xuất phát từ sự vận hành của ngũ uẩn mà ngũ uẩn là 

vô ngã, là vận hành vô chủ. Do đó mọi dạng vật chất đều thành hình một cách ngẫu nhiên [12] , 

không do chủ ý của ai. Trên cơ sở đó ta có thể lý giải tính chất "thống kê" trong cơ học lượng tử 

một cách dễ dàng. 

Nhìn chung, nếu đứng trên quan niệm của Phật giáo, cho mọi "pháp hữu vi" (trong đó có vật 

chất) là "mộng, huyễn, bào, ảnh, như sương sa, điển chớp" (Kinh Kim Cương), cho mọi dạng 

vật chất chỉ tạm thời, không có tự tính, không tồn tại thực sự mà chỉ tồn tại trên cơ sở tương 

quan với người quan sát, ta có thể lý giải dễ dàng mọi điểm cơ bản của thuyết tương đối và cơ 

học lượng tử. Tuy nhiên vì lý thuyết Phật giáo nêu lên những đề tài thuộc về bản thể luận, ta chỉ 

tìm thấy trong đó những ý niệm có tính chất định tính hơn định lượng. Sự xác định những khái 

niệm định lượng như các hằng số, các đẳng thức và bất đẳng thức trong thế giới vật chất phải là 

nhiệm vụ của các nhà vật lý. 

 

Trong các phép diễn giải về cơ học lượng tử và các lý thuyết với tham vọng giải thích một cách 

nhất quán được thế giới hiện tượng thì thuyết "thứ bậc nội tại" của Bohm là tiến gần nhất với 

triết học Phật giáo. Thế nhưng Bohm và các cộng sự của ông chưa đến với chìa khóa quan trọng 

nhất của đạo Phật là "pháp vô ngã, nhân vô ngã". Khái niệm "chập" (moment) của Bohm có thể 

xem là "pháp" của Phật giáo nhưng "chập" của Bohm chỉ mới được định nghĩa như "biến cố" 

trong thứ bậc nội tại. Nếu người ta đưa quan niệm vô ngã vào trong thuyết thứ bậc nội tại, nhà 

vật lý sẽ thấy sự triển khai lý thuyết này dễ dàng và phong phú hơn nữa. 

 

Thế nhưng, khi chấp nhận thuyết của Bohm và xa hơn nữa, chủ trương "pháp vô ngã", tức là 

xem thế giới hiện tượng chỉ là một sự trình hiện tạm thời, nhà vật lý sẽ công khai từ bỏ quan 

niệm của một thực tại độc lập nằm ở "bên ngoài" mà đó là một điều hầu như bất khả xâm phạm 

của vật lý. Do đó, trở lại với phần đầu của bài này, ta có thể nói, nếu phải lựa chọn, có lẽ nhà vật 

lý sẽ chịu từ bỏ thuyết tương đối cho rằng không có tín hiệu nào đi nhanh hơn ánh sáng, nhưng 

không thể từ bỏ một thực tại vật lý độc lập. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học vật lý hiển 

nhiên sẽ còn kéo dài vô tận, bao lâu loài người còn hiện diện trên hành tinh này. Do đó ta chưa 

thể nói được, cuối cùng nền vật lý sẽ đi về đâu, phải chăng tất cả sẽ đồng qui về một mối, trong 

đó mọi ngành sinh vật, vật lý, tâm lý, thiên văn...đều có chung một cơ sở như Bohm tiên đoán. 

 

Cuối cùng, hẳn có độc giả tò mò muốn biết một con người như David Bohm như thế nào, khi 

ông tin rằng có một thứ bậc nội tại, nó là nguồn lưu xuất của mọi dạng đời sống, vật chất và ý 

thức. Theo Basil J.Hiley, cộng tác viên thân cận với ông trong nhiều công trình khoa học, David 

Bohm tiến khá gần với Thiền trong đời sống hàng ngày. Khi một phóng viên khi hỏi liệu "Bohm 

đã cảm nhận những "trải nghiệm huyền bí" hay không, Hiley trả lời như sau: "...Bohm xem nó 

(trải nghiệm huyền bí) là sự tĩnh lặng của tâm để thứ bậc nội tại của tâm cho phép lưu xuất ra 

ngoài những thứ bậc dàn trải mới mẻ hay cung cấp những gì có tính chất sáng tạo...Ông hay làm 
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những điều đó trong tâm ông...Ông cảm nhận rằng tư tưởng có khả năng nhận thức trực tiếp 

được thứ bậc nội tại" [13] . 

 

Phải chăng "sự tĩnh lặng của tâm" đó đã giúp cho David Bohm có những phát minh độc đáo mà 

ta vừa trình bày? 

 

Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách - 23.06.2005 
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Đức Phật Thích Ca khi còn tại thế, ngài thường khuyên dạy các môn đệ của ngài hãy thực 

tập bình thản trước sự sinh tồn và hoại diệt. Ngài từng dạy rằng các pháp hữu vi nào cũng vậy, 

nếu đã có sinh thì phải có diệt. Đạo Phật là một pháp hữu vi, nên đạo Phật cũng được sinh ra và 

cũng sẽ bị hoại diệt. Ngài từng nói nếu người Phật tử biết gìn giữa và hành trì giới luật của đạo 

Phật một cách tinh nghiêm, thì sự tồn tại của đạo Phật có thể kéo dài cho tới vài trăm năm, hoặc 

vài ngàn năm sau. Nhưng tới một lúc nào đó, đạo Phật cũng sẽ bị hoại diệt. 

 

Đức Phật cũng từng dạy các môn đệ của ngài về con sư tử. Ngài nói: “Con sư tử là chúa 

sơn lâm. Không có một con thú rừng nào có đủ khả năng giết được con sư tử. Chỉ có những con 

trùng độc rất nhỏ, mắt trần không thể trông thấy, đang sống trong cơ thể của con sư tử, mới có 

thể giết được con sư tử. Chỉ có những con trùng rất nhỏ này, một ngày nào đó, nó sẽ đục thủng 

xuyên thấu tim, gan của con sư tử, và con sư tử sẽ ngã ra chết vì những con trùng độc ở ngay 

trong thân thể của nó.” 

 

Đức Phật cũng từng nói với các môn đệ của ngài là có ba cái rất nhỏ nhưng người ta không 

nên khinh thường. Đó là một con rắn con, một đóm lữa hồng, và một hoàng tử bé. Một con rắn 

con có thể cắn chết người chỉ trong chốc lát; một đóm lửa hồng có thể thiêu ruội cả một khu 

rừng; và một nhà hoàng tử bé thể trở thành một ông vua quyền thế. Là một người khôn ngoan, 

người ấy không nên khinh thường một con rắn con, một đóm lửa hồng, và một hoàng tử bé. 

