
 
 

- 1 - 

 

 

 VĂN HÓA THÁI HÒA VIỆT NAM  

XXVII 

 

NGŨ HÀNH  

VỚI  

  VĂN HÓA DÂN TỘC 

 

                                    Ngọc Long Toại (Số 2)    Cây Phủ Việt ( Số 2 – 3,  5   )  < : 2 + 3 = 5 >  

 

VIỆT NHÂN 

 

 

  

 

 

 



 
 

- 2 - 

 

 

NGŨ HÀNH  

VỚI NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC 

MANG TÊN  

  VIỆT NHO & TRIẾT LÝ AN VI 

VÀO ĐỀ 

 Việt Nho và Triết lý An vi có nền tảng từ Viên Ngọc Long Toại và Cây Phủ Việt, cả hai  

mang Bộ Huyền số: 2 - 3 , 5  ( 2 +3 = 5 ). Bộ Huyền số này  có trong nhiều Cổ vật Việt Nam. 

Ngọc Long Toại và Cây Phủ Việt là hai Cổ vật tiêu biểu. 

 Qua công trình khai quật rất độc đáo mang tên Việt Nho và Triết lý An Vi của Triết gia Kim 

Định và qua công trình tìm kiện chứng khoa học làm sống dậy  Việt Nho  - nền Văn Hóa Biểu 

tượng của Dân tộc -, chúng tôi mới nhận ra vai trò tối quan trọng của Ngũ hành đối với nền 

Văn Hoá Dân tộc.  Bộ Huyền số` 2 - 3,  5  chính là cái Nõn, cái Gốc của Ngũ hành.   

Việt Nho có Cơ thể ( Body ) là Đồ hình và Số độ Ngũ hành và Tinh thần ( Mind ) mang bản sắc 

thái hòa của Dịch lý Âm Dương Hòa, được gọi là Triết lý An Vi.   

Xin xác nhận là Việt Nho là Nho Vương đạo có Gốc và Ngọn từ Việt Nam, từ chủng Việt, chẳng 

có liên hệ gì với Hán Nho của Tàu. Hán Nho học mướn viết nhờ Việt Nho rồi thêm các yếu tố 

Bạo động của Văn Hóa` Du mục vào, nên   mang bản chất Tham tàn và Cường bạo!  

Chúng tôi đã viết  và nêu rõ trong nhiều cuốn sách về Vấn đề này,  

NGUỒN  GỐC CỦA NGŨ HÀNH 

Hiện nay chúng ta chưa tìm ra Ngũ hành có nguồn gốc từ đâu, có thuyết cho là có từ Ngũ Đế Đức  

thời Tam Hoàng Ngũ Đế, thời Nghiêu Thuấn, Đức Khổng Tử đã Tổ  thuật  Văn Hóa từ Nghiêu 

Thuấn: “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường dã, quân tử cư chi : Nền 

Văn hóa biết lấy điều khoan hoà  nhu thuận  của Viêm đế Thần Nông để dạy bảo nhau,  không báo 

oán người lạm dụng, Đức Khổng khuyên người Quân tử  ( phương Bắc  ) nên sống theo nền Văn 

Hoá đó . 

 Viêm Đế  là  Tổ ba đời của Đế Minh, Đế Minh sinh ra Đế Nghi, Đế Nghi sinh ra Lộc Tộc, Ngài 

là Quốc Tổ Hùng vương của Việt Nam. 

Tinh thần Ngũ hành cũng đã phố biến trong nhân dân Việt như Ngũ tạng, ngũ âm, ngũ sắc, ngũ 

quan, ngũ vị, ngũ quả, ngũ lĩnh. . . 
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 Ngũ hành chính là hai biểu tượng của Việt Nho và Triết lý An vi: Biểu tượng Đồ hình ( 

pictograph symbols  ) và Biểu tượng số độ ( numeral symbols )   

[ Việt Nho là  Primitive Confucianism do đức Khổng Tử  thuật lại từ  nền Văn Hóa phương Nam 

có ký hiệu là COJUP:  

CO: community of.     JU: linient, meek people  ( of Southeast Asia )    P: people. 

Triết lý An vi: Triết lý Hoà giải:  Philosophy of Harmony, of reconciliation ] 

ĐỒ HÌNH NGŨ HÀNH: PICTORIAL SYMBOL 

Hỏa 

↑ 

Mộc ← THỔ →Kim 

↓ 

Thủy 

 

 

 

Cách xếp đặt các hành trong Đồ hình và số độ Ngũ hành 

 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

(3 ) Mộc ← THỔ: 5→Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy  ( 1 ) 

 

Cách xếp đặt các hành trong Đồ hình và số độ Ngũ hành 

 

Chỗ mình đứng ghi là Thuỷ : Số 1 

Mình quay mặt  hướng về phương Nam ghi hành Hỏa mang số 2 . Phương Nam là hành  Hỏa. 

Hỏa (火) là Lửa là nguồn năng lượng, chính là Thượng Đế.  Viêm  ( 炎 ) Đế  ( có nghĩa  là 

Flame  Emperor ) , của Việt Nam,  có tục thờ Mặt Trời, thờ Trời: Trời là Nguồn Năng lượng 

Tình Thương.  

Nền Văn Hoá  mang tính chất Tả nhậm, nghĩa là trọng bên Tả     tức là thuận theo chiều quay 

ngược chiều kim đồng hồ như các Tinh tú trong Vũ trụ. Nền Văn hoá lại có tính chất “ Phù yểu, 

trọng Nữ : giúp người yếu đuối hơn, nên trọng Nữ để cho Nam Nữ được thăng bằng, chứ không 

có Lady first, Lady và Gentleman đều là bình đẳng, bình quyền. Thượng Đế mới là First..   

Do đó khi quay về phía Tả, thì ghi  hành Mộc với số 3, rồi quay sang tay Phải  qua Tâm ghi hành 

Kim, mang số 4. 

 Tâm là Hành Thổ mang số 5 , đóng vai trò Tâm đối xứng rất quan trọng. được chú thích là  “ 

Hành Vô hành Địa vô Địa “ 

 Vậy:   

Đồ hình của Ngũ hành là :Thuỷ / Hỏa - THỔ -  Mộc / Kim 

 

 Số độ của Ngũ hành  là: 1 / 2  – 5 –  3 / 4. 
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  Cặp đối cực: Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim là cặp đối cực có THỔ là Tâm Đối xứng. 

  Cặp đối cực: 1 / 2 ,  3 / 4 : Cặp đối cực Lẻ / Chẵn: 1 / 2 và  3 / 4 có 5 là Tâm đối xứng 

.  

 

ĐẶC TÍNH  CỦA NGŨ HÀNH 

 

Thuỷ viết nhuận hạ: Nước thì thấm xuống 

Hỏa viết Viêm thượng : Lửa thì bốc lên 

Mộc viết khúc trực: Mộc thì cong, thẳng 

Kim viết tòng cách :Kim  mang tính chất mềm cứng thuận theo 

Thổ ái Giá sắc: Thổ ưa Gieo gặt  

 

Ý NGHĨA CỦA TỪNG HÀNH 

  Chữ Hành mang tính chất tác hành, hành  là agent, Ngũ hành là five Agents không phải 

là Ngũ Tố ( five elements  ) 

 Thủy là nước.  Thủy: vạn vật chi nguyên: Nước là nguồn sống của Vạn vật, tượng trưng 

cho Vật chất, 

 Hỏa là Lửa, Lửa thuộc năng lượng Tình yêu, tượng trưng cho Tinh thần  

 Mộc là  cây cối tượng trưng cho Sinh vật 

Kim là kim khí tượng trưng cho Khoáng chất  

THỔ được giải thích là Hành vô hành, Địa vô địa :  

Tuy gọi là Hành nhưng Thổ không giống như 4 hành kia,tuy gọi là Địa, là Đất, là Thổ, 

nhưng không phải là Thổ, vậy thì Thổ là gì?  

   

 Theo thuyết Tam tài, trên trục Tung ta có : Hỏa  tượng trưng cho Thiên,Thủy tượng trưng 

cho  Địa, ta lại có:  

 

    

Hỏa ( Thiên ) 

↑ 

Thổ Nhân 

↓ 

Thủy ( Địa ) 

 

 

Thủy +Hỏa = Thổ 

hay Thiên +Địa = Nhân 

 

Thổ cũng tượng trưng cho Nhân. 

 

Vậy Ngũ hành tượng trưng cho con Người ( Nhân)  với vật chất, tinh thần  cùng với sinh 

vật và khoáng chất xung quanh , nên Ngũ hành tương trưng cho thế giới Hiện tượng  ( 

phenominal world ), thế giới hữu hình hay HỮU. 

Ngoài ra trong hình số độ Ngũ hành, nếu ta  tach 4 ô :1, 2, 3, 4 ra  thì ô  5  Hành Thổ là 

trống không, nên Thổ là Vô cực hay VÔ .     Khi  HỮU/ VÔ lưỡng nhất thì thành Thái cực . 



 
 

- 5 - 

 

 
________________________________________________  

 

THỔ mang số 5, 5 là số của sự quân bình 

Angel number 5: Meaning and symbolism 

As we have already said, number 5 is a number of Balance, it means that you have to keep 

balance between Material and Spiritual aspect in your life, it is your guardian angel too. 

 THỔ còn là Vector  quân bình của Vũ trụ 

What is vector equilibrium sacred geometry? 

 

 

Tất cả các hình đều đối xứng qua Tâm, 

 Đó là các cặp đối cực của Dịch lý Âm Dương Hòa, biểu tượng cho nét Lưỡng nhất, nên  luôn  

đạt trạng thái Quân bình động . 

The Vector Equilibrium system has 12 vertices ( Đỉnh ), 8 triangulars  (  Tam giác đều ) faces, 

24 edges ( Cạnh) , and 32 planes. ( Mặt phẳng )  It is an omnidirectional equilibrium  ( Quân bình 

đa hướng ) symbolically and physically speaking. Thus, it is a perfect symbol for "holding the 

tension of the opposites," or "uniting the opposites." Yet, it is more than a metaphor.(Ẩn dụ )  

Qua hình trên, chúng ta thấy Cơ cấu của vector quân bình ( vector equilibrium ) giúp chúng ta 

nhận ra cách hình thành các Quẻ kép của Dịch, 8 triangulars là Bát quái ( 8 hexagrams ), và  32 

faces, mỗi face có 2 bên: 32 x 2 = 64   ( double hexagrams : 64 Quẻ kép) . 
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______________________________________________________ 

Approach:Three vectors are at equilibrium when the results of those three vectors is a Null 

vector, i.e. it has no magnitude and direction. Resultant of three vectors is equal to the 

vector sum of the vectors. The resultant vector is Null when, ∑x = 0, ∑y = 0 and ∑ z = 0.  

 

Introduction to Sacred Geometry | Rare Earth Gallery 

https://www.rareearthgallerycc.com › Blog 

If the object is at equilibrium, then the net force acting upon the object should be 0 Newton. Thus, 

if all the forces are added together as vectors, then the resultant force (the vector sum) should be 

0 Newton. 

What makes sacred geometry sacred? 

Sacred geometry ascribes symbolic and sacred meanings to certain geometric shapes and certain 

geometric proportions. It is associated with the belief that a God is the Creator of the universal 

Geometer. 

EQUILIBRIUM VECTOR OF A MARKOV CHAIN 

 

If a Markov chain with transition matrix P is regular, then there is a unique vector V such 

that, for any probability vector v and for large values of n, Vector V is called the 

equilibrium vector or the fixed vector of the Markov chain. 

 

https://www.rareearthgallerycc.com/blog-entry/91/introduction-to-sacred-geometry
https://www.rareearthgallerycc.com/blog-entry/91/introduction-to-sacred-geometry
https://www.rareearthgallerycc.com/blog-entry/91/introduction-to-sacred-geometry
https://www.rareearthgallerycc.com/blog-entry/91/introduction-to-sacred-geometry
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 Lạc thư cũng là một matrix (  ma phương  ) có tổng số các con số theo chiều nào cũng là 

là 15. Lạc thư chính là vector equilibrium   V= [ 3x3 ] 

 Tóm lài hành Thổ có số độ là 5. 5 là nguồn Tâm linh: nguồn Tình yêu sáng tạo ra Vũ trụ và 

cũng là  vector quân bình của Vũ trụ.  Ta có thể  tìm thấy cách giải thích của Khoa học gia 

Einstein trong thư gởi cho con gái Kiersel về : 

THỔ là nguồn năng lượng Tình yêu 

 

BỨC THƯ VẾ NĂNG LƯỢNG TÌNH YÊU  

Không chỉ có Tôn giáo mới cổ võ Tình Yêu,  mà Khoa Học vĩ đại Einstein cũng tán thán về 

vai trò toàn năng của nguồn Năng lượng vĩ đại  trong Vũ trụ . 

 “ Bức thư đầy xúc động mà nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein gửi tặng cô con gái Lieserl của 

mình, ông kể về một thứ năng lượng vĩ đại nhất thế gian này. Đó là Tình Yêu. 

 

Vào cuối những năm 80 của thế kỉ 20, Lieserl, con gái của nhà vật lý học nổi tiếng nhất thế 

giới Albert Einstein đã gửi 1.400 bức thư được viết bởi cha mình cho Đại học Hebrew. Điều kiện 

được cô đưa ra là những bức thư này chỉ được công bố 20 năm sau khi cha cô qua đời. Phía dưới 

là một trong số những bức thư được đăng tải. 

 

"... Khi cha giới thiệu về thuyết Tương đối, có rất ít người hiểu được cha, và thứ mà cha giới 

thiệu sẽ mâu thuẫn và gây khó hiểu với thế giới hiện tại. Hãy lưu giữ bức thư này càng lâu càng 

tốt và chỉ đưa nó ra khi xã hội đủ phát triển để hiểu và chấp nhận những gì cha nói dưới đây. Đây 

là một trong những Năng lượng mạnh mẽ nhất trên thế giới, mạnh tới nỗi mà khoa học chẳng 

thể chứng minh nổi. 

https://cafebiz.vn/albert-einstein.html
http://cafebiz.cafebizcdn.vn/2016/649-1476420065356.jpg
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Loại năng lượng này xuất hiện ở khắp mọi nơi, ảnh hưởng tới tất cả mọi người và thậm chí 

xuất hiện đằng sau những hiện tượng không thế lý giải nổi trên Trái Đất. 

Năng lượng này chính là Tình Yêu. Khi các nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ, họ đã quên 

mất loại năng lượng không thể nhìn thấy này. 

Tình yêu là ánh sáng, nó soi sáng những người cho đi và nhận về. Tình yêu là trọng lực, bởi 

vì nó khiến người ta xích lại gần nhau hơn. 

Tình yêu là sức mạnh, bởi nó tổng hợp tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có, cho phép 

con người không đắm chìm trong sự ích kỉ mù quáng. Tình yêu gợi mở mọi vấn đề. 

Vì tình yêu mà chúng ta sống, rồi chết. Tình yêu chính là Chúa và Chúa cũng chính là Tình 

yêu. 

Năng lượng đặc biệt này giải thích tất cả mọi điều và reo ý nghĩa vào cuộc sống. Chúng ta đã bỏ 

mặc nó quá lâu, có thể vì chúng ta sợ phải yêu do yêu là năng lượng duy nhất trên đời con người 

không điều chỉnh được. 

Để nhìn thấy được Tình yêu, cha đã thay đổi một chút trong công thức của mình. Thay vì E = 

mc2, chúng ta chấp nhận rằng năng lượng để phục hồi thế giới có thể thu được qua chỉ số tình yêu 

nhân với tốc độ ánh sáng. Có thể thấy rằng chẳng có đáp số đúng vì tình yêu không có giới hạn. 

Sau khi con người thất bại với việc sử dụng, điều khiển những loại năng lượng khác thì vũ trụ đã 

phản bội chúng ta, sẽ cấp bách để con người tìm hiểu về loại năng lượng mới... 

 

Nếu chúng ta muốn giống loài của mình tồn tại, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cuộc sống. 

Nếu chúng ta muốn cứu Trái Đất cùng tất cả những sinh vật tồn tại trên đó, Tình Yêu là thứ 

duy nhất, đáp án chính xác nhất của vấn đề.  

http://cafebiz.cafebizcdn.vn/2016/aaeaaqaaaaaaaalxaaaajge4zge2ywu0ltqzytqtndlkns05n2fllwm3mzewnzqwnzy4na-1476426906951.jpg
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Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để tạo ra những quả bom Tình yêu và thả nó đi khắp thế giới 

hay một thiết bị đủ mạnh để có thể huỷ diệt sự hận thù, ích kỉ hay lòng tham đang tàn phá 

thế giới. 

Thế nhưng, mỗi người đang mang trong mình một cỗ máy mạnh nhất thế gian, một cỗ máy 

Tình Yêu chỉ chờ để được sử dụng. Chúng ta học cách cho đi và nhận lại thứ năng lượng 

diệu kì này. 

 Lieserl thân mến, tình yêu sẽ vượt lên tất cả, nó có thể trung hoà mọi thứ vì Tình Yêu là tinh 

hoa của cuộc sống này. 

Cha rất hối hận vì đã không thể mô tả hết những gì trong trái tim mình, thứ luôn yếu ớt đập trong 

suốt cuộc đời cha. Có lẽ đã quá muộn để xin lỗi, thế nhưng thời gian chỉ có tính tương đối, cha cần 

nói với con rằng cha yêu con và cám ơn con, cha đã tìm thấy câu trả lời chính xác nhất!. 

Cha, Albert Einstein." 

Chú thích.   E = mc2   [ m  là khối lượng vật chất có thể biến ra năng lượng, C là tốc độ ánh sáng, 

c =300,000.00  km/sec. 2 là bình phương  tốc độ ánh sáng . E là năng lượng  

Thông điệp từ Einstein tới loài người 5.000 năm sau 

Van Vu 

 ( Theo Trí Thức Trẻ )0 ) 

[ Chú thích.   E = mc2   [ m  là khối lượng vật chất có thể biến ra năng lượng, C là tốc độ ánh 

sáng, c = 300,000.00  km/sec. 2 là bình phương  tốc độ ánh sáng . E là năng lượng ] 

 

Vậy Trung cung hành Thổ chính là nguồn Năng lượng Tình Yêu tạo ra Vũ trụ và duy trì thế 

cân bằng của Vũ Trụ. 

Vũ ( :vô hồ. xứ giả: không đâu không là nơi đó :Không gian ) .  

Trụ ( : vãng cổ lai Kim : Trải qua từ Xưa tới Nay: Thời gian. 

   

Không / Thời gian lưỡng nhất : Time- Space- Continuum  

( Einstein ) 

 

 

https://cafebiz.vn/thong-diep-tu-einstein-toi-loai-nguoi-5000-nam-sau-20160902200738701.chn
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Vai trò của Hành THỔ trong Ngũ hành. 

 

 

 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

(3 ) Mộc ← THỔ: 5→Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy  ( 1 ) 

 

Trong đồ hình Ngũ hành, Thổ là Tâm đối xứng của hai cặp đối cực:  Thủy / Hoả và Mộc / Kim, 

nhờ ở vị trí trung cung nên hành Thổ  điều  phối hay giữ thế quân bình động  của sự biến hoá của 

từng cặp đối  cực  trong Vũ trụ .       Thổ là nguồn năng lượng hay nhiệt lượng làm  thay đổi các 

trạng thái của Vật chất cũng như Tinh thần. 

Về vật chất  chúng ta lấy ví dụ Nước.  

Khi Nước ở thể Lỏng hấp thụ nhiệt lượng  đến 100 độ C thì sôi mà thay đổi thành trạng thái thể 

Hơi, Khi nước ở thể Hơi mà thoát nhiệt làm lạnh đến 0  đô C thì đông lại mà thành  thể Rắn.  Sự 

trao  đổi nhiệt lượng tạo ra cơ năng hoạt động 

Nước có 3 trạng thái: Thể Lỏng, thể Hơi, thể Rắn., đây là chu kỳ biến đổi của nước , nhờ thay 

đổi trạng thái mà nước được luân lưu khắp nơi trên mặt Đất, điều hòa nhiệt độ của môi trường 

sống. 

 

Các Vật chất đều tuân  theo luật cho  ( - ) và nhận  ( + ) nhiệt lượng mà thay đổi trạng thái mà 

Biến hóa theo  thiên hình vạn trạng, Nho gọi hiện trạng này là Âm  ( - ) Dương  (+ ) tương thôi  

(  Law of giving and receiving ).  

 Năng lượng ánh sáng là nguồn sống của con người và muôn loài. 

Nếu không có năng lượng của hành Thổ điều phối thì Vật chất không thể biến hoá, thì Vũ trụ này 

sẽ là một bãi sa mạc mênh mông. 

 Còn về Tinh thần  thì vai trò của năng lượng  cũng  vô cùng quan  trọng, nhờ có năng lượng mà 

con người có năng lực để sinh hoạt được, dù chỉ một nắm tay đưa lên thì cũng tạo ra làn sóng, tạo 

ra tần số  f,  

f = 1 / λ,      λ l là độ dài làn sóng, 

 Như vậy khi ta làm việc gì cũng phát ra làn sóng, phát ra  tần số, Tần số  cao thuộc nguồn Động 

của Lý trí  ( Khoa học),tần số thấp thuộc nguồn Tĩnh của Tình yêu ( Tâm linh), các tần số thích 

hợp có  thể  giao thoa với nhau, ngược lại thì triệt tiêu nhau.    

Theo luật bảo toàn vật chất và năng lượng thì tần số  tư tưởng Nhân Nghĩa của Tổ  Tiên chúng 

ta vẫn còn luân lưu trong Vũ trụ, mà không thể biến mất, theo luật  Loại  tụ thì những tần số cùng 

loại thì Hội tụ với nhau, do đó chúng ta có thể  bắt gặp được  Hồn Thiêng Sông ( Nghĩa ) Núi ( 

Nhân ) của Tổ Tiên. 

Có những Tần số  có thể triệt tiêu  nhau,  chúng ta biết tế bào cũng phát ra tần số,nếu biết được 

tần số đối nghịch  với tế bào ung thư  thì chúng ta có thể chữa bệnh ung thư bằng  tần số. 
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Bước sa đoạ của Ngũ hành 

 

Đem hành Thổ ra làm một góc cho đủ 5 góc !? 

 
Do không hiểu gì về Ngũ hành và bị ám ảnh bởi chữ Ngũ,nên đem Thổ ra làm 1 góc cho đủ 5 góc  

( như Ngũ giác đài), tôi không rõ ai là người có sáng kiến tai hại đó, tôi thấy Tiến sĩ Trần Ngọc 

Thêm có viết trong cuốn sách  “Cơ sở Văn Hoá Việt Nam ( ? ) của ông!  

Nay thì hình Ngũ hành 5 góc đã tràn lan trên internet !! 

Qua việc trình bày trên thì  việc đem Thổ ra khỏi Trung tâm là phá luật Biến hoá bất biến của 

Vũ trụ, là phá tan Cơ cấu và Nội dung của Việt Nho cũng như Triết lý An vi, tức là Văn Hoá 

Việt Nam. Từ sai lầm này đưa tới việc giải thích tương Sinh tương Khắc một cách tai dị. 

 

Vấn đề tương Sinh tương Khắc 

 

Nào là một dãy Sinh mà không có khả năng  sinh! 

”Thuỷ sinh Mộc ?. Thủy dưỡng Mộc thì được, chứ Thủy làm sao mà có thể sinh  được Mộc ? 

Mộc sinh Hỏa ?  Mộc chỉ dưỡng Hỏa, làm sao mà sinh ra Hỏa được ? 

Hỏa sinh Thổ ?  Hỏa chính là Thổ, cần gì phải sinh ra Thổ nữa ! 

 Chính  năng lượng  của Thổ  có thể biến đổi “ vật chất  “ như Thuỷ, Mộc, Kim  thành Trạng thái 

khác nhau. Vật chất và Năng lượng  có cùng bản thể, có thứ có thể biên đổi ra nhau . 



 
 

- 12 - 

 

 Thế mà nhiều vị Hán Nho cứ lặp đi lặp lại không thôi, nhất là các thầy Phong thủy.  Bây giờ 

chúng ta bàn qua  bản tương khắc. 

Nên nhớ Phong là Gió thuộc Thiên, Thuỷ là Nước thuộc Địa, Phong Thuỷ giao hòa  tức là Thiên 

Địa giao hòa nơi Nhân nên gọi là Phong lưu. 

 Còn Phong Thuỷ về Hướng nhà, theo Văn Hoá Tổ Tiên thì  nên quay mặt nhà về hướng Đông 

Nam. Về hướng Đông thi có năng lượng mặt Trời chiếu vào lúc Ban sáng,về phía Nam thì có gió 

Nồm thổi hơi nước từ ngoài biển vào làm cho môi trường sống rất trong lành.  Nền Văn Hoá Dân 

tộc có  tên là Đông Nam ( Đông số 3, Nam số 2    ), 5 ( :2 + 3 = 5 ) : Nguồn Tâm linh:Nguồn năng 

lượng Tình yêu ). 

Đó là gốc của Phong Thuỷ, còn Phong Thuỷ theo lối Ngũ hành và tương sinh tương khắc sa đọa 

của Tàu là  bày đặt cách làm ăn sái với Văn Hóa! 

 

 

 
  

Nào là :  

 

Thuỷ khắc Hỏa? Đây là sư trao đổi nhiệt lượng; Thuỷ hấp thụ nhiệt lượng để dập tắt Hỏa 

Hỏa khắc Kim “ : Kim hấp thụ nhiệt lượng để thay đổi trạng thái từ Rắn qua Lỏng giúp 

chế tạo khí cụ, 

Kim khắc Mộc :Kim khí cần năng lượng ( cơ  năng )  để làm biến dạng Mộc ( đẽo gọt, 

chạm trổ  Gỗ )  
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Mộc khắc Thổ: Thổ là năng lượng mặt Trời chứ không là Đất.  Mộc nhờ nước hòa tan 

các chất trong  đất giúp cây  hấp thụ nhựa thô chuyển lên lá cây. Mộc  còn cần năng lượng từ Thổ  

( mặt Trời ) để  nhờ Lục diệp hóa tạo nhựa thô ra nhựa luyện để nuôi cây . 

Thổ khắc Thuỷ: Thổ cung cấp nhiệt lượng cho Thuỷ  biến ra thể Hơi tạo thành mây chuyển 

đi khắp mặt đất để cung cấp nước cho muôn loài.    

Nói tóm lại, cả hai  bảng Tương sinh và Tương khắc chẳng qua là sự trao đổi vật chất và 

năng lượng trong Chu trình biến hoá trong Vũ trụ, do đo mà Ngũ hành là nguồn sinh sinh hóa 

hóa của Vũ trụ có tên là Tạo Hóa lư hay Lò Cừ. 