 

Lý luận cho rằng một tôn giáo, mà tôn giáo đó đã trở thành cực lớn trên thế giới, sẽ sống 

mãi với nhân loại. Lý luận này không còn đứng vững. Như một con sư tử chúa sơn lâm, tôn giáo 

cực lớn đó, trước sau gì cũng sẽ bị hoại diệt do chính những người ở bên trong của tôn giáo đó, 

những người đang sống chui rút trong cơ thể của tôn giáo lớn đó, sẽ đụt thủng thấu tận tim gan 

của chính tôn  giáo đó, và tôn giáo đó sẽ ngã ra chết, giống như những con trùng độc đã đục 

thủng tim gan của con sư tử. 

 

Hơn nữa, tôn giáo lớn cũng sẽ tự giết bằng cách dung dưỡng những người đang đục đẻo 

bên trong cơ thể của tôn giáo đó. Họ đang dung dưỡng một con rắn con có khả năng cắn chết 

người; họ đang dung dưỡng một đóm lửa hồng có khả năng thiêu ruội cả một khu rừng; và họ 

cũng đang dung dưỡng một hoàng tử bé có khả năng trở thành một Thành Cát Tư Hãn, cày nát 

tôn giáo của chính họ. 

 

Thế kỷ 21, con người đã có thể mở to đôi mắt để thấy rõ thế nào là giã dối, là chân thật. 

Những hành động vu khống, chụp mũ, mạ lỵ Phật giáo bằng cách bẻ cong lịch sử, của tàn dư 

“Cần Lao Ca-Tô Rô-Ma Giáo” của Ngô Đình Diệm và tàn dư “Cần Lao Ca-Tô Rô-Ma Giáo 

Cuối Mùa” của Nguyễn Văn Thiệu có che lấp được sự ô nhục của họ hay không? Hay họ chính 

là những con trùng độc đang làm băng hoại giáo hội Ca-Tô Rô-Ma giáo? Đang làm băng hoại 

tòa thánh La Mã? Giáo hội Ca-Tô Rô-Ma giáo và tòa thánh La Mã có thấy được đây là những 

con trùng độc ở bên trong cơ thể của giáo hội Ca-Tô Rô-Ma giáo? Và bên trong cơ thể của tòa 

thánh La Mã? Nếu những con trùng độc này không được trừ khử, nó có thể đục thủng tim gan 

của giáo hội và tim gan của tòa thánh La Mã. 

 

Nếu tàn dư “Cần Lao Ca-Tô Rô-Ma Giáo” của Ngô Đình Diệm, và tàn dư “Cần Lao Ca-Tô 

Rô-Ma Giáo Cuối Mùa” của Nguyễn Văn Thiệu không đánh phá Phật giáo, thì có lẽ người Phật 

tử Việt Nam sẽ không bao giờ nói động tới giáo hội Ca-Tô Rô-Ma giáo, không bao giờ nói động 
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tới tòa thánh La Mã. Tuy nhiên với sự tiếp tục gây hấn của những kẻ đã từng làm tay sai cho 

giặc, đã gần một trăm năm bán đứng Việt Nam cho thực dân Pháp, giờ đây lại còn tham vọng 

tạo ra chút danh dự xảo trá bằng cách vu khống, mạ lỵ, và bẻ cong lịch sử, thì họ chỉ là những 

con người tán tận lương tâm, họ không xứng đáng làm một con người bình thường. Họ chỉ xứng 

đáng làm tay sai cho thực dân Pháp để nhận lảnh nguyền rủa đời đời kiếp kiếp của người Việt 

mà thôi. 

 

 

Những tội ác mà người Ca-Tô Rô-Ma Giáo đã làm tại châu Mỹ vẫn còn đầy dẫy trên sách 

vở. Nhiều bộ tộc Da Đỏ gần như bị diệt chủng. Người Da Đỏ Nam Mỹ, nếu muốn được nhìn 

nhận là “loài người,” thì phải cải đạo thành người đạo “Thiên Chúa” (Indians had to be 

Christian before they could even be considered human…). Tại trung và nam 

Mỹ, Requerimiento, một quan chức Tây Ban Nha, ban hành một tuyên bố chính thức buộc 

thổ dân Nam Mỹ địa phương phải chọn một trong ba ép buộc: Thứ nhất là cải đạo thành người 

Ca-Tô Rô-Ma giáo; thứ hai là bị bắt làm nô lệ; thứ ba là bị hành quyết. Requerimiento đưa 

ra một biện minh tôn giáoviện lý do thổ dân Da Đỏ từ chối quyền lực của Tây Ban Nha và Bồ 

Đào Nha, do Giáo Hoàng La Mã ban ra. Chống cãi đạo là “Kẻ thù của Chúa Kitô.” 

 

Bishop Zumarraga, một giám mục đầu tiên tại Mexico, đốt phá và huỹ diệt toàn bộ thư 

viện “Mayans’ Texaco Library,” và gọi đó là thư viện ma quỷ (the Devil’s work). Năm 1531, vị 

linh mục này diễn tả chính ông đã chỉ huy các con chiên phá huỹ hoàn toàn khoảng 500 ngôi 

đền và 20000 pho tượng của người Mayan. Năm 1562, Giám mục Bishop Diego de Landa đốt 

một thư viện khổng lồ khác của người Mayan là thư viện “Yucatan’s Grand Libray.” Đây chỉ là 

nền văn minh Mayan. Khắp nơi khác tại Châu Mỹ, nhiều vụ đập phá luôn xảy ra. Năm 1570, toà 

án dị giáo được thành lập tại Peru và thành phố Mexico. Người bản địa không chịu cãi đạo ra 

Ca-Tô Rô-Ma giáo, sẽ bị thiêu sống như người dị giáo. Thiêu sống còn lan tràn tới các nước 

khác như Goa và Ấn Độ. Đầu thế kỷ 17th, có hơn 3800 người bị thiêu sống. Các nhà truyền 

giáo đạo Ca-Tô Rô-Ma giáo luôn bám chặt niềm tin duy nhất Thiên Chúa là đấng tối cao. Nếu 

nơi nào không có hình ảnh Thiên Chúa, người ở nơi đó đã thờ ma thờ quỷ. Sở dĩ các nhà truyền 

giáo Bồ Đào Nhavà Tây Ban Nha đập phá chùa Phật giáo tại Viễn Đông, là do ý niệm này. 