Tóm lại,Thổ là nguồn năng lượng Tình Yêu sáng tạo nên Vũ trụ, trong đó con Người 

là “Nhân linh ư Vạn vật “. 

Thiển nghĩ bất cứ lý thuyết nào dù hay đến đâu mà không mang nguồn gốc Vũ trụ và 

con Người thì chắc chắn đều vô dụng với con Người, tất sẽ có hại cách này hay cách khác 

cho con Người.  

Kính mong quý vị  dùng tài liệu đem hành Thổ ra khỏi Trung cung, xin ưu ái trả lại  

Vị trí Trung cung cho hành Thổ, được thế, thì  “ Thiên Địa mới được Vị yên và Vạn vật dục 

yên “.     

 

 

SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH : NUMERAL SYMBOL 

 
 Đồ hình Ngũ hành  không những  được dùng để làm khung Cơ cấu  cho  Vũ trụ quan, 

Nhân sinh quan, Lộ đồ Tu Tề, Trị, Bình của Việt Nho mà còn  dùng nét Lưỡng nhất như sợi chỉ 

Hồng  hay các đinh vít nối kết các phần mớ của Việt Nho thành Hệ thống Cơ thể làm thành Mạch 

lạc nội tại ( Coherence interne )  ,  “ nét Lưỡng nhất được xem như  tế bào của Dịch lý Âm dương  

Hòa,  do đó mà tinh thần Dịch lý đã thâm nhập vào đường gân thớ thịt của Nho. “  

: Thái cực, Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái  và 64 Quẻ kép đều là 64 nét Lưỡng nhất 

hay  64 nét Giao chỉ ( interference)  

.   

 Chúng tôi sẽ quảng diễn tinh thần “ Thiên Đia Nhân viết Nho”  theo khung Ngũ 

hành. 

 

 
VÔ CỰC  phân  cực ra      THÁI CỰC 
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CHI  TIẾT ĐỒ HÌNH VŨ TRỤ   

 

 

Ngũ Hành Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ 

Thời Tiết Đông Hạ Xuân Thu Tứ quý 

Ngũ 

Phương Bắc Nam Đông Tây 

Trung 

ương 

Ngũ Tạng Thận Tâm Can Phế Tỳ 

Tác Dụng 
Thị giác 

Thính 

giác Cử chỉ Ngôn ngữ Tư duy 

Ngũ Sắc Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng 

Ngũ Vị Mặn Đắng Chua Cay Ngọt 

Ngũ Cung Vũ Chủy Giốc Thương Cung 

5 Số 6 7 8 9 5 

Thiên Can 
Nhâm-

Quý 

Bính-

Đinh 

Giáp-

Ất 

Canh-

Thân 
Mậu-Kỷ 

      

      

 

 

Bảng Nguyệt lệnh đã tóm kết Nho theo Cơ cấu Ngũ hành mang nét lưỡng  nhất, nên luôn Tiến 

bộ và Ổn định nhờ trạng thái Quân bình động theo Dịch lý Âm Dương Hòa. 

 

 

Cơ cấu Ngũ hành 

 

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc ← Thổ → Kim 

↓ 

Thủy 

Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim nhờ sự điều phối của Hành Thổ mà trở thành nét Lưỡng nhất  

 

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

( 3 )  Mộc ← Thổ ( 5 ) → Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 

 

 Trong Cơ cấu Ngũ hành các cặp đối cực Lẻ /Chẵn: 1 / 2 và 3 / 4 đều trở thành Lưỡng 

nhất  (  Dual unit: 2→1 ) 
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Đồ hình và Số độ Ngũ hành 

 

A.- CƠ CẤU THỜI GIAN 

Hạ 

↑ 

Xuân ← Tứ quý →  Thu 

↓ 

Đông 

 

Đông/ Hạ, Xuân / Thu đều Lưỡng nhất 

 

 

B.- CƠ CẤU KHÔNG GIAN 

Nam 

↑ 

Đông  ←Trung ương →  Tây 

↓ 

Bắc 

Bắc / Nam. Đông / Tây  đều lưỡng nhất 

 

CƠ CẤU VŨ ( KHÔNG ) TRỤ ( THỜI ) 

 

 

 

Nam - Hạ 

↑ 

Xuân-Đông  ←Trung ương - Tứ qúy→  Tây-Thu 

↓ 

Bắc- Đông 

 

Curved Spacetime 

 

’ 

Hình Time –Space Continuum 

 

Time : Sợi Dọc ( Số Lẻ ) / Space :Sợi Ngang 
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Hinh:  Warping Time Space ( Curved Spacetime  ) 

 

Tương tư như  Cơ cấu Lẻ ( Time )  Chẵn ( Space ) của Lạc Thư 

 

 Các số vòng Trong và vòng ngoài của Ngủ hành được xếp thành khung Lạc Thư: Các số Lẻ thuộc 

vòng trong được xếp theo khung Thập tứ nhai vuông góc , còn số Chẵn lại được xếp theo Thập 

tự nhai chéo góc  ( Thập tự nhai chéo Góc có cùng Tâm với Thập tự nhai vuông góc )  

Các số Lẻ  và số Chẵn được nối kết với nhau theo mạch nối của khung chữ Vãn ( của nhà Phật; 

Hình bên trên.Tả nhậm ) và khung chữ Vạn ( của Đức Quốc xã,  Hình bên dưới.Hữu nhậm ) 

 

 
 

Khi cho hai hình quay ngược chiều nhau thì các số Lẻ và chẵn đan kết với nhau, cá biệt hóa mà 

sinh ra vạn vật (xem thêm Lạc thư Minh triết của Kim Định ) . Ta có thể liên hệ Tme như số  Lẽ 

và space như số chẵn trong Time- Space- Continuum của Einstein . 

 

 “ In 1916, Einstein addressed these two contradictions (the instant propogation problem and 

the equivalence of gravity and acceleration) by reconstructing the theory of gravity. Einstein 

presented the world with a new understanding of the world- his theory of general relativity. 

In this theory, space is not an empty void, but an invisible structure called spacetime. Nor is 

space simply a three-dimensional grid through which matter and energy moves. It is a four-

dimensional structure whose shape is determined by the presence of matter and energy. 

Around any mass (or energy), spacetime is curved. The presence of planets, stars and 

galaxies deform the fabric of spacetime like a large ball deforms a bedsheet. (This 

deformation occurs in four dimensions, so the two-dimensional bedsheet is a limited model. 

Try visualizing these depressions on all sides of a planet to build a more accurate image of 

this concept.) 

When a smaller mass passes near a larger mass, it curves toward the larger mass because 

spacetime itself is curved toward the larger mass. The smaller mass is not "attracted" to the 

larger mass by any force. The smaller mass simply follows the structure of curved spacetime 

near the larger mass. For example,the massive Sun curves spacetime around it, a curvature 

that reaches out to the edges of the solar system and beyond. The planets orbiting the Sun 

are not being pulled by the Sun; they are following the curved spacetime deformed by the 

Sun.” 

______________________________________________________  
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C.- CƠ CẤU NGŨ TẠNG 

Tâm 

↑ 

Can  ←  Tỳ →  Phế 

↓ 

Thận 

 

Tỳ điều phối cặp đối cực : Thận / Tâm, Can / Phế thành nét Lưỡng nhất. 

 

D.- CƠ CẤU NGŨ QUAN: ( TƯ DUY ) 

 

Thính giác 

↑ 

Cử chỉ ←   Tư duy  →   Ngôn ngữ 

↓ 

Thị giác 

 

Tư duy điều phối các cắp đối cực Thị giác / Thính giác và  Cử chỉ / Ngôn ngữ thành nét Lưỡng 

nhất. 

 

 

 

 

E.- CƠ CẤU NGŨ SẮC ( HỘI HỌA ) 

 

Đỏ 

↑ 

Xanh  ← Vàng ? → Trắng 

↓ 

Đen 

 

 Máu Vàng  điều phối các cắp đối cực Đen/ Đỏ, Xanh / Trắng  

 Cần nghiên cứu thêm theo Khoa học máu Trắng là tổng họp cùa 7  màu :VIBVJOR chứ không 

phải là màu Vàng của Thổ ! 

 

VIBVJOR:Violet, Indigo, Blue, Vert, Jaune, Orange, Rouge. 

 Khi để 7 màu theo thứ tự trên vào trong cái Đĩa mà xoay thì ta có màu Trắng. Màu trắng 

là  Tổng hợp của 7 màu  trên. 

 

 

 

 



 
 

- 18 - 

 

G.- CƠ CẤU NGŨ VỊ (ẨM THỰC ) 

Đắng 

↑ 

Chua  ←  Ngọt  →  Cay 

↓ 

Mặn 

 

 

H.- CƠ CẤU NGŨ CUNG  ( NHẠC ) 

 

Chủy 

↑ 

Giốc ←  Cung→ Thương 

↓ 

Vũ 

 

 

 

I.- CƠ CẤU THIÊN CAN 

 

 

Bính Đinh 

↑ 

Giáp Ất   ←Mậu Kỷ→ Canh Thân 

↓ 

Nhâm Qúy 

 

 

K.- CƠ CẤU  TU, TỀ: 

 

*Ngũ thường 

 

Lễ 

↑ 

Trí   ←NHÂN → Tín 

↓ 

Nghĩa 

 

NHÂN < Nội >  / NGHĨA   (  Lễ + Trí / Tín ) < Ngoại > 

 

Nội  / Ngoại lưỡng nhất: HÙNG / DŨNG: BAO DUNG  

 

*Ngũ luân 

 

Cha Mẹ / Con cái 
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↑ 

Anh Chị / Em  ←  VỢ / CHỒNG → Nhân dân / Chính quyền 

↓ 

Đồng bào  Nam /Nữ với nhau 

 

Cha Mẹ / Con cái: lưỡng nhất 

Đồng bào ( Nam /Nữ  ) lưỡng nhất 

Anh , Chị / Em lưỡng nhất. 

Nhân dân / Chính quyền lưỡng nhất 

 

( Mọi người hành xử với nhau theo Tiêu chuẩn: Nhân, Nghĩa, Bao dung ) 

 

 

L.- CƠ CẤU TRỊ, BÌNH 

 

Giáo dục : Thành Nhân / ThànhThân 

↑ 
 

Chính trị: Nhân quyền/ Dân quyền ← Văn Hóa Thái Hòa →Xã hội: Dân sinh / Dân Trí 

↓ 

Kinh tế: Công hữu / Tư hữu 

 

 

Thành nhân / Thành Thân lưỡng nhất 

 

Nhân quyền / Dân quyền  lưỡng nhất 

 

Dân sinh / Dân Trí lưỡng nhất 

 

Công hữu / Tư hữu lưỡng nhất 

 

Nghĩa là khi các Cơ chế  Xã hội được sắp xếp  và điều hành theo Tinh thần Dịch lý sao cho 

được Tiến bộ và đạt  trạng thái Quân bình động thì Xã hội sẽ được ổn định, và an bình. 

 

 

L.- CƠ CẤU  PHỤNG VỤ: VĂN TỔ 

 

 

 

( 2 ) Tổ 

↓ 

(3 ) Tằng→ Người Chủ Tế ← Cao ( 4 ) 

↑ 

( 1 ) Nỉ ( Cha ) 
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Trong các Họ đại Tôn của Việt Nam, các Bài vị Tổ tiên trên Bàn thờ ở nhà Thượng  được sắp xếp 

theo Bài vị Văn Tổ ở trên.   Trong Bài vị Văn Tổ, từ vị trí : Nỉ, Tổ, Tằng, Cao chúng ta có thể truy 

lên đến Thượng Đế  ( Perfect Ancestor ). 

[ Nỉ là linh hồn của Cha khi đả được rước vào bàn Thờ ] 

 

Việc  thờ cúng Tổ tiên của Dân tộc  chúng ta mang hai  Ý nghĩa: 

1.- Thờ Thượng đế ( perfect Ancestor ), khởi từ  Viêm Đế thuộc Quẻ Ly của phương Nam  

hành Hỏa, nên thờ mặt Trời, cũng  là thờ Trời.  Thờ Trời để un đúc năng lượng Tình Thương 

 

 2.- Thờ Nhân tính ( Human dignity ), để duy trì và phát triển Tinh thần Dân tộc  : Nhân 

/ Nghĩa,  Bao dung ( Hùng -Dũng.) để giúp sống Hoà với nhau mà Dựng Nươc và Giữ Nước  

 

Chúng ta biết Dân Tàu không có Bàn thờ Tổ tiên, họ chỉ thờ Ông Địa ( : Địa lợi ) ở dưới Đất. 

Các Bài vị trên Bàn thờ Tổ tiên của Việt Nam được sắp đặt theo khung Ngũ hành gọi là Văn Tổ, 

nên Việt  là Chủ của Ngũ hành, Ngũ hành là nền tảng của Nho, điều nầy chứng tỏ Tàu  không 

phải là Chủ của Nho. Nhà Hán không là Chủ của Nho mà cũng chẳng có chữ Hán nào cả, đó là 

sự tiếm quyền và tiếm danh.  

Sự việc này chẳng khác nào ngày nay Trung cộng bảo các đảo trên biển Đông là Di sản ngàn đời 

của họ không thể tranh cãi, mà cũng chẳng khác nào trong các nước theo CS, tất cả mọi thứ của 

quốc gia đều cho là thuộc về đảng CS mà quên nói thêm là mọi thứ đều do đảng họ đã  ăn cướp 

bằng bạo lực mà có! 