 

Năm 1492, người Châu Âu mới tới Châu Mỹ, nói người thổ dân Da Đỏ Châu Mỹ không có 

hồn. Họ là con vật giống con người. Vì vậy, họ có thể bị săn bắn giống như con 

thú. Năm 1530, Giáo Hoàng tuyên bố người Da Đỏ có hồn, nhưng muốn được chấp nhận làm 

con người, họ phải vô đạo Thiên Chúa. Khi người Da Đỏ từ chối, họ bị ép bằng vũ lực. Mặc 

dù có sự thay đổi tình trạng từ súcvật ra con người, trên thực tế, hoàn cảnh của họ thay đổi rất ít. 

Đạo Thiên Chúa cũng không dung nạp cách sinh sống của người dân bản 

địa: “Chief Hatuey dẫn một số người đi trốn nhưng bị bắt và bị thiêu sống. Khi họ trói Hatuey 

vào một cái cọc, một họ đạo dòng Franciscan kêu gọi Hatuey hãy mang chúa Jesus vào 

trong trái tim, để sau khi chết, có thể lên thiên đàng, thay vì đixuống địa ngục.” Hatuey trả lời: 

“Nếu thiên đàng là nơi mà người đạo Thiên Chúa chọn để tới sau khi chết, thì tôi phải chọn 

xuống địa ngục!..” 

 

Sự tàn phá của người Ca-Tô Rô-Ma giáo tại châu Mỹ là một con số khủng khiếp. Trước 

khi người châu Âu tới châu Mỹ: Dân Western Abenaki tại Hampshire và Vermont được khoảng 

12000 người; 50 năm sau, còn lại 250 người (giảm 98%). Dân Pocumtuck được khoảng 18000 
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người; 50 năm sau, còn lại 920 người (giảm 95%). Dân Massachusetts được khoảng 44000 

người; 50 năm sau, còn lại 6000 người (giảm 81%). Tổng cộng có hơn 150 triệu người thổ dân 

da đỏ bị người Ca-Tô Rô-Ma giáo giếttrong thời gian từ năm 1500 đến năm 1900. Có khoảng 

hai phần ba bị nhiễm bệnh trái, và các loại truyền nhiễm khác. Khoảng 50 triệu bị đánh đập và 

hành hạ, hoặc bị bắt làm nô lệ tại Brazil hoặc Guatemala, v.v… 

 

Tại châu Phi, Phần đông người Da Đen châu Phi bị người đạo Thiên Chúa giết trong khi 

săn bắt (Câu trên trang web: Large numbers of Africans were killed by the Christians trying to 

capture and enslave them). Từ 20 cho tới 60 triệu người châu Phi bị bắt, bị xiềng xích, và bị chở 

tới châu Mỹ. Hàng triệu người bị giết trong khi bị săn bắt. Từ thế kỷ thứ 16th cho tới thế kỷ thứ 

19th,đa số nô lệ chết bị quăng xác xuống biển, chưa kể tới đàn bà và trẻ nít, là những người 

không bán được giá cao, hoặc bị chết vì đói khát và bệnh tật, chỉ có vào khoảng từ 10 tới 11 

triệu người tới được châu Mỹ, và được đem ra chợ để bán. Rất nhiều người người nô lệ bị chết 

vì làm việc quá nặng nhọc. Một số phải chịu những hình phạt rất khắc nghiệt như bị treo lên cây 

và bị thiêu sống. Trong số từ 10-11 triệu nô lệ, Bắc Mỹ chỉ nhập cảng từ 600000 tới 650000 

người (khoảng 6%), số còn lại được chở đi bán tại Brazil và Caribbean. Năm 1808, Hoa Kỳ 

chấm dứt chế độ buôn bán nô lệ. Ở hai nơi hoàn toàn Ca-Tô Rô-Ma giáo tiếp tục lâu nhất là 

Brazil và Caribbean. Những người da đen bị bắt nô lệ tới được Bắc Mỹ may mắn hơn những 

người tới được Brazil và Caribbean! Brazil và Caribbean là nơi của những bãi tha ma lô nhô 

những nấm mồ hoang của những người nô lệ châu Phi. 

 

Từ đầu thế kỷ thứ 19th trở về sau, người Da Đen châu Phi dần dà phục hồi quyền làm 

người của họ. Tuy nhiên việc cải đạo tổ tiên của họ thành người Ca-Tô Rô-Ma giáo, là một 

phiền phức của họ cho tới ngày nay: 

 

“-Sở dĩ có hàng triệu người Mỹ gốc châu Phi là người đạo Thiên Chúa ngày hôm nay là 

bởi vì tổ tiên của họ bị bắt buộc phải cải đạo, ngược lại nguyện vọng của họ, để chấp nhận cái 

đạo của ông chủ nô lệ!” 

 

“-Người Ca-Tô Rô-Ma giáo không nên tự hào cho bất cứ số lượng lớn người theo đạo nào. 

Hầu như tất cả tổ tiên của người Ca-Tô Rô-Ma giáo, người Ca-Tô Rô-Ma giáo và người 

Tin Lành, thực sự không có lựa chọn. Họ bị bắc buộc phải chấp nhận Chúa Jesus, một Thiên 

Chúa vô hình trên trời, là thượng đế. Kitô là một tôn giáo bắt buộc. Ngày nay nó còn 

bắt buộc người ta phải theo nó bằng một cách khác, bằng một đội quân truyền giáo tới đập 

lên cửa của bạn, tẩy não con cái của bạn trong lớp học,trong các hoạt động ngoài trường học, 

hoặc trong các lớp thể thao!” 

 

“-Bây giờ tôi tin chắc rằng trẻ em không nên sợ hãi đạo Thiên Chúa... Nếu hình ảnh 

của một người cha, mà người cha đó bị đem ra giết bởi chính con của ông ta, trước mặt đám 

con cái của ông ta, là một hình ảnh tốt đẹp, xứng đáng được ngưỡng mộ của xã hội, thì hình 

ảnh gì của con người, để có thể nói với đám trẻ, là một hình ảnh không xứng đáng được ngưỡng 

mộ của xã hội?” 

 

 

Tại châu Úc, các nhà nhân chủng học cho biết thổ dân Aborigines tại châu Úc là những 

người theo đạo “Animist Spirituality of The Dreaming,” là một đạo cổ nhất của loài người, mà 
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thổ dân Úc cắt nghĩa là: Vạn vật đều có linh hồn; “tâm thức” sáng tạo ra vạn vật; vạn vật nương 

vào nhau mà sinh tồn và hoại diệt; thế giới được tạo ra từ thời đại “Dreaming Time;” thời gian 

là con số không (timeless time), v.v… Năm 1788, đạo Thiên Chúa được mang tới Úc. 

Đạo Animist Spirituality of The Dreaming sau đó bị xoá sạch, và hoàn toàn biến mất, chỉ còn 

lưu lại một ít hình thức thờ cúng. Hầu hết người Aborigines được cải đạo thành người Ca-Tô 

Rô-Ma giáo. Người đạo Thiên Chúa, năm 1788 tại Úc, chiếm con số cao nhất và độc tôn là 

96.1%. 

 

Tại châu Á, hàng ngàn ngôi chùa Phật giáo bị đập phá tại các quốc gia Nhật Bản, Trung 

Quốc, Triều Tiên, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Mã Lai, Nam Dương, Việt Nam, 

v.v… Tại Campuchia, các sư sãi bị đem ra chặt đầu. Tại Philippines, trước khi trở thành một 

quốc gia Ca-Tô Rô-Ma giáo, thổ dân Philippines đã phải chịu những cực hình không khác gì 

những thổ dân Da Đỏ Mỹ châu hoặc các thổ dân Da Đen Phi châu, như bị thiêu sống vì có tội 

thờ cúng ông bà (người Ca-Tô Rô-Ma giáo gọi là thờ ma thờ quỷ). Tại Việt Nam, vì tham vọng 

biến Việt Nam thành một quốc gia Ca-Tô Rô-Ma Giáo “Croatia of Asia” (theo Avro 

Manhatten), người Ca-Tô Rô-Ma giáo đã tiếp tay với thực dân Pháp, phản bội lại quê hương, 

phản bội lại dân tộc, đưa tới hoàn cảnh hàng triệu người dân Việt Nam phải chết trong các 

phong trào giãi phóng dân tộc bắt đầu từ vua Hàm Nghi; đưa tới nô lệ hóa cả một dân tộc Việt 

Nam trên 80 năm; và đưa tới một cuộc chiến 30 năm âm mưu chia cắt vĩnh viễn Miền Nam ra 

khỏi Việt Nam để thành lập một quốc gia Ca-Tô Rô-Ma giáo, mà quốc gia đó có hơn 90% là 

Phật giáo. 

 

 

Vấn đề hàng ngàn các linh mục Ca-Tô Rô-Ma giáo hiếp dâm trẻ em, ngay cả trẻ em 3 tuổi, 

là một vấn đề nóng bỏng trên thế giới ngày nay. Với những tội lỗi tài trời bằng núi bằng biển đối 

với nhân loại như vậy, thì thử hỏi nghiệp chướng sẽ xảy ra thế nào đối với giáo hội Ca-Tô Rô-

Ma giáo và tòa thánh La Mã. Các trẻ em bị hiếp dâm đa số, tuổi từ 11 cho tới 14. Các linh mục 

Ca-Tô Rô-Ma giáo còn làm tình với trẻ em qua lổ hậu môn hoặc bằng miệng của trẻ em. Từ 

năm 2001 cho tới năm 2010, linh mục Ca-Tô Rô-Ma giáo hiếp dâm trẻ em xãy ra trên toàn cầu, 

nhiều nhất theo thứ tự là Hoa Kỳ, Canada, Ái Nhĩ Lan, Anh, Mễ Tây Cơ, Bỉ, Pháp, Đức, và Úc. 

Có khoảng 3000 linh mục Ca-Tô Rô-Ma giáo vi phạm tình dục với trẻ em. Chỉ riêng tại Mỹ có 

hơn 3000 đơn đang được xét xữ. Từ năm 1950 cho tới năm 2007, Vatican phải bồi thường thiệt 

hại cho các nạn nhân bị các linh mục Ca-Tô Rô-Ma giáo hiếp dâm lên tới trên 2 tỹ Mỹ kim. Số 

tiền bồi thường bổng nhiên tăng vọt lên tới trên 3 tỷ Mỹ kim tính đến năm 2012. Tại Hoa Kỳ có 

5 giáo khu Ca-Tô Rô-Ma giáo đã khai thủ tục bảo vệ phá sản, gồm: Tucson, Arizona; Spokane, 

Washington; Portland, Oregon; Davenport, Iowa; và San Diego, California. Từ năm 2004 cho 

tới năm 2011, có tất là 8 giáo khu Ca-Tô Rô-Ma giáo khai hoàn toàn bị phá sản. 

 

Hãy nhìn lại những bài đánh phá Phật gióa dưới đây để thấy những người này có thể làm 

được gì để che lấp được những tội lỗi động trời của hàng ngàn linh mục hiếp dâm trẻ em? Họ có 

mang lại ích lợi gì cho giáo hội Ca-Tô Rô-Ma giáo và tòa thánh La Mã hay không? Tàn dư “Cần 

Lao Ca-Tô Rô-Ma Giáo” của Ngô Đình Diệm, và tàn dư “Cần Lao Ca-Tô Rô-Ma Giáo Cuối 

Mùa” của Nguyễn Văn Thiệu, nấp dưới giáo đường Ca-Tô Rô-Ma giáo để đánh phá Phật giáo, 

sẽ không gây tổn thương cho Phật giáo, nhưng ngược lại, chỉ gây tổn thương cho giáo hội Ca-Tô 

Rô-Ma giáo và tòa thánh La Mã. Những đánh phá Phật giáo của họ chẳng những không mang 

đến tác hại cho Phật giáo, nhưng ngược lại, mang tới những hệ lụy không thể lường cho giáo hội 
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Ca-Tô Rô-Ma giáo và tòa thánh La Mã. Những tin tức dồn dập về hàng ngàn linh mục Ca-Tô 

Rô-Ma giáo hiếp dâm trẻ em, ngay cả trẻ em 3 tuổi, chẳng những chỉ luân chuyển trên các mạng 

truyền thông ngoại quốc, mà giờ đây còn luân chuyển trên các diễn đàn internet tiếng Việt trên 

khắp thế giới. Biết đâu tàn dư “Cần Lao Ca-Tô Rô-Ma Giáo” của Ngô Đình Diệm, và tàn dư 

“Cần Lao Ca-Tô Rô-Ma Giáo Cuối Mùa” của Nguyễn Văn Thiệu là những con trùng độc đang 

đục phá trong cơ thể của giáo hội Ca-Tô Rô-Ma giáo và trong cơ thể của tòa thánh La Mã! Là 

những kẻ sẽ gây ra “Cái Chết Của Một Tôn Giáo Lớn” mà ít ai có thể đoán trước được!.. 