 

Theo dõi nét Lưỡng nhất (dual unit)  ( Tinh thần Hòa của Dịch lý: Triết lý An vi  ) 

trong  Hệ thống  Cơ thể Việt Nho 

 
Các hình Hà đồ Lạc thư đều được xếp từ các số vòng trong và vóng ngoài của Ngũ  hành. 

 
Trong hình Hà đồ nếu ta  lấy Ngũ hành làm TÂM và đem các số Lẻ :1, 3, 7, 9 làm cạnh và  

đem Chẵn 2, 4, 6, 8 ra  4 góc thì ta có hình Lạc Thư. 
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 Do cấu trúc đó mà  ma phương Lạc Thư  mới đóng nổi vai trò vector quân bình  ( vector 

equilibrium) giúp điều phối sự quân bình của Vũ trụ.      V= { 3 x 3 } 

 

Lạc Thư: nền tảng của bộ  máy huyền vi của Vũ trụ 

Ma phương Lạc thư  là cái Nỏn của vòng Trong và vòng   ngoài  của Ngũ hành nên vẫn có 

hai chức năng : 

1.- Chức  năng cấu tạo nên Bộ máy Huyền vi  của Vũ trụ 

Các số  Lẻ  1, 3, 7, 9  thuộc vòng trong của Ngũ hành được xếp  vào thập tự nhai vuông góc. 

2.- Các số Chẵn  : 2 , 4, 6, 8 thuộc vòng ngoài được xếp vào 4 góc của  thập tự nhai chéo góc 

cùng Tâm với thập tự nhai vuông góc.  

Các số Lẻ / Chẵn được xếp mạch nối theo hình chữ  Vãn  ( của nhà Phật  ) và chữ Vạn  ( của 

Đức quốc xã ). Khi cho hai hình đó xoay ngược chiều nhau thì các số Chẵn Lẻ  sẽ đan kết với 

nhau, cá biệt hóa mà sinh ra Vạn vật . 

( Xem thêm Minh triết Lạc thư của Kim Định ) 

2.-Chức năng vector equilibrium của Vũ trụ. 

 ( Xem vai trò của hành Thổ ở trên )  

 

 

THEO DÕI NÉT LƯỠNG NHẤT TRONG VIỆT NHO 

  

 Nét lưỡng nhất chính là sự phân cực từ Thái cực mang tinh thần Âm Dương hòa trong 

trạng thái Quân bình động gọi là Lưỡng nhất, nét Lưỡng nhất như hai mặt của một Đồng tiền 

không thể tách rời,người Tây phương gọi là  dual unit  ( Lưỡng nhất ),  người Việt thì bảo:2 mà 1, 

1 mà 2   ( the duality :Wave and Paricle duality. ) 

 

Để thấy rõ tinh chất lưỡng nhất cũng như vai trò quan trọng của lưỡng nhất trong Vũ 

trụ,  chúng tôi lược kê ra một số thì dụ điển hình :. 

 

Ở cấp Vũ trụ thì Time < Trụ >  / Space  < Vũ > kết đôi mới thành   lưỡng nhất   Time 

đóng vai trò như sợi Dọc, Space như sới Ngang, 2 loại sợi Doc / Ngang dệt nên Tấm vải Vủ trụ ( 
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warping Time Space ). ,Einstein gọi là Time – Space – Continuum. Cũng tương tự trong Lạc thư 

các số Lẽ ( Time ) và Chẵn ( Space ) đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật. 

( Xem warping Time và Space, Lạc Thư minh triết của Kim Định )  

Trong thế giới Hiện tượng  thì cặp đối cực Nữ Nam kết đôi hầu lưỡng nhất,  để xây 

dựng Tổ ấm Gia đình , sinh nở con cái để truyền nòi giống và tham gia vào cuộc sinh sinh hóa hoá 

của Vũ trụ. 

 Các cặp đối cực Mái./ Trống, Cái / Đực, nhuỵ Cái / nhụy Đực cũng lưỡng nhất để  cùng 

tham gia phần của mình vào trong cuộc Biến hóa mà nhà Phật gọi là “ Trò Ảo hóa đã bày ra đó 

“ 

 

Trong Hóa học thì  Acid  Base lưỡng nhất gây ra phản ứng trung tính.     

Trong Vật lý thì Từ lực của cực Nam / cực Bắc của Nam chậm tạo tra Từ phổ với mụn 

sắt.   

Ion – và Ion + giao thoa ( Lưỡng nhất ) với nhau trong dây dẫn điện thì sinh ra dòng Điện. 

 

Trong Toán Đại số thì gồm có Vi phân va Tích phân kết hợp ( differential & integral ) 

 

Trong Hình học thì có Hình học Euclid ( mặt phẳng )  và hình học Riemann ( Mặt cầu 

)  

 

Trong con Người khi hành xử Tính / Lý hay Nhân  Nghĩa tương tham ( hay Lưỡng nhất 

) thì giúp con người sống Hòa với nhau. 

Xem ra, nét Lưỡng nhất là nhựa sống Hòa hợp  toả lan khắp Vũ trụ, nhựa sống đó 

phải là năng lượng Tình Yêu mới có khả năng kết hợp.   

Nét Lưỡng nhất là tế bào của Triết lý An vi. Triết lý An vi là Hồn của Việt Nho: Văn 

Hóa Việt Nam.   

Nét lưỡng nhất xem ra đang bị khoa học cao tốc giải phẩu ra từng mảnh nano rời rạc, 

vì Tâm linh và  Khoa học ngày càng mất quân bình thêm! 

________________________________________________ 

 

De Broglie atomic theory 

In 1924 Louis de Broglie introduced the idea that particles, such as electrons, could be described 

not only as particles but also as waves. This was substantiated by the way streams of electrons 

were reflected against crystals and spread through thin metal foils 

(1) In 1924, the French physicist, Louis de Broglie suggested that if light has electron, 

behaves both as a material particle and as a wave. (2) This presented a new wave mechanical 

theory of matter. According to this theory, small particles like electrons when in motion possess 

wave properties 
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What was de Broglie's idea? 

 

In his 1924 PhD thesis, he postulated the wave nature of electrons and suggested that all matter 

has wave properties. This concept is known as the de Broglie hypothesis, an example of wave–

particle duality, and forms a central part of the theory of quantum mechanics. 

In an approximate way, Light is both a particle and a wave. ( Hạt và Sóng ). 

At first glance (and even at deeper glances), waves and particles are very different. A particle 

is, as best as I can put it, a thing. It's a small, single, finite object. You can hold a particle in your 

hand. You can throw a particle at someone else and watch it bounce off of them. It's localized. 

You can point to a particle and say, "Look, the particle is right there, exactly where I'm pointing."  

Particles have momentum and positions. Particles will move in straight lines until something 

changes their direction. Particles can bounce off of other particles, and they can change 

trajectories. Think of bullets or speeding cars. They’re not literally small, subatomic particles, but 

they act like particles when they hit other things.. Many physical interactions can be described 

simply as particles bouncing off of one another.  

On the other hand, waves are almost completely different. They're not localized. If you want 

to indicate where a wave is, you have to move your hands around vaguely gesturing, saying, "It's 

all over there." You can't hold the wave in your hand. Instead, the wave passes over, around 

or even through your hand.  

  

Những câu mang tính cách  “ Lưỡng cực nhất nguyên “  (:Bipolar )  như Âm Dương Hòa : 

Thể  < Nội:Bản thể bên trong  ) / Dụng  < Ngoại: Diện: Mặt ngoài >  nhất nguyên:  lưỡng 

nhất .  

      Hiển ( Ngoại: Hiện rõ ) / Vi ( Nội: Dấu kín  ) vô gián:  Không xa cách nhau:  lưỡng nhất 

 Âm tàng < Nội> , Dương hiển < Ngoại> : Lưỡng nhất 

 Âm tụ < Nội > / Dương tán < Ngoại > : Lưỡng nhất 

 Nội Thánh / Ngoại vương : Lưỡng nhất   

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=584&q=What+was+de+Broglie%27s+idea?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=YaMpsUdJXTNTaM%252ChbN1-WJO6op5jM%252C_&usg=AI4_-kQzjcwyc0_iURp6riIYqFzEQybW0A&ved=2ahUKEwinvMe3vuf3AhXaKkQIHU1sBhYQ9QF6BAghEAE#imgrc=YaMpsUdJXTNTaM
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=584&q=What+was+de+Broglie%27s+idea?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=YaMpsUdJXTNTaM%252ChbN1-WJO6op5jM%252C_&usg=AI4_-kQzjcwyc0_iURp6riIYqFzEQybW0A&ved=2ahUKEwinvMe3vuf3AhXaKkQIHU1sBhYQ9QF6BAghEAE#imgrc=YaMpsUdJXTNTaM
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=584&q=What+was+de+Broglie%27s+idea?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=YaMpsUdJXTNTaM%252ChbN1-WJO6op5jM%252C_&usg=AI4_-kQzjcwyc0_iURp6riIYqFzEQybW0A&ved=2ahUKEwinvMe3vuf3AhXaKkQIHU1sBhYQ9QF6BAghEAE#imgrc=YaMpsUdJXTNTaM
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=584&q=What+was+de+Broglie's+idea?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=YaMpsUdJXTNTaM,hbN1-WJO6op5jM,_&usg=AI4_-kQzjcwyc0_iURp6riIYqFzEQybW0A&ved=2ahUKEwinvMe3vuf3AhXaKkQIHU1sBhYQ9QF6BAghEAE#imgrc=YaMpsUdJXTNTaM
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 Nội tướng / Ngoại vương : Lưỡng nhất. 

Nữ nội / Nam ngoại : lưỡng  nhất. 

Nói tóm lại tất cả  Cơ chế Sinh hoạt của Dân tộc ta đều được xếp theo Cơ cấu Ngũ hành 

và Sinh hoạt theo Tinh thần Dịch lý Âm Dương Hòa. 

Sách Trung Dung đã tóm tắt  vào những  câu  sau: 

Trung giả Thiên hạ chi đại Bản : Gốc của Thiên hạ là   Lý Chính trung theo Dịch lý . 

Hòa giả Thiên hạ chi đạt Đạo : có hành xử theo Lý Chính trung thì mới đạt Đạo lý Âm 

Dương hòa   

Thiên Địa  vị Yên : Mọi thứ trong Thiên Địa đều  có được xếp theo đúng vị trí của Cơ cấu 

Ngũ hành . 

Vạn vật dục yên: Khi đó thì muôn vật đều được nuôi duỡng và phát triển, 

BIỂU TƯỢNG SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH 

 ( NUMERAL SYMBOL )  

Các huyền số: 1, 2, 3, 4, 5 

Số 1 

Số 1 tượng trưng  cho sự mới mẻ, cho nguồn gốc, sự chuyển động .Trong biếu tượng Tâm 

linh, số 1 là số của sáng tạo, sự tạo dựng ra muôn loài,nguồn gốc thánh thiêng của Vũ  trụ. 

 [ Number 1 represents newness, movement, and the possibilities that await us. In 

spiritual symbolism, it is the number of creation and the birth of all things -- the divine origin 

of the universe ] 

C.- Ba Chân lý nền tảng 

( Kim Định  ) 

“ I.- Số 2: Chân lý ngược chiều:  

Vũ trụ quan Biến hóa, biến dịch 

Nó ngược tai mắt: Vì ta thấy sự vật im lìm, một khối. Đây lại bảo là sự vật biến động, có hai mảnh 

nên được cơ cấu hoá bằng số 2. Chính con số này làm nên mối Tương Quan nền tảng, nhờ đó mà 

Nho đáng tên là Tổ sư của Cơ cấu luận. 
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II.- Số 3: con Người Nhân chủ 

Mắt thường thấy sự vật, một là Có hai là Không, không có trường hợp thứ ba: triết Tây gọi đó là 

nguyên lý triệt tam ( middle excluded, tiers exclu ).   Triết Đông lại bảo có trường hợp thứ ba: đó 

là vừa Có vừa Không một trật.   Điều này chứng tỏ ngoài con Người bé nhỏ, còn có con Người 

cao cả, gọi đó là Đại Ngã Tâm linh, biết xem thấy siêu việt bên trên con mắt thường, và vì thế 

dung hoà được cả Có với Không. Và do đó con số 3 chỉ con Người Nhân chủ. Đó là chân lý ngược 

đời, vì theo mắt ta thấy, Người chỉ là vật bé nhỏ như “ cây sậy trước vô cùng tận “ . Thế mà Nho 

bảo con Người có “ Tâm bao la như vũ trụ : Vũ trụ chi tâm “ ( Kinh Dịch ). Vì thế Nho đáng tên 

là Nhân chủ: con Người trong Nho cũng là vua như Trời cùng Đất. 

III.- Số 5 ( 2 + 3 = 5 ): Hành Ngũ: Tâm linh  

Đi về hành Ngũ cũng là đi về số Không. Lại ngược chiều nữa: Ở đời ai chẳng muốn Có, thế mà 

đây lại bảo đi về với Không là sao?   Thưa Không đây chẳng phải là không có gì hết, mà là KHÔNG 

( viết hoa ), là cái không chân thật, làm nền tảng cho mọi cái Có. 