 

 

2.- Cái chết của một Tôn giáo lớn hàng thứ ba tthế giới 

( Đáp từ bài trên )  

  

Vô Sắc Thiền Sư 2013/08/27 

Những người sinh từ năm 1925 đến 1945, chắc vẫn còn nhớ những chữ không hay về giới tăng 

sĩ Phật Giáo như: “Sư Hổ Mang”, “Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, “Miệng Nam mô, bụng một 

bồ dao găm”… Điều đó chứng minh rằng Đạo Phật đã trải qua nhiều giai đoạn trầm luân, các tu 

sĩ sống xa rời lời Phật dậy, mà chỉ chiều theo nhục dục để biến thành môt loại gọi là “Sư Hổ 

Mang”, một loại rắn độc, chuyên luồn sâu, núp lén để cắn người. Khi Vua Lý Công Uẩn lên 

ngôi, việc đầu tiên của Ngài là thanh lọc thành phần tu sĩ. Ai không tu hành chân chính, đều bị 

gọi đi lính. Sư nào gian dâm, nhũng nhiễu dân chúng thì bị đánh đòn, đầy đi nước độc. Từ đó, 

đạo Phật mới khởi sắc được một thời gian. Nhưng đến thế kỷ 20, những sa đà trầm trọng vẫn 

còn, nên mới có “nhu cầu chấn hưng Phật Giáo” như trong bài viết của “Phật Giáo Nguyên 

Thủy” sau đây: 

“Nhu cầu chấn hưng Phật giáo được coi là thống nhất trong giới trí thức, sĩ phu yêu nước, 

không phải chỉ vì lợi ích của Phật giáo, mà trên hết là vì lợi ích của đất nước, của dân tộc: 

“Các bài viết của Huỳnh Thúc Kháng trên báo Viên Âm của Phan Khôi trên báo Tràng An đầu 

những năm 1930 cũng có ý kiến tương tự với quan điểm của Phan Chu Trinh khi cho rằng chấn 

hưng Phật giáo là một việc làm có lợi ích cho quốc dân. 

Như vậy, việc chấn hưng Phật giáo đã nhận được sự tán đồng của nhiều chí sĩ yêu nước đầu thế 

kỷ XX. Những hiện tượng được ghi nhận trong sách Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền 

Bắc Việt Nam (1924 - 1954) đến nay đối với chúng ta không phải đã là chuyện dĩ vãng. Ở giới 

tu sĩ Phật giáo thì: “Nhiều nhà sư đã trở thành người thầy cúng độ nhật qua ngày, quên đi vị trí 

dẫn dắt tâm linh trí tuệ của mình. Chúng ta có thể thấy rõ hiện trạng này qua sự phản ánh của 

nhiều người tâm huyết đối với sự nghiệp chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam những năm đầu thế 

kỷ XX. 

Trong bài Hiện trạng Phật giáo ở xứ ta, Thanh Quang đau buồn trước hiện trạng Phật giáo nước 

nhà. Ông viết: “Đau đớn thay ở xứ ta những hạng người xuất gia vào chùa, phần nhiều chỉ học 
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đặng vài bộ kinh, lo nhịp hơi cho hay tập nhịp tán cho già, nay lãnh đám này, mai lãnh đám 

khác, cũng tràng hạt, cũng cà sa, thử lật mặt trái mà xem thì có khác nào người trần tục ở trong 

Phật giáo, họ tưởng học thế là đủ rồi, nói bậy nói càn quên mất giá trị, hoặc có người hỏi đến 

Phật pháp là gì, ôi tuyệt nhiên không biết. Thật là một điều tai hại rất lớn trong Phật giáo 

vậy”” 

Sách Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam (1924 - 1954) cũng dẫn lại lời 

Dương Bá Trạc (báo Đuốc Tuệ, số 101, 1939): “Các vị đại đức, các vị trưởng lão cũng chẳng 

có pháp lực gì đối với sư bác, sư ông. Người có học lực, có giới hạnh với người không giới hạnh 

cũng chẳng hơn kém gì nhau miễn ai khéo luồn lỏi, xu phụ thì được địa vị tốt, bổng lộc nhiều, 

mà ai vụng luồn cạnh chiều lòng thì phải địa vị xấu, bổng lộc kém. Chữ thánh hiền chúng vùi 

sâu xuống đất, nghĩa lục hòa lại biến ra tro, thậm đến nỗi giành chùa giành chỗ, ghen ghét 

cùng nhau, khích bác cùng nhau, oán phẫn cùng nhau. Người lớn không thương yêu người nhỏ, 

người dưới không kính nể người trên, người có không giúp đỡ người không, người khôn không 

bảo ban người dại, người đắc thời đắc vị không bênh vực người cô cùng hèn yếu, người lão 

thành tôn trưởng không trông nom người nhỏ bé thơ ngây, đối đãi với nhau cũng bỉ thử nhân 

ngã quá kẻ Việt người Tần, gặp sự khốn ách hoạn nạn của nhau cũng cái lối làng xóm cháy nhà 

bằng chân như vại. Những xú kịch, thảm kịch đáng thương, đáng bỉ xảy ra thường thường, 

không sao kể xiết…”. 

Cùng với ý kiến của Dương Bá Trạc, quyển sách cũng trích dẫn nhân định của Thiều Chửu: “… 

Chính vì vậy, một hệ quả tất yếu là xuất hiện những nhà sư chất lượng kém, vi phạm giới luật. 

Họ lảng tránh việc hoằng dương chính pháp, hoằng pháp lợi sinh, chủ yếu kiếm sống bằng việc 

thực hiện những nghi lễ tôn giáo mang nặng tính chất mê tín, buôn Thần bán Phật, khiến dân 

chúng phê bình Phật giáo là “Miệng Phật tâm xà”, “Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”. 

Thực tế này khiến cho thế gian không mộ Phật, không kính Tăng”. 

Tình trạng được ghi nhận ở trên, đến nay, sau gần một thế kỷ, rất tiếc vẫn chưa phải là chuyện 

khó tìm, nhất là ở các chùa quê. Một bộ phận không nhỏ Phật giáo Việt Nam vẫn mang nặng 

màu sắc mê tín, cúng bái, lễ lạy, người Tăng sĩ vẫn là thầy tụng đám. 

Nhìn lại lịch sử của Đạo Phật theo “giacngo.vn/lichsu/phatgiaovietnam”, thì biết rằng Đạo Phật 

truyền đến Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ thứ Nhất. Đến cuối thế kỷ thứ hai, Việt Nam đã 

thành lập được một trung tâm Phật Giáo quan trọng trong vùng, thường được gọi là trung tâm 

Phật Giáo Luy Lâu, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, phía bắc thành phố Hà Nội. Luy Lâu là thủ đô của 

xứ Giao Chỉ, tên cũ của Việt Nam, và là một trạm nghỉ chân quen thuộc của các nhà truyền giáo 

đạo Phật người Ấn Độ, trên hành trình sang Trung Hoa theo đường biển của các thương gia Ấn 

đi từ bán đảo Ấn Độ. Một số kinh điển Đại Thừa và A-hàm đã được dịch sang Hoa văn tại đó, 

chẳng hạn như kinh Tứ Thập Nhị Chương, An Ban Thủ Ý, Kinh Bổn Sanh, Kinh Mi-lan-đa Vấn 

Đạo, v.v. 