Nó ví như giếng thiêng luôn luôn vọt lên nước hằng sống, nên cũng gọi là mạch Cam Tuyền để 

tẩm nhuận những thể chế thói tục. Vì thế mà những thể chế đó được trình bày bằng khung Ngũ 

hành như sẽ thấy sau.   Đó là mấy chân lý ngược chiều gắn liền với 3 con số nền tảng của Nho: 2, 

3, 5. Vì là nền tảng, nên Nho nguyên thủy dùng những số này cách tràn ngập, nó làm nên xương 

sống của Kinh Dịch, là Kinh cội gốc của Nho. “ 

Kim Định 

  

 

CÁC  BIỂU TƯỢNG BẲNG HUYỀN SỐ 

SỐ 2 

Số 2 là đại diện, là Biểu tượng  cho sự cùng nhau, sự quan hệ đối tác, sự Liên đới và 

Hòa hợp. Số 2  cũng có nghĩa là Lưỡng nhất và Phân cực: 2 mà 1, 1 mà 2. 

[ What does No 2 represent? 

What does number 2 signify in numerology? Number 2 represents togetherness, partnerships, 

relationships and harmony. It also signifies duality and polarity.] 

Theo Nho thì số  2 tượng trưng cho căp Dịch lý  “ Âm Dương hòa   “, giúp  cho sự 

sinh hoạt  theo  2 tiêu chuẩn: 

1.- Chấp kỳ lưỡng đoan ( T.D ): Khi có quan hệ đối tác với nhau thì hai bên phải chấp 

nhận nhau  mà đối thoại với nhau. Khi đối thoại với nhau thì phải dựa  trên tiêu chuẩn Tinh thần 

Dân tộc: "Nhân, Nghĩa, Bao dung “vừa đấu tranh vừa hợp tác với nhau sao cho đạt giải pháp 

tương đối  vừa ”phải Người phải Ta, vừa hợp với tinh thần Dân tộc “. Trong giải pháp này 

không ai thắng hay thua hoàn toàn vì mục tiêu là Giải Hoà,vui vẻ với nhau, đây là giải pháp lưỡng 

lợi : win – win solution 
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2.- Doãn chấp kỳ Trung ( T.D .): Hai bên  bằng lòng cùng nhau   tìm ra lẽ Công chính  

tìm ra giải  pháp  tương đối “ một vừa hai phải với nhau “   Khi đối thoại với nhau thì phải dựa  

trên tiêu chuẩn Tinh thần Dân tộc: "Nhân, Nghĩa, Bao dung “vừa đấu tranh vừa hợp tác với 

nhau sao cho đạt giải pháp tương đối hợp với tinh thần Dân tộc.   Trong giải pháp này không ai 

thắng hay thua hoàn toàn vì mục tiêu là Giải Hoà, hai bên vui vẻ với nhau, đây là giải pháp lưỡng 

lợi : win – win solution. Đây là giải pháp  theo Việt Nho mang tinh thần Dịch lý Âm Dương Hoà  

Ngày nay khi có chuyện bất đồng với nhau, bên nào cũng dùng lý lẽ và mưu mẹo, có khi 

còn dùng cả bạo lực đế dành Thắng Thua với  nhau, họ không lưu tâm tới lẽ công bằng, kết cục là 

một bên  thắng bên kia thua, đâ y là giải pháp Được –Thua (win – lose solution) theo tinh thần 

Mâu thuẩn  thống nhất của Văn hóa bạo lực Du mục, bên này tìm cách nuốt chửng bên kua. kết  

cục hai  bên đều thua vì hai bên  tiếp tục gây Thù chuốc oán với nhau làm  khổ nhau!  

Lối sống này đang thịnh hành trên thế giới , làm cho tình trạng Gia đình và Xã hội ngày 

càng rắc rối thêm, nguyên do là do Đời sống Tâm linh  và khoa học đã mất quân bình! 

________________________________________________  

  What does No 2 represent? 

What does number 2 signify in numerology? Number 2 represents togetherness, partnerships, 

relationships and harmony. It also signifies duality and polarity. 

Thí nghiệm về  nét Lưỡng nhất  theo Dịch lý  

 

Howerer, there is another experiment in which this apparent connectedness of quantum phenomena 

is even more perplexing. Suppose that we have what physicists call a two particle system of zero 

spin. (Thí nghiệm về Nhất Nguyên Lưỡng cực hay Tiểu Thái cực ) \ 

 

Cặp eletron  ( particle ) có tổng số spin bằng zero, cho ta ý niệm về nét Lưỡng nhất ( dual unit 

), tức cũng là cặp đối cực mang bản chất Dịch lý Âm Dương Hòa. ( Tiểu Thái cực ) 
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This means that the spin of each of the particles in the system cancels the other.     

 

Electrons with miscellaneous spin    Magnetic Field 

If one of the particles in such a system has a spin up, the other particle has a spin down. If 

the first particle has a spin right, the second particle has a spin left. No matter how the 

particles are oriented, their spins are allways equal and opposite. 

Now suppose that we separate these two particles in some way that does not affect their spin  

( like electrically ).   One particle goes off in one direction and the other particle goes off in 

the opposite direction . The spin of subatomic can be oriented by a magnetic field. For example, 

if a beam of electrons with randomly oriented spin is sent through a particular type of magnetic 

field ( called a Stern- Gerlach device ), the magnetic splits the beam into two equal smaller 

beams.   In one of them all of the electrons have a spin Up  and in the other all of the electrons 

have a spin Down.  

If only one electron goes through  this magnetic field, it will come out of it with either a spin 

Up or a spin Down ( drawing at the end of the text ).If  we reorientate  the magnetic field  ( 

change of axis ) , we can give all of the electrons a spin right or a spin left instead of a spin 

up  or a spin down.   If only one electron goes through this magnetic field  when it is oriented 

this way, it will come out of it  with other a spin right or a spin left ( equal chance either way  

)    

 ( Tính chất nghịch lý của Âm Dương ) 

 

Thí nghiêm Phân cực của 2 electron  (dual,unit ) có tổng số spin bằng zero:  

Một Lên  / một Xuống 

Up / Down 
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_-------------------------------------------------------------------------------  

 

Bipolar experience  

Two particle system of zero spin ( in the middle )        Magnet  A 

Now suppose that after we separate our original two – particle system , we send one of the 

particles through a magnetic field that will give it either a spin up or a spin down. 

In this case, let us say that the particle comes out of the magnetic field with a spin up. This 

means that we automatically know that the other particle has a spin down.  We do not have 

to make a measurement on the other particle because we know that its spin is equal to the 

opposite to that of its twin. 

The original two particle system with zero spin is at the center/ One of the paricles goes to 

area A.   In area it goes through a  Stern – Gerlach device.    In this case , the Stern – Gerlach 

gives ot a spin up. Therefore,we know without  measuring that the other particle, which has 

gone to area B, has a spin down. “ 

 

 

 

HỆ THỐNG VIỆT NHO & TRIẾT LÝ AN VI 

TRIẾT LÝ AN VI 

Triết lý An vi  có cơ cấu là  tất cả cặp  đối cực trong Vũ trụ được Lưỡng nhất mang tinh thần 

Âm Dương Hòa, đây là Triết lý Hòa giải theo Thiên lý Thái cực, giúp con người hòa giải 

những dị biệt của nhau mà sống an vui hạnh phúc mang bản chất HÒA.  

Tuy Triết lý An Vi có  định nghĩa rất đơn giản nhưng Tinh thần Hòa trải ra cao rộng  khắp 

Thời và Không gian .   
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 Do đó là cuôc sống làm Người theo Dịch lý cũng là Thiên lý quả là rất khó khăn, chẳng thế 

mà Tổ Tiên đã bào” Vi Nhân nan hĩ “,  “ khó  “ là vì phải tu Thân làm sao cho  “ Lòng rộng 

Trí sâu “  để khỏi mắc bệnh Phiến diện mà cãi chày cãi cối với nhau để dành Hơn Thua, 

chung cuộc là cả hai cùng thua ,  “ khăn “  là phải có “ Nghệ thuật xử thế bao dung uyển 

chuyển với nhau theo Lẽ Công chính “ thì  mới mong sống Hòa vui với nhau được. 

VIỆT NHO 

Việt Nho là nền Văn Hoá Thái Hòa có một Hệ thống Cơ thể  được nôi kết với nhau bởi nét 

Lưỡng nhất mang bản chất Hoà . 

Việt Nho có: 

I.- VŨ TRỤ QUAN ĐỘNG  GỒM CÓ:   

1.- Luật Biến dịch là luật biến hóa bất biến theo Chu kỳ 

2.- Luật Giá sắc là Luật Gieo Gặt 

a.- Gieo Gì thì Gặt Nấy 

    b.- Ai Gieo thì kẻ nấy Gặt 

    c.- Gieo Một thi Gặt Trăm 

3.- Luật Loại tu 

Là luật “ tuồng nào theo tập nấy. “  Ce qui resemle, s’assemble. “ 

II.-NHÂN SINH QUAN NHÂN CHỦ 

Con Người to lớn của Bàn Cổ  

Hỗn mang chi sơ: Lúc còn là khối Hỗn mang 

Vị phân Thiên Địa:Trời Đất chưa được phân cực 

Bàn Cổ thủ xuất: Ông Bàn Cổ xuất hiện đầu tiên 

Thiên sinh ư Tý: Trời được sinh vào Giờ Tý  ( Time )  

Địa tịch ư Sửu: Đất trải rộng lúc giờ  Sửu ( Space ) 

Nhân sinh ư Dần:Người được sinh ra và giờ Dần  

( Time – Space – Continuum) 
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Định nghĩa Con Người  theo Dịch lý  

Nhân giả kỳ:  

Thiên  / Địa chi Đức ( lưỡng nhất ) 

Âm / Dương chi giao ( Lưỡng nhất )  

Qủy / Thần chi hội ( Lưỡng nhất ) 

Ngũ hành chi Tú Khí: ( Thuỷ / Hòa, Mộc / Kim  ( đều lưỡng nhất )  

 Đây là Con Người Nhân chủ, quân bình,  có khà năng tự Chủ, tự lực, tự Cường, con 

người không Duy Tâm, không Duy vật và không Duy Nhân, mà sống theo Dịch lý tức là 

Thiên lý để sao cho Tâm Vật  hài hòa đặng Thân an Tâm lạc. 

TINH THẦN 

VẠN VẠT ĐỒNG NHẤT THỂ  

&  

VẠN VẬT TƯƠNG LIÊN 

Trời Đất sinh Ta có ý không 

Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ Đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời, Đất, Ta đầy đủ Hoá công. 

Trần Cao Vân 

[   Cả 3 Vị xoắn xuýt lại với nhau làm thành nhất Thể ] 

Trời / Đất lưỡng nhất : Người 

“ Tam vị nhất Thể  “ của Việt Nho ] 

 

III.- CƠ CẤU CỦA NỀN VĂN HOÁ 

Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật  Lưỡng nhất :  
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VĂN HOÁTHÁI HÒA VIET NAM   

Nghệ thuật vị Nhân sinh  có 3 nền tảng: 

1.- THỰC: ăn uống vừa nuôi Thể xác vừa trau dồi CHÂN,THIỆN,MỸ hàng ngày 

cho Tâm hồn. 

          2.- SẮC: Thành lập  Gia đình Vợ chồng sống với nhau theo Tinh thần Nhân, 

Nghĩa, Bao dung của huyền thoại Tiên Rồng  mà xây  Tổ ấm. sinh nở con cái, rèn luyện cho 

chúng thành Trai hùng Gái đảm, Vợ Chồng sống hạnh phúc bên nhau cho đến đầu bạc răng 

long . Gia đình còn là nền tảng vững chắc cho xã hội.  

3.- DIỆN:  Trau dồi cái Thể cho Tốt để giúp cái Diện được Lành nghĩa là phải có 

Nhân phẩm:Nhân, Nghĩa, Bao dung.   

Nghệ thuật vị Nghệ thuật gồm có: Văn học  / Nghệ thuật  

Nghệ thuật vị Nhân sinh / Nghệ thuật vị Nghệ thuật  lưỡng nhất :   Việt Nho: Văn Hoá 

Thái hòa Việt Nam. 

 IV.- CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ: NHÂN TRỊ 

Nhân trị gồm Lễ trị và Pháp trị 

Lễ trị gồm tiêu chuẩn  “ Ngũ thường và Ngũ luân “ phải trau dồi. Lễ trị để có  “ Lương 

tâm  “ làm hàng rào cản bên trong “ giúp mỗi cá nhân tự  tránh phạm pháp.  

Pháp trị là luật pháp công minh là  “ hàng rào cản ngoài xã hội  “ để ngăn ngừa và 

răn đe con người còn yếu đuối phạm pháp.   

Lễ trị / Pháp trị cần được lưỡng nhất thì xã hội tất được ổn định. Đây là vấn đề nghe 

ra thì đơn giản, nhưng thực sự là khó khăn cả về Tri và Hành.   

Trong Thánh Kinh có câu chuyện : Khi đi xa Ông chủ ( hàm ý là Thiên Chúa  ) gọi 

đầy tớ  ( nhân loại ) đến và phát Lạng Bạc  cho một số người :Người thì 5 lạng, người thì 10, 

người thì 20 lạng và bảo làm lời.  

Đến khi Ông Chu về, mọi người  đem số lạng Bạc trả lại Ông Chủ, có người được 

phát nhiều lạng sợ mất, nên đem cất dấu, nay đem trả lại, còn người nhận được ít lạng  đã 

đem ra làm lời nên đem cả vốn lẫn lời  mà trả lại .    Ông Chủ khen người lãnh ít mà có làm 

lời và quở mắng người nhận nhiều lạng  mà không biết dùng của quý  mà làm  cho sinh lợi. 