Trong 18 thế kỷ kế tiếp, vì điều kiện địa lý gần Trung Hoa và hai lần lệ thuộc xứ nầy, Việt Nam 

và Trung Hoa có chung nhiều sắc thái di sản văn hóa, triết học và tôn giáo. Phật Giáo VN phản 

ánh nhiều ảnh hưởng của các phát triển hệ Đại Thừa tại Trung Hoa, với các tông phái Thiền, 

Tịnh và Mật.” Sau khi đến Việt Nam, đạo Phật phát triển rất nhanh, vì hồi đó, Việt Nam chỉ có 

một số người theo đao Lão, đạo Khổng, một số theo Mặc Tử là một thứ tôn giáo khắc nghiệt, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgiacngo.vn%2Flichsu%2Fphatgiaovietnam&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcVhHAl3G58TByZsJCVHlPe8sOYg
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chú trọng vào hình phạt mà không dung thứ. Cho nên, đạo Phật được yêu mến và chấp nhận 

trong hầu hết mọi gia đình,cho dù không quy y Tam Bảo, không cạo đầu xuất gia. Các Vua 

Quan tuy có người không theo đạo Phật nhưng vẫn kính trọng Tăng, Ni và chùa chiền. Đặc biệt 

là các triều vua Lý cho tu sửa rất nhiều chùa, chiền, nên Phật Giáo thịnh hành từ Nam chí Bắc. 

Lý do mà đạo Phật phát triển mạnh mẽ như vậy là vì tôn chỉ và giáo huấn của Đức Phật đã dẫn 

con người sống hiền hòa, tự tu, tự tỉnh, tự giác, tự ngộ. Trong Net của “loiphatday.org”, người ta 

thấy: 

Phật bảo Thiện Sinh: 

“Nếu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết tránh bốn nghiệp kết không làm ác theo bốn trường 

hợp và biết rõ sáu nghiệp hao tổn tài sản. Như thế, này Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai 

trưởng giả nào tránh được bốn việc ác là lễ kính sáu phương” 

Bốn nghiệp kết mà Phật dạy: Sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, đây là bốn điều xấu ác mà 

bất cứ ai cũng nên tránh, hàng ngày đọc báo chúng ta vẫn thường thấy nhan nhãn các tội phạm 

phạm bốn điều trên: giết người, cướp của… gây cho xã hội những bất an thường nhật. Rõ thấy, 

những điều mà Phật dạy chẳng có gì khác ngoài những chuyện thực thường ngày ở thế gian. 

Bốn trường hợp ác: tham dục, sân hận, sợ hãi, ngu si. Về tham dục, không phải cứ tham dục là 

điều xấu, mà tham dục cần phân biệt có hai loại, loại tham dục phục vụ ngũ dục (tài, sắc, danh, 

thực, thùy) khiến cho tâm trí mê mờ, dẫn đến những vọng tưởng điên đảo, sân hận, sợ hãi và 

ngu si… loại tham dục này thì cần phải loại bỏ, loại tham dục thứ hai phục vụ cho chánh kiến, 

chánh tư duy, chánh nghiệp… cho sự học hành, phát triển nhân cách, tinh thông trí tuệ, nâng cao 

dân trí, sự phồn thịnh xã hội, sự bình an, sự hạnh phúc..thì cần thực hành và phát huy. 

Mười bốn điều Phật dậy được loan truyền nhiều nhất là: 

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình 

Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá 

Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại 

Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị 

Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình 

Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu 

Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti 

Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã 

Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng 

Tài sản lớn nhất của đời người là đạo đức 

Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm 

Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung 

Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết 

An ủi lớn nhất của đời người là bố thí 

Quan trọng hơn hết là Bát Chánh Đạo: Chánh kiến (quan niệm xác đáng về Tứ Diệu đế), Chánh 

Tư duy (suy nghĩ đứng đắn), Chánh Ngữ (không nói láo hay lời phù phiếm), Chánh Nghiệp 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Floiphatday.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGh2zvB6-t1g5W7mP_bEp0bTF6FYA
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(tránh phạm giới luật), Chánh tinh tiến ( Phát triển nghiệp tốt, diệt nghiệp xấu), Chánh 

Mệnh (tránh các nghề nghiệp sát sinh, buôn vũ khí), Chánh Niệm (Thần, Khẩu, Ý), Chánh 

Định (tư tưởng và hành động ổn định). 

Về tương giao giữa tu sĩ và cư sĩ. Phật dậy: 

Ðáp lại, người tu sĩ vốn là vô sản, trọn ngày chỉ học Phật Pháp, khất thực và hành Thiền định, 

chỉ có trao cho người cư sĩ tấm lòng từ mẫn, lân mẫn, các hiểu biết về các pháp, và giới thiệu 

các cư sĩ con đường chân chính đoạn khổ, xây dựng hạnh phúc ở đời. Tương hệ này là đầy tình 

đạo và tình người. 

Vị tu sĩ chỉ trao truyền kiến thức và kinh nghiệm tu tập cho các phật tử, cung cấp các kiến thức, 

trao truyền năm giới, mười giới, bát quan trai giới, và khích lệ các phật tử giác tỉnh vô thường 

mà phát khởi tinh tấn tu tập. 

Vậy mà, thực tế, thì sao? Các tăng ni thời nay thực hành đạo như thế nào? Có theo lời 

Phật dậy hay đang “sát Phật” trong tâm tư? 

Quay lại bối cảnh gần đây nhất từ năm 1963, những tăng sĩ đứng hàng lãnh đạo Giáo Phẩm, như 

Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Thích Minh Châu, Thích Tâm Châu, 

Thích Đôn Hậu… hành xử như thế nào trong tấm áo cà sa: Thích Trí Quang tổ chức Phật 

Giáo Quyết Tử đi bắt người, đánh người, giam người rồi ra lệnh kéo bàn thờ Phật xuống 

đường để chống chính phủ, có nơi dựng bàn thờ Phật trên bãi rác. Hồi đó, Thích Quảng Độ còn 

là Đại Đức thuộc nhóm Ấn Quang cũng chống chế độ tích cực. Nhóm Trần Quang Thuận thì hô 

hào Thánh Chiến, chống chế độ, chích thuốc cho Thích Quảng Đức không chống cự, rồi cho đổ 

xăng lên người và châm lửa. Có giai đoạn cho Phật Tử xuống đường ở Saigon, phong bế các 

ngã tư, săn tìm thanh niên Công Giáo để đâm, đánh. Ở Đà Nẵng thì cho Phật Tử Cứu Quốc ào 

vào Thanh Bồ, Đức Lợi giết người, đốt nhà. Trong hàng ngũ Phật Giáo với nhau cũng thanh 

toán nhau ác liệt. 