Đây là Dụ ngôn mà ít người hiểu và thực hành. Ông Chủ phải hiểu là Thiên Chúa, 

lạng Bạc là Thiên bẩm ( innate, god - given ) mà Chúa đã phú bẩm cho từng người qua sự 

truyền giống của Cha Mẹ mình. Thiên Bẩm được tượng trưng bằng lạng Bạc chính là Thể 

xác và Tâm hồn từng người, 
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Về thể xác, người thì yếu đuối, kẻ thì tàn tật, người thì là lực sĩ. . .  

Về Trí tuệ,  người thì rất thông minh, người thì trung bình, có người lại u tối. 

Khi làm ăn trong xã hội, thì có “ kẻ ăn không hết Người lần không ra “, xem ra  có sự 

bất công lớn lao, nhưng là do Thượng Đế, mà con người phải chấp nhận mà không thể làm 

khác, nếu không thì cứ cỡi Cá chép lên mà kiện ông Trời , nhưng ” Thiên hà ngôn tai : Trời 

có nói gì đâu  “  thì làm sao mà biết Ý Trời “, nhưng Tổ Tiên chúng ta lại tìm cách khác để 

biết Ý Ngài , đó là nhìn vào các hiện tượng Thiên nhiên, mới rõ ra  là :  

Ở đâu, thì Nước cũng chảy từ trên Cao xuống Thấp, Không khí thì thổi từ nơi Áp 

suất Cao xuống nơi Áp suất Thấp, Điện cũng truyền từ Điện thế Cao  đến Điện thế Thấp, . . 

. đó là Luật Biến hoá  bất biến trong Vũ trụ, nếu không có sự chệnh lệch đó thì hết biến hoá 

và sự sống phải dừng lại, và khi đó nhân loại sẽ đối diện với sự Cáo chung.     

 Vũ trụ đã và đang biến hoá nhờ sự mất cân bằng , sự biến hoá có mục đích để giúp 

nhân loại thể hiện nếp sống cân bằng tương đối, luôn ở trạng thái Quân bình động, nhân loại  

không thể nào không tuân theo Dịch lý Âm Dương Hòa được, chỉ có như thế thì con người 

mới có thể sống yên hàn với nhau, nếu không, thì cứ hết rắc rối này tới rắc rối khác, quả là   

“ Hoá nhi đa hý lộng : Quả  là con Tạo đã khéo trêu Ngươi ! “  

Mỗi con người có một vai tưồng với hạn kỳ dài nhất lá 100 năm, mỗi người phải cứ 

lên sân khấu của riêng mình, có tuồng nào thì cứ diễn  vai cho xong, khi xong,  thì  mới từ 

biệt được thế gian,  mới là xong mọi chuyện ! 

Về mặt Nhân vi ( artificial ) khi sống trong xã hội, nếu có kẻ dùng chức vị, quyền thế, 

bạo lực, mưu gian, nhân danh điều Tốt để  làm điều Xấu  mà bóc lột người khác, cũng như 

bóc lột toàn dân thì mới phạm tội Bất công, xã hội đã có sẵn luật công minh của Pháp trị bắt 

bồi thường cho kẻ bị thiệt hại cùng với hình phạt để răn đe. 

Tổ  Tiên chúng ta đã giải quyết rốt ráo Vấn đề bằng cách sống Thuận Thiên, biết lấy 

Lành bù Dữ bằng cách Bao dung Tha thứ cho con người bất toàn , lấy Nhiều bù ít  để nâng 

đỡ nhau trong cuộc sống Vật chất và Tinh thần, do đó mà có chế độ Bình sản, bình sản không 

có nghĩa là cào bằng tài sản như cộng sản mà dùng Công điền Công thổ  để điều chế phần 

nào Bất công xã hội. 

Trong chế độ Nông nghiệp thì mức giàu nghèo không quá cách biệt nhau, nên dùng 

Công điền Công thổ cấp phát cho người nghèo, cho cô nhi quả phụ mỗi người một số sào 

ruộng, tự canh tác lấy, thu lấy hoa lợi mà sống để bảo vệ lấy Nhân phẩm, nên không ai phải 

chết đói. Ngoài ra lại có học điền giúp học sinh nghèo  có phương tiện theo đuổi việc học mà 

vươn lên, vì  “ bất học vô thuât :.   
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Đây là cách giải quyết Bất công xã hội một cách tương đối trong chế độ Nông nghiệp, 

nhân loại không thể nào thực hiện được công bằng Tuyệt đối, vì khi không còn có chênh lệch 

là thế giới Hiện tượng sẽ biến mất. 

Còn trong chế độ Công nghiệp như các nước Tây phương thì dùng thuế Lũy Tiến làm 

Công hữu dể lập quỹ An sinh xã hội  để cấp phát cho những người có lợi tức thấp, nhửng 

người tàn tật. . . có số tiền để sống, có bảo hiểm  Y tế, nhất là huấn nghiệp cho có một nghề 

để sống tự lập. 

Đây mới là đại Huệ của nền Văn hoá cho cả Dân tộc, còn việc Từ thiện  hay Bố thí 

của Tôn giáo mới chỉ là  Tiểu ân, chỉ giúp cho một thiểu số lúc cấp thiết. ( emergency case )  

mà thôi.  

Đặc biệt, nền Văn Hóa Dân tộc có khả năng làm Mẫu số chung  cho  công cuộc đoàn kết Dân 

tộc mà không thành phần riêng  nào có  thể thay thế được, vì thành phần riêng là phần mớ 

của chia ly, tất sinh ra nạn phân hóa.  

Một khi được chấn hưng đầy đủ, thì việc đoàn  kết Dân tộc sẽ  là cây đũa Thần giúp Dân tộc 

vùng lên vực dậy mà cứu và dựng Nước, 

Thay vì lấy Tình yêu và Lý công chính để  tạo ra sự Đoàn Kết Dân tộc, thì chế độ Độc tài 

nhất là CS thì lấy Bạo lực và mưu gian và  Công an làm dây lạt buộc mà trói dân lại với nhau 

mà sai khiến ! 

CS đã không hiểu cũng như không muốn hiểu vấn dề quan trọng nhất của Xã hội là 

Bất công. Vì họ  bị  con ma “Tham, Sân, Si “của Văn Hóa Du mục  “ thôi thúc ăn Cướp Mẻ 

lớn cho mau giàu bằng nước Bọt mà không đổ giọt Mồ hôi,  và  lấy ảo tưởng “ Đỉnh cao Trí 

tuệ và Lương tâm của Nhân loại  “để mong  xoá nhoà che lấp tội Đại Ác! 

V.- THỰC HIỆN  LỘ ĐỒ TU, TỀ, TRỊ BÌNH 

ĐỂ ĐEM  ĐẠO LÝ NHÂN SINH VÀO ĐỜI 

QUA CÁC CƠ  CHẾ XÃ HỘI 

1.- TU THÂN THEO NGŨ THƯỜNG 

Nghĩa / Lễ - NHÂN –Trí /  Tín 

Hay Tam Cương: NHÂN , NGHĨA. BAO DUNG  

2.- TẾ GIA THEO NGŨ LUÂN 

Cha / Mẹ -  Con Cái  - VỢ / CHỒNG -  Đồng bào/ Chính quyền  

 ( Mọi phía đều Hành xử với nhau theo Ngũ Thường để sống Hòa với nhau ) 
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3.- TRỊ QUỐC THEO TINH THẦN  

  VĂN HÓA THÁI HÒA   

Giáo dục ( Thành Nhân / Thành Thân )   

 

Chính trị ( Nhân quyền /Dân quyền ) ←Văn Hóa Thái hòa→Xã hôi ( Dân sinh / Dân trí 

↓ 

Kinh tế ( Công hữu / Tư hữu ) 

 

Tất cả các cặp đối cực  trên cần được Lưỡng nhất 

 

VI.- NẾP SỐNG THEO DỊCH LÝ 

Trên thế giới đại  loại có 3 nếp sống, Tổ Tiên chúng ta đã không theo hẳn nếp sống nào, mà 

chỉ chọn lối sống Chiết trung theo Dịch lý Âm Dương Hòa. 

Tổ Tiên chúng ta: 

1.-Không Đa dục theo lối  “ Nhân dục vô nhai “ để đem cái Thân mình ra mà  “ HÀNH 

DỊCH ‘.  Lối sống này là  “ lối  sống to Thuyền to Sóng ” 

2.- Không theo lối Diệt dục, kìm hãm thân xác không phát triển toàn diện được thì 

làm sao mà có  “ tinh thần minh mẫn “ ? 

3.- Mà sống theo lối Chiết trung giữa Đa dục và Diệt dục, phải có phần  Dục đủ giúp 

cho cơ thể phát triển toàn diện và cũng phải Tiết Dục để ngăn chặn Tham, Sân, Si , cuộc sống 

có mục tiêu là giúp cho có một Cơ thể tráng kiện trong một Tâm hồn minh mẫn . Nếp sống 

này là nếp sống Tiết độ, là chiết trung giữa Đa dục và Diệt dục gọi là Quả dục mang tính chất  

“  không hơn không kém,Tri túc tiện Túc: no more, no less, enough is enough. “ 

Đa dục / Diệt dục lưỡng nhất:  Quả dục  

TÓM LẠI 

 Việt Nho tuy xưa rất xưa, được thai nghén từ nền Văn Hóa Hòa bình tại Thái Bình dương,  

gọi là Thái Nho, thời chưa biết Khoa học là gì, thế mà  tới nay, xem ra không có quê mùa lạc 

hậu gì hết, không những vẫn rất phù hợp với khoa học tiên tiến nhất như Vật lý vi tử 

(mirophysics ),  như khoa tân Nhân, văn, ( gồm Cơ cấu luận, Tâm lý miền sâu, Di truyền học, 

Nhân chủng học  Dân tộc học, Môi sinh học . .  ) mà còn là một Tổng hợp Đông,Tây Kim, Cổ, 

có khả năng đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời, vào từng Cơ chế xã hội để phục vụ con Người, 

mà chưa có nền Văn Hóa, Tôn giáo nào sánh kịp, thế nhưng,  những lời nói suông đã khó 

này ít ai đề cập tới , nói chi đến việc thực hiện cho đến nơi đến chốn được, cứ nhìn vào Dân 

Việt Nam hiện vẫn còn ở trong chế độ Nô lệ tiên tiến thì rõ.? ! 
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 Nguyên do là do cái nạn “ Dĩ Cường lăng Nhược  “ của nền Văn Hoá Du mục, nền Văn Hoá 

bao động nghịch Thiên  này là nguồn gốc của 3 Tai họa lớn của Nhân loại : Chế đô Nô lệ, Đế 

quốc Thực dân  và Cộng sản.  Các đại nạn đó đã  làm  cạn nhựa sống làm cho con Người Lạc 

Hồn mà trở nên yếu đuối rời rạc!  

Hiện nay trên thế giới còn có Tàu Công và Nga Cộng  đang là tai họa diệt chủng vĩ đại của 

Nhân loại! 

 Viêt Nam đã là và đang là nạn nhân hàng ngàn năm của Đại Hán và Tàu cộng.  Ukraine 

cũng là nước Nông nghiệp đang là nạn nhân của Nga cộng.  Cơ đồ nguy nga của Ukraine 

đang bị   Nga cộng  khoác cho cái  áo Nazi để có cớ phóng Hỏa Tiển tàn phá cho tan tành, cơ 

đồ xây lên được tốn những ngàn năm mà phá nát chỉ trong vài tháng là xong!.   

Giỏi dang thay và đau đớn thay! 

Nazi Nga cộng   “ mắc bệnh nghịch tưởng  “ đang tìm cách tiêu diệt chính mình ở Ukraine 

vì cái đầu mang Não tưởng Nazi! 

Hai nền Văn Hóa Nông nghiệp đều bị nạn  “ Cá lớn nuốt Cá bé  “ của Văn Hoá Du mục đánh 

phá để mong tiêu diệt! 

Nạn “ Dĩ Cường lăng nhược “  của nền Văn Hóa Du mục là tai họa ngàn đời của Nhân  loại 

! 

 Cuộc sống bạo động nghịch Thiên của Văn Hoá Du mục đang đe dọa Nhân loại từ xưa tới 

nay! 

Đại Hán đã dùng Chiến thuật  “ Cá lớn nuốt cá bé “ để cướp đoạt mọi thứ của đại chủng 

Việt mà lớn lên,  họ lớn lên khiến đại chủng Việt phải ly tán trở nên nhỏ bé mà ở cạnh nhau. 

Họ cứ Lấn tới mà mình không thể dời  xa !   

 Cha ông chúng ta có bảo : “ Trạch Lân xử: Chọn xóm giềng tử tế mà ở  “ , nhưng mình 

không thể dời Nước đi nơi khác để tránh xa lũ cường bạo được. Trường hợp Ukraine cũng 

tương tự.  

Chỉ có Lời Thề Thát Đát của Nhà Trần, thì Việt Nam mới mong giải oan tỏa nghiệp Vong 

Nhân được!   

Còn Ukraine đang thực hiện lời  “ sát Nga cộng  “ vang danh anh hùng thế giới!   Cứ chờ 

xem và cầu nguyện cho họ thoát Quốc nạn tai ương!   
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Tình trạng này nhắc chúng ta nhớ tới  hai câu Minh triết tuyệt diệu của Cụ Nguyễn Trãi viết 

trong Bình Ngô đại cáo cho Vua Lê Lợi : 

Lấy Đại Nghĩa  để thắng Tham tàn 

Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo 

 (  BNĐC : Nguyễn Trãi ) 

 Rõ ràng chúng ta không thể lấy Hận thù giải tỏa Hận thù theo lối ” Mắt đền Mắt, Răng đền 

Răng “ mà phải dùng đến  “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “  của Toàn Dân  làm tiêu chuẩn Xử thế 

mà sống sòng phẳng cùng nhau!    