Thích Trí Quang và đệ tử có giai đoạn cho người săn bắt và giết Thích Tâm Châu, khiến Thích 

Tâm Châu phải trốn vào một ngôi chùa nhỏ xíu ở Phan Thanh Giản. Các lãnh tụ Phật Giáo 

tranh dành nhau Việt Nam Quốc Tự đến đánh nhau đổ máu, đúng với lời Phât như sau: 

“Có một số Sa-môn, 

Cùng với Bà-la-môn, 

Họ chấp trước,giành giật, 

Trong các luận thuyết này, 

Họ tranh luận tranh chấp, 

Họ nhìn chỉ một phía.” 

Ngoài ra, các sư còn có vợ con đùm đề. Thích Tâm Châu thì có vợ và một bà bồ ở Vũng 

Tầu, được bà bồ nhí dựng cho một am ở ngay trên đầu một khách sạn trên bãi trước, ngày ngày 

du hí với nhau. Thích Trí Dũng, chùa Nghĩa Trang Bắc Việt có tới 2 bà vợ. Dân Saigon 

không ai không biết các Thầy luôn đi Peugoet 404, 405 mới tinh láng cóng, trong xe trướng rủ, 

màn che, các Thầy ngồi với các bà bảo trợ trong xe, chả ai biết làm cái gì. Sau khi giết chết 
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Tổng Thống và hai người em, Đại Tá Hồ Tấn Quyền,Tư Lệnh Không Quân, Đại Tá Tư Lệnh 

bảo vệ Tổng Thống Phủ và người em vào năm 1963, các Thầy tung hoành quyền lực vô số, nên 

ngang nhiên chứa gái trong Chùa. Đến chùa Ấn Quang, đi ra phía sau, sẽ thấy có một hành 

lang dài, hai bên là hai dẫy phòng, có tường thấp vừa đủ che đầu, và có cửa là tấm vải xanh lè, 

đằng sau tấm vải là những tiếng cười khoái trí của các bà. “Đừng, Thầy ơi! Kỳ quá!.. hích 

hích…” Phạm Sát Giới, giết người xong rồi cũng bỏ chay sắc dục luôn. 

Nói qua về chính trị Phật Giáo hồi đó, nếu Thích Trí Quang là người tu sĩ chân chính, sống chết 

vì đạo pháp, sao lại chạy vào tòa Đại Sứ Mỹ, núp trong đó, để yêu cầu người Mỹ bảo vệ mình? 

Sau khi nhận được lời cam kết của người Mỹ với trao đổi nào đó, thì Trí Quang ra ngoài tung 

hoành như lãnh chúa. Ai không theo mình thì hạ luôn. Thích Đôn Hậu còn lộ nguyên hình là cán 

bộ nằm vùng của Cộng Sản, khi bị lộ thì trốn luôn theo Việt Cộng, rồi giữ chức Phó Chủ Tịch 

Quốc Hội, Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc là hang ổ Cộng Sản. 

Ngày nay, thì Phật giáo thê lương hơn. Ở Việt Nam, nếu không là Thượng Tọa, Hòa Thượng 

Quốc Doanh, để nhận Huân chương Hồ Chí Minh thì bị diệt, hoặc vô tù, hoặc bị giết chết trong 

tù. Còn ở hải ngoại thì có chiến dịch xây Chùa, thi nhau xây Chùa lớn, Chùa to, khánh thành rực 

rỡ. 

Chùa Khánh Anh ở Paris tốn khoảng 20 triệu đô la, ai cũng biết. Chùa Viên Giác ở Tây Đức 

cũng xấp xỉ 18 triệu đô la, trong Chùa còn có khách sạn dành riêng cho các công an giả dạng sư 

từ Việt Nam sang. Ở Quận Cam, tiểu bang California cũng tưng bừng xây Chùa. Chùa Bảo 

Quang của Thầy Thi Sĩ Quảng Thanh tốn sơ 5 triệu vì thuê thợ Tầu sang, mang gổ Thái Lan, 

gỗ Tầu sang. Chùa của Thầy Minh Mẫn, xây sớm hơn, nên chỉ tốn hơn 3 triệu đô. Đặc biệt là 

Thầy sử dụng một đội ngũ sư nữ để làm việc Chùa, không có Sư nam. Mỗi dịp Tết là Thầy 

hốt bạc với chương trình ca vũ nhạc ngay trong Chùa. Lời Phật dậy: 

"Trong đêm nay và ngày nay, ta nguyện sống tránh xa không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, 

không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang..." (Tăng chi bộ, chương 

Tám pháp). 

Này các tỳ-khưu, đây là năm điều bất lợi khi ngâm nga giáo pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo 

dài. Này các tỳ-khưu, không nên ngâm nga giáo pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài; vị nào 

ngâm nga thì phạm tội dukkata (tác ác) – (Luật tạng, Tiểu phẩm). 

Nói chung, là không ca hát hoa hòe hoa sói, không diễn tuồng ngân nga. Nhưng các Thầy vẫn tổ 

chức đều chi để kiếm lợi. Nhiều Thầy còn lên sân khấu hát nhạc diễu nữa. Mới đây, một 

nhóm ni cô ở Việt nam mặc quẫn áo bộ đội, cầm súng múa hát, sau khi đã thay đồ trang phục 

như điếm già múa quạt, lượn qua lượn lại. Ổ Việt Nam, ai cũng biết vụ Đàm Vĩnh Hưng hôn 

môi Thầy Chùa say đắm! 

Còn biêt bao vụ như Thích Pháp Châu, Chùa Việt Nam (nay thành chùa Quán Âm) đi chơi gái 

bị gái thu băng đòi tiền! Chùa Việt Nam cũng là nơi ổ đài phát thanh Cộng Sản do luật sư lỡ 

thời Phùng Tuệ Châu điều hành. Vụ Thích Trí Tín mới đây ở với vợ 2 con, Vụ Thích Hộ Giác, 

Thích Chánh Lạc.. là những vụ nổi tiếng về sự bê bối. Thích Viên Lý có phen phải ra hầu tòa… 
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Gần đây, trong buổi lễ gọi là Tưởng niệm Pháp Nạn 1963, để vinh danh Thích Quảng Đức, thì 

cư sĩ Huỳnh Tấn Lê, chủ tịch Tổng Hội Cư sĩ, phát biểu chửi chế độ Ngô Đình Diệm tơi bời, 

cho là Tổng Thống Diệm giết nội miền Trung hơn 300,000 Phật Tử, chưa kể miền Nam. (Cũng 

y như vụ Thích Nhất Hạnh, hồi còn là Thượng Tọa, đã bỏ ra một số tiền khổng lồ là 100,000 đô 

đăng báo, chửi Mỹ Ngụy và vọng ngữ cho là Mỹ Ngụy đã bỏ bom giết chết hết 300,000 người 

dân Bến Tre!) Vụ tưởng niệm Pháp Nạn này là một chuỗi dài nối tiếp với việc Cộng Sản Việt 

Nam hiện đang cho xây đài tưởng niệm Thích Quảng Đức và chửi chể độ Diệm. Các buổi lễ ở 

Việt Nam, California và Úc nằm trong một hệ thống làm việc chặt chẽ, kẻ tung ở quốc nội, thì 

có người hứng ở hải ngoại. 

Ăn uống thì sao? Thầy nào cũng có sư nữ đứng hầu, chờ Thầy dùng xong một bát là đón lấy, 

xới cơm rồi dâng lên cho Thầy. Đi xe thì đi xe láng, có tài xế, có cận vệ. Nói về nghi thức, các 

Thầy hay tổ chức cầu cho “Cửu Huyền Thất Tổ”, Chín đời, tám tổ để lấy tiền Phật Tử. Đã chết 9 

đời rồi, đã đầu thai đi khắp nơi rồi, có thể thành con bò, con trâu rồi, bây giờ không lẽ chỉ vì vài 

tiếng kinh kệ, một mớ tiền dâng cúng, thì các tổ kia sẽ được Ngọc Hoàng Thượng Đế thương 

tình mà cho tái sinh chăng? Trong nhiều buổi lễ, nhất là tang lễ, Thầy Chủ Trì mặc áo như 

Đường Tam Tạng, múa gậy Phương Trượng, đi vòng quanh quan tài, và rẩy nước Thánh, chẳng 

khác gì thầy bùa, thầy pháp! Thiền Sư Nhất Hạnh thì chuyên môn tổ chức tu thiền để lấy tiền 

chúng sinh, giao cho vợ thầy là Ni cô Cao Ngọc Phượng, tự là “Chân Không”, (chân không 

nhưng túi đầy tiền),  và còn tổ chức Thiền Ôm để móc túi dân Tây nữa. 

Như vậy, đạo Phật còn hay mất? Người ta không thể nào nói đạo Phật còn, vì từ tăng ni 

xuống tới Cư sĩ, đều thể hiện “tham, sân, si”, tham dục, vọng ngữ, ác ngữ, ác tâm, ác hạnh. 
Chưa kể một lô những kẻ xưng là Trần Chung  Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang thuộc nhóm Giao 

Điểm gồm có Đao Phủ Nguyễn Đắc Xuân, và Hoàng Phủ Ngọc Tưởng, những kẻ giết người 

không gớm tay ở Huế. Dưới trướng của chúng có Trần Quang Diệu, Trần Tiên Long (tức Trần 

Văn Quý), Hòa Bình (tên chuyên viên chuyển thư chống Công Giáo), Giác Hạnh, và một danh 

sách dài những tên đốn mạt chuyên chửi tục hơn hàng tôm, hàng cá trên diễn đàn, dưới danh 

nghĩa là Phật Tử. 

Đạo Phật, một tôn giáo lớn hàng thứ ba trên thế giới đã chết ở Việt Nam và trong công 

đồng hải ngoại. 

Nghiệp làm không chánh thiện, 

Làm rồi sanh ăn năn, 

Mặt nhuốm lệ, khóc than, 

Lãnh chịu quả dị thục….. 

Tỷ kheo, tát thuyền này, 

Thuyền không, nhẹ đi mau. 

Trừ tham, diệt sân hận, 

Tất chứng đạt Niết Bàn. 

Viết trong mùa Pháp Nạn 1963-2013. 

Vô Sắc Thiền sư 
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GÓP  Ý VỀ  BÀI 1 & 2 

 

Đã đến lúc mỗi  một chúng ta nên ngưng cái lối Nhân danh Tôn giáo cũng như bất cứ Nhân 

danh nào trong lãnh vực Chính trị để đấu đá nhau như thế này, đây là việc làm vô Ý thức vì 

cái hơn thua của một Tôn giáo, một đảng phái hay một cá nhân chĩ gây thêm nỗi thống khổ 

cho một Dân tộc, đồng thời cũng góp thêm vào sự Thống khổ chồng chất của Nhân loại.  Vì 

Cuộc sống Hoà của Nhân loại đáng trân quý biết chứng nào, chúng ta phải làm sáng tỏ sự 

nguy hiểm của lối sống cá nhân cực đoan  “ Lấy Đạo tạo Đời “  này để làm giảm bớt sự rối 

loạn xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng ! 

 

 

 

H ẾT 

 

CÁO LỖI 

  

Tất cả  8 cuốn của chúng tôi vẫn còn là công trình mới khai phá, còn nhiều khuyết điểm, cấn 

được sự tiếp tay của những vị có Tài cao, nhất là Đức trọng mới mong có được một tác phẩm 

gây được sự tín nhiệm của số đông, khi đó sự Hội nhập Văn hóa mới thực sự có ích. Hy vọng 

thay !  Nếu có điều gì không dúng hay có thể  bị xem là xúc phạm, xin quý vi  vui lòng chỉ điểm 

cho để sửa chữa lại.   

 

“ Hội nhập Văn Hóa Á Âu “ là vấn đề quá rộng và sâu cũng như rất tế nhị, với công trình 

của nhiều vị học rộng tài cao của một Quốc gia cũng khó đảm đang nổi, huống chi một cá 

nhân Lòng cạn Trí nông như chúng tôi.  Nhưng những nỗi đau nhức nhối ngàn đời của một 

quốc gia nhược tiểu, sắp bị Thù trong Giặc ngoài diệt chủng, thôi thúc chúng tôi dóng lên 

một tiếng chuông, để mong những người đồng thuyền đồng hội khua vang lên những hồi 

Trống Đồng “Vũ trụ hoà “ Đông Sơn dục dã, hầu lay tỉnh Tiềm thức cộng thông nhân loại 

để cho ai ai cũng có sống cuộc sống an vui hạnh phúc. 

Trong những bài viết trên, vì khả năng cũng như thời gian hạn chế, tất nhiên không tránh 

khỏi những lỗi lầm đáng tiếc, Chúng tôi kính mong được sự thông cảm của quý vị.                     

Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi Soi sáng và ban Ơn sức mạnh cho mỗi một chúng ta, hầu 

Toàn Dân  kết thành một Khối, cùng nhau trau dồi Nội lực vực dậy mà vươn lên, chứ đâu cứ 

hèn nhát cam tâm làm kiếp ngựa trâu mãi mãi   Đa tạ. 
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