Một câu hỏi là cho đến khi nào thỉ toàn dân chúng ta có được Chí Nhân và Đại  Nghĩa ? 

Đại lộ Dân tộc đã trải ra trước mắt mọi người, còn có dấn thân được trên Đại lộ  hay không 

là phân sự của ai cần phải đáp ứng ?  

 Có  “ Âu là phải cần đến một Kỳ Nhân xoay chuyển tình thế hay không “ ? 

Mong chờ thay ! 

LỜI BÀN THÊM 

 Trong bài Viết, chúng tôi đề cập tới Truyền thống Văn Hóa Dân tộc và cũng  đem những 

công trình Khoa học hiện đại của Tây phương, để làm sáng tỏ những Biểu tượng của Văn 

Hóa cũng như những điều xưa khó hiểu,  chúng tôi không có ý nệ Cổ, mà để chứng tỏ rằng 

Văn Hóa Tổ Tiên tuy xưa rất xưa    nhưng không có quê mùa lạc hậu gì hết mà lại rất hợp 

với khoa học tân tiến nhất hiện tại , những điều Tổ Tiên chúng ta trực thị được từ 7, 8 ngàn 

năm về  trước mà tới thế kỳ 19, 20   các nhà khoa học, các nhà Văn Hoá Tây phương mới 

phát giác  được.   Thế mà ngày nay, Dân tộc chúng ta còn tụt mãi ờ đàng sau!  

Mặt khác chúng tôi  có hảo ý bào tồn cái Gốc truyền thống Dân tộc, vì lẽ, cây không Gốc thì 

Ngọn ngành khô héo, con dân một nước mà quên  Gốc Dân tộc thì bị chia ly ra từng mảnh 

như hiện nay, nên mới bị Lạc Hồn Dân tộc, chúng tôi là người Đông phương.  hiện là công 

dân của nước Tây phương, thiển nghĩ mỗi phương đều có ưu điểm khác nhau, Đông phương 

chuyên hơn về Tâm linh, Tây phương lại chói chang về Khoa học. Khoa học cần cho Trí tuệ 

giúp con người biết cách Ăn nên Làm ra , đó là điều kiện Cần thiết.  

Tâm linh là nguồn Tình Thương . giúp con Người biết lấy điều  Công chính mà ăn ở “ Có Đi 

có Lại  cho toại Lòng nhau, “  giúp con người 5 châu 4 biển sống Hòa vui với nhau trong giai 

đoạn Toàn cầu hóa, dây mới là điều kiện đầy đủ. 

Để kết hợp được điều kiện Cần và Đủ thì hai lãnh vực Tâm linh và Khoa học cần được Lưỡng 

nhất,  giúp cho tình trạng toàn cầu đựợc cân bằng ổn yên. 
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Hiện nay Khoa học cao tốc đang đẩy lùi Tâm linh ra đàng sau.  

Lối  sinh hoạt  theo Tinh thần khoa học cao tốc  đã đem  lại  sự căng thẳng cho Tâm Trí con 

Người,  kèm theo lối sống to Thuyền  to sóng, ai ai cũng đêm ngày rướn  lên, kẻo không bị 

tụt ra đàng sau,  từ bé vừa cắp sách tới trường đã bị Cha Mẹ thúc bách rướn lên,  cho đến  

khi có nghề, một kỷ sư tốt nghiệp có khi không đủ tiến mua một cái nhà rẻ tiền đề sống, để 

có Vợ con , đề có xe đẹp, bao nhiêu thúc bách từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành, có nhiều 

người chiụ đựng không nổi, khiến con người mất cân bằng giữa Tâm và Trí, Tình Lý bất 

tương tham. Nạn CS, nạn Khủng bố cũng như những vụ Bạo động súng  đạn giết người nhất 

là trẻ em ở Hoa kỳ một phần là do một số bị bệnh Schezophrenie ( Tâm thần phân liệt )  

Đó là hảo ý của chúng tôi muốn gom góp lại những Tinh hoa của Đông, Tây, Kim, Cổ,  hầu 

giúp cho con người tứ phương hiểu nhau, thông cảm nhau, mà sống hài hòa với nhau.   

Putin đang cố tái sinh Hồn Nazi “hòng tiêu diệt châu Âu,  mà phình ra để mong khôi phục 

Liên bang cũ, Putin đang đem đầu đạn Nguyên tử treo lơ  lửng trên đầu nhau mà doạ dẫm !    

 Trung Cộng đang chờ cơ thuận lợi để với tay chộp lấy Đài Loan mà làm tiếp Thiên tử,  nhằm 

cai quản Biển Đông và Thiên hạ  !    Cái tật  truyền thống “ Bành trướng vô nhai  “ này đang  

thôi thúc Putin cùng  Cận Bỉnh làm cán!  

Việc làm tàn ác của Putin đang làm rỉ máu vết thương  xưa của Dân tộc Việt Nam ! 

Toàn mưu gian và Bạo lực, chẳng có lấy một chút xíu Tình Người làm ghi, còn Trí gian xảo 

thì to bằng lưỡi Bò 9 khúc hay muốn tỏa rộng khắp cõi  Trời Âu !   

Còn thành phần tinh hoa yêu nước Việt Nam tuy đang bị  bách hại triền miên với trăm 

phương ngàn kế, nhưng vẫn không ngừng nghỉ đem Tâm Trí trả nợ Núi  Sông, mong sao lay 

động được giấc Ngủ Mê  của  thành phần Lạc Hồn Dân tộc.   

Dân tộc mất Gốc thì Dân tộc Lạc Hồn, không thể đem Hồn Mác Mao hay bất cứ Hồn nào 

Khác thay thế vào mà ổn được, vì  “ Hồn lạ  Mác Mao “ đã  nhìn Đồng bào mình là  “ Gà 

hóa Cuốc, Bạn trở thành Thù  “ !   

Bạn Thù cứ đấu đá nhau cho đến khi cả hai cùng kiệt sức mà cùng dìu nhau chết đuối trong 

Vũng Nước chân Trâu do thói  “ Khôn Đôc  dại  Đàn “ mà ra !   

Tổ Tiên chúng ta có bảo:  “ Khôn sống, Vống chết “ và “ Khôn chết , Dại chết, Biết sống “ 

  Biết sống là sống “ Phải Người phải Ta “. chứ “ khôn Độc dại Đàn “  và  “ Tham Dĩa, bỏ 

Mâm ” thì trước sau gì cũng rước lấy Tai họa ! 

Rõ là:    Lời xúi dại làm càn thì dễ theo! 

  Điều xây dựng Khôn ngoan lại khó làm! 
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Vậy nên, dòng Đời cứ mãi trôi xuôi với  dòng  nước  ngược  Thiên lý - ngược với dòng Đời - 

, vì Thiên lý ở mãi tận nguồn Tĩnh Tâm linh ( Vô: nguồn Tình ) , còn Khoa học thuộc nguồn 

Động nơi thế giới hiện tượng ( Hữu:Nguồn Khoa học ) , một bên đi Ngược, một bên về Xuôi 

, bên này thì Suy tư,  bên kia phải bỏ Suy tư mà Quy tư ( vô niệm), có sống hài hòa theo 

Nghịch lý Âm  ( Vô : Quy t ư  ) Dương ( Hữu: Suy tư  )  Hòa thì mới mong đạt Đạo làm 

Người, khi đó nhân loại  mới mong  sống hoà vui với nhau được !  

Cuộc cờ thế giới sẽ đi về đâu? Ngày chung thẩm gần hay xa, “ Thiên vọng khôi khôi, Thiên 

hà ngôn tai “, nào ai có biết,  nhưng không thể cứ cỡi ngựa xem hoa mà được yên !    Tai họa 

như kẻ trộm, không biết nó đến lúc nào?  

 Chân lý làm Người rất giản đơn:  Có Yêu nhau thì cùng sống, mà thù ghét nhau, đâm chém 

nhau, cướp giết nhau, tán sát nhau  thì cùng chết, cuộc cờ nhân loại chỉ có ngần ấy mà thôi!   

 Nhờ Cơ cấu Ngũ hành mà chúng ta có cái nhìn Việt Nho thấu suốt từ Gốc tới Ngọn theo 

Mạch lạc Nội tại  nhờ  nét Lưỡng  nhất mang bản chất Hài hòa, tuy Tổ Tiên chúng ta có gợi 

ý là “ Thông Thiên Địa Nhân viết Nho  “ nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ Minh Đức của Đại 

Đạo để có cái nhìn thấu suốt được Thiên Cơ!   

Nhưng con Người vẫn luôn phải thực hiện hai điều mà sống cho ra con Người: 

 1.- Hoàn thiện mọi Việc Làm, bất cứ Nhỏ To. 

 2.- Hoàn thiện mọi mối Liên hệ Hòa với  Tam Vị nhất Thể: Thiên – Nhân – Đia  theo 

tiêu chuẩn Nhân Nghĩa, Bao dung. 

Rồi cứ tỉnh thức mà xem Con Tạo xoay vần cuộc  cờ Nhân loại ra sao? 

 Do đó mà : Vi Nhân nan hĩ !: Làm Người khó thay, nhưng  không thể không làm Người  mà 

cứ giữ nguyên kiếp” làm Ngợm hay Qủy / Thần chi hội “  mãi sao ?! 

 Tóm lại, tất cả nan đề của Quốc gia Dân tộc đều do con Người mà ra : 

Thứ nhất, đã là con Người thì phải có Bản chất Người: Nhân, Nghĩa, Bao dung. Chứ Ngợm 

không thể phục vụ được con Người. Chế độ Vật bản luôn bách hại con Người! 

Thứ hai phải có tinh thần Dân tộc ( với Tinh thần Nhân, Nghĩa Bao dung )  để đoàn kết mọi 

người lại với nhau hầu có đủ Trí khôn và Sức lực để làm việc lớn.  

Một dân tộc không có   “ Cương  thường Đạo lý làm Người  “ thì chỉ  là Bè lũ ô hợp, mà chưa 

phải là một Dân tộc . 

Thứ ba phải có cái nhìn thấu suốt về Vũ trụ và Nhân sinh  cùng Lộ đồ xây dựng  con Người 

và Xã hội  một cách hệ thống có thể hiện thực được. Hệ thống đó có sẵn trong nền Văn Hóa 
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Thái hoà Việt Nam, đó là Lộ đồ Tu, Tề ,Trị, Bình, chứ không biết mà cứ làm quàng thì sẽ 

tàn dân hại nước.  

Thứ tư là phải có một  “ phong trào canh tân cuộc sống toàn dân theo Nhân bản, ( tránh xa 

Vật bản điên rồ ) theo theo tinh thần Văn hóa Dân tộc, chấn chỉnh lại con Người, chấn chính 

lại tinh thần Dân tộc, tìm cho ra Chiến lược cũng như chiến thuật Cứu và Dựng nước, khi 

đó mới hy vọng giải trừ Quốc nạn Quốc nhục được. gần 100 triệu dân mà cứ để yên cho một 

thiểu số đối xử với toàn dân  như súc vật ! Tại sao và tại sao ??? 

  Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt chiến lược Cứu nước và dựng nước  rõ ràng: 

 “ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn 

 “ Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo “ 

“ Chí Nhân  “ là lòng Thương Người nơi từng người phải tu dưỡng cho được, đó là  “ Tình 

Nghĩa Đồng bào “. 

 “ Đại Nghĩa “  là lẽ  “ sống công bằng mà  mọi người dân phải  hiện thực với  nhau “ 

Nội lực của Dân tộc nằm ngay ở nơi Tư cách (  Lòng Nhân ) và Khả năng ( Đức Nghĩa ) của 

toàn dân, chứ không chỉ có ở nơi luật pháp, đảng phái ! 

Mục tiêu của Đảng phái là phục vụ con Người, phục vụ Dân tộc mà hầu như các đảng phái 

ngày nay đều làm ngược lại, là  tìm cách khiến con Người, Dân tộc phải phục vụ đảng, mà 

Tổ Tiên chúng ta đã cảnh cáo:  Đảng nhi bất Quần: Đảng chỉ lưu ý tới quyền lợi của riêng 

đảng mà không lưu tâm tới việc đoàn kết dân tộc để mưu phúc lợi chung cho toàn dân.! 

Tình trạng này làm phân hoá Dân tộc ! 

Đó là Đại lộ của Dân tộc, xem ra không có con đường tắt nào hết!     Nếu có, thì chỉ  “ xảo 

ngôn và làm càn  “ như đã từng thấy lâu nay !  

Một Dân tộc còn ô hợp chưa thoát ra khỏi tinh thần Bộ lạc, một người làm, mà có đến mười 

người phá bỉnh, thì chưa thấy    được Quốc gia nào dựng nên !  

Phải có con Người  “ mang bản chất Người “ thì mới phục vụ được con Người.  Phải có một 

Dân tộc có  “ Tinh thần Chí Nhân và Đại  Nghĩa “ thì mới  có cơ xây dựng lại Cơ đồ   của Tổ 

Tiên xưa được vững bền hơn ! 

Thiết tưởng không có con đường tắt nào có thể phục vụ được con người, được dân tộc, vì con 

người không phải là con Vật, con người có nhu cầu sống cao cả hơn: Sống an bình và hạnh 

phúc cùng nhau .  

“ Nhiệm trọng nhi lộ viễn “ : Gánh thì quá nặng, mà con đường xây dựng cho được thì còn 

xa lắc xa lơ, lại thêm tinh thần ngại Núi (  con người ngại việc tu dưỡng Lòng Nhân ) e Sông 



 
 

- 40 - 

 

(  con người  e ngại việc hành xử với nhau theo đức Nghĩa: Lẽ Công bằng ), Không có Nhân 

Nghĩa để tạo mối Liên  đới đoàn kết với nhau thì làm sao có Nội lực, phỏng một Dân tộc 

không có Nội lực có thể cáng đáng được việc nước chăng !  

Cứ thuyết Nhân Nghĩa giảng Đạo đức hoài thì chỉ làm cho người ta chán chường thêm. phỏng 

có ich lợi gì,  do đó khi hô hào nhau vác Búa Liềm  ra xóm làng đốt nhà cướp của thì  rần 

rập lũ trước tốp sau!   

  Việc Nói Nhân nghĩa có người cho là Tầm thường, nhưng khi Việc Nói và Làm được kết 

hợp hài hòa thì lại trở nên Phi thường vì tạo nên Mối Hòa mà nhân loại  cứ mãi hoài mong 

mà chưa bao giờ ló dạng.  

  Hoà là đỉnh cao của Tôn giáo và Văn Hóa, Hòa chính là nguồn Hạnh phúc của con Người.   

Nói và Làm được việc Nhân Nghĩa không phải là việc tầm thường như chúng ta lầm tưởng. 

Vấn đề không chỉ  là  “ vấn đề Nói “, mà là “Làm việc Nhân Nghĩa “ nữa ,  “ không Nói và 

không Làm  điều đó “  thì phỏng con Người có còn gì đáng làm hơn để làm ? 

Tất nhiên, những người có ý thức trách nhiệm biết sẽ phải làm những gì , Không có Trời soi 

sáng và phù trợ cũng như chúng ta không cùng gắng công  thì cứ è cổ ra mà gánh gồng kiếp  

ngựa trâu !    

“ Có Trời mà cũng có Ta 

“ Tu là cõi Phúc. Hèn là Dây Oan !  “ 

 ( Nhái Kiều ) 

Khốn thay! Khi con Người thiếu  “ Tình Yêu và Lý Công chính “  để sống Hòa với nhau  thì 

trở nên  khiếp nhược ! 

 May thay! Từ 5000 ngàn năm nay, Dân tộc Việt Nam đã có một Lịch sử hào hùng ! 

Chúng ta thì sao ?  

VẤN ĐỀ ĐOÀN KÉT DÂN TỘC 

Đoàn kết Dân tộc là vấn đề nền tảng và quan trọng nhất của công trình Dựng nước và Cứu 

nước, không xây dựng được Nước thuận theo Thiên lý hay Dịch lý và nhất là hợp với Tình 

Người thì khó mà đem lại kết quả tốt đẹp  bền lâu.   

Một chế độ chính trị thiếu Nhân bản thì không thể phục vụ con Người! 

Thiển nghĩ có 3 lối thự   c hiện việc đoàn kết Dân tộc: Lối theo Nội lực, gọi là Nội khởi. Lối 

theo Ngoại lực- Ngoại khởi -và lối chiết trung giữa Nội khởi  và Ngoại khởi. 



 
 

- 41 - 

 

LỐI THEO NỘI KHỞI 

Nội khởi là khởi đầu từ Tâm Trí từng người mình, từng gia đình  mình . của toàn Dân tộc 

mình, đây là công trình tiệm tiến lâu dài , để un đúc nguồn năng lượng  Tình Yêu, khi có  

được Tình yêu thì mới  có khả năng hành xử công chính mà đoàn kết với nhau. Tình Yêu là 

mãnh lực, là nhựa sống nội khởi keo sơn nối kết những người có Tình yêu lại với nhau. 

Tình yêu và Lẽ Công chính là nền tảng của sức mạnh đoàn kết toàn dân một cách vững bền 

và dài lâu. 

 Đây là lối xây dựng Nôi lực Dân tộc khởi từ từng người, từng Gia đình và cả Dân tộc theo 

Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình mà Tổ Tiên chúng ta đã thực hiện được .  

Vì nạn “ Dĩ Cường lăng nhược của Văn Hóa Du mục mà bị gián đoạn và  bị tiêu trầm.  

LỐI THEO NGOẠI KHỞI 

Ngoại khởi là lối lấy sức mạnh từ bên ngoài ép buộc mọi người bằng cách bắt mọi người tuân 

theo để làm việc chung.  Chủ nghĩa Mac Lênin đã đem  mồi  nhử  “ Tham, Sân Si  “ nơi con 

người để gom họ lại  một đoàn như súc vật, mà làm việc nước theo mục tiêu Tham tàn cường 

bạo của họ. Lối ngoại khởi này của nền Văn Hóa Du mục đã làm cho con Người tha hóa, Dân 

tộc sa đoạ khổ đau triền miên. 

LỐI CHIẾT TRUNG GIỮA NỘI KHỞI VÀ NGOẠI KHỞI 

 Khi theo lối ngoại khởi dã làm cho con Người vong Nhân, Dân tộc vong Bản, muốn chấn 

chỉnh lại  thì một mặt phải dùng bạo lực vừa phải để ngăn chặn thành phần vô trách nhiệm 

phá rối , một mặt phải tạo Cơ hội và phương tiện cho mọi người phát triển Tư cách  ( lòng 

Nhân ) và Tài năng  ( khả năng xây dựng công việc  ) . 

Muốn thực hiện tốt theo lối Chiết trung thì thành phần Lãnh đạo phải có cuộc canh tân chính 

Mình trước để có Lòng Rộng Trí Sâu và cách hành xử thật uyển chuyển (  phài có nghệ thuật, 

thì mới mong đạt được ) : Lẽ tất nhiên với toàn dân củng phài có một phong  trào canh tân  

cuộc sống  theo Văn Hóa Dân tộc giúp nhau sống hoà vui với nhau .Nếu cứ nại cớ khó khăn 

và dài lâu thì cứ ở yên mãi trong cảnh bùn lầy nước đọng ! 

VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG THỨ HAI LÀ TỰ DO  

Phải quan niệm là có hai thứ Tự do: 

Tự do hàng Dọc về Tôn giáo và Văn Hoá thì vô biên, nên  đã là   một Dân tộc, một Quốc gia 

thì không thể không có Tự do Tôn giáo và Văn Hoá được, vì đó là nguồn sống Yêu thương 

giúp mọi người sống kết đoàn cùng nhau .  
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Tư do hàng Ngang giữa mọi người trong xã hội thì quyền Tự do của người này bị hạn chế 

bởi sự Tư do của người khác,  ( Tôi ngồi chỗ này thì người khác không ngồi vào đó được nữa, 

tôi đang nói thì người khác chưa thể phát biểu  ngay  ) , nên Tự do cá nhân không được lạm 

dụng bừa bãi mà phải phù hợp với Tình thần Dân tộc  ( với Việt Nam thì phải  dựa theo tiêu 

chuẩn  Nhân Nghĩa, Bao dung ).  Đây là “ Lẽ Phải người  Phải Ta   “ theo Lẽ  Công chính mà  

mọi người  nên luôn hành xử Hòa  với  nhau.“ 

Tự do cá nhân không thể cứ nhân danh cá nhân mình để muốn làm bất cứ điều gì cũng được, 

ngay cả việc giết cả đứa con ruột thịt của mình, bất chấp tới mối Liên hệ máu mủ, mối liên 

hệ Công thể, chỉ có người thiếu Lương Tâm thì mới làm việc sát Nhân một cách man rợ như 

vậy! .      

Người Nữ nào muốn sống theo lối my body is the first priority, muốn giết con mình với số 

tiền phá thai do xã hội đóng góp, thì nên xây dựng lấy một xã khác mà  tung hoành . 

Vừa qua chỉ có chuyện mang khẩu trang hay không, chích ngừa Covid  19 hay không, mà 

còn cãi nhau như mổ bò, số là họ đã không đếm xỉa gì tới   “ Tình Liên đới tương thân tương 

ái với nhau trong Xã hội  “ !   

Quả là  những người đó  “ mới có Văn mà chưa được Minh  “ ! 

VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NHÂN QUYỀN 

Trước hết phải nhận ra  “ Nhân “  là Ai  và  “ Nhân  “ có Mục tiêu gì thì mới biết được Quyền 

của họ ra sao.    

Con Người Việt Nam  được định nghĩa là  “ Thiên Địa chi Đức “ , là tinh hoa của Trời Đất,  

là Linh hơn Vạn vật,  là con người to lớn trong Trời cao Đất rộng . nên phãi “ Cao minh phối 

Thiên ‘”để tu dưỡng Lòng Nhân ái và “ Bác hậu phối Địa” để rèn luyện Lý Công chính, trong 

cuộc sống thì biết dùng lòng Nhân ái và lý Công chính  hành xứ công bằng mà  sống Hòa với 

nhau,  mà  sống Hoà theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( cosmic rhthym ).  

Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó thì con người,. mọi người phải có quyền được Ăn tức là 

phải có quyền Tư hữu do công sức của mình làm ra, và quyền được Nói  nghĩa là phải có 

quyền Tự do để  dùng những lời Công chính hầu  bảo vệ Giá trị sự sống  cao đẹp của mình. 

Quyền được Ăn và quyền được Nói là  bất khả xâm phạm! 

Nhân quyền là  “ phổ biến  “ cho mọi người, mọi nơi, mọi thời  mà  “ không lệ thuộc vào  “ 

hoàn cảnh địa phương  “ như các chế độ độc tài thường bào chữa chữa  cho chính sách vô 

nhân đạo của họ, thực ra con vật  cũng cần có Nhân quyền để được con Người đối xử tử tế 

hơn bằng săn sóc và nâng niu.   Không biết họ có bị lầm lẫn giữa Nhân quyền và Vật quyền 

hay không  hay là cố dấu cái đuôi Tham tàn và Cường bạo. 
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Một chế độ không có Nhân quyền thì rõ ra là chế độ Vật quyền, xem ra cũng không nên dùng 

cho súc vật ! 

 

ĐÔI ĐIỀU CẦN MINH GIẢI 

Công trình khai quật Văn Hóa Tổ Tiên  của T. G. Kim Định là một  Tổng hợp Đông, Tây,  Kim, 

Cổ , vừa rộng lại vừa sâu, nếu không đọc kỹ theo tinh thần “ Xôi Kinh Nấu Sử “ thì khó nắm 

vững, lại thêm người biết Đông thì thiếu Tây và ngược lại người hiểu Tây lại xa lạ với Đông, 

nên khó lãnh hội, ngoài ra có vài ngôn ngữ như chữ Nho, tiềng Anh, tiếng Pháp, và  một số 

chữ Latin, tiếng Đức tuy đã có giải thích rõ ràng, nhưng đối với  giới trẻ vẫn có một số ngăn 

trở. 

May thay chúng tôi có học chữ Nho, có biết tiếng Anh, tiếng Pháp và một số chữ Latin, lại thêm 

được sống trong môi trường thôn quê tương tự như lời mô tả của T. G Kim Định về nước Văn 

Lang xưa trong cuốn Việt Lý Tố Nguyên, chẳng những không bị ngăn trở mà còn gây thêm 

hứng thú.   

Khi nêu lên Triết lý An vi và Việt Nho là công trình của Triết gia Kim Định là chưa thật chính 

xác, mà phải nói Triết lý An vi và Việt Nho là nền Văn Hoá của Tổ Tiên Việt, vì nạn Dĩ Cường 

lăng Nhược của đại Hán phương Bắc mà nền Văn Hóa bị tiêu trầm dưới lớp bụi Không và 

Thời gian qua hàng ngàn thế kỷ và một phần cũng do  đại Pháp phương Tây!. 

 Triết  gia Kim Định  là người Học rộng, Tài cao, Đức  trọng và nhất là yêu Nước  nồng nàn, 

đã  miệt mài 50 năm lần mò qua vô vàn tài liệu Đông, Tây, Kim Cổ mới khai quật lên được mỏ 

Nguyên liệu Triết Việt làm nền tảng cho Việt Nho và Triết lý An vi, vì  tuổi già sức yếu không 

đủ thời giờ để viết thánh bộ sách Dân tộc gồm 4 pho : Kinh, Triết, Sử, Văn theo kiểu Hàn lâm 

như hằng mong ước.  

Công trình này chẳng khác nào lối  “ Tổ thuật Nghiêu của Khổng Tử về Văn Hóa phương 

Nam của Tổ  Tiên chúng ta “, với sáng kiến độc đáo nhạy bén và rộng sâu của T.G. Kim Định 

thì xưa nay không ai sánh  nổi,  công trình  khai quật lại ngược dòng đời không giống ai,  không 

những bị ngộ nhận mà còn bị búa riù dư luận, con người kim Định vốn đã cơ đơn lại càng đơn 

côi hơn trong chặng đường dài tìm về  Văn Hóa  Dân tộc! 

 Thiết tưởng phần quan trọng nhất trong công trình của T.G. Kim Định là Triết lý Nhân sinh 

và phương cách đem Đạo lý vào Đời  để phục vụ nhân sinh hầu Cứu và Dựng Nước. bằng 

con đường Văn Hoá, nền Văn Hoá có cái nhìn tổng quát về mọi vấn đề của Nhân sinh. 

 Giá như Không cứu được Nước thì phỏng cả Dân tộc cùng cơ đồ Văn Hóa Tôn giáo có bảo 

tồn được  không ? 
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VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ 

Do tình trạng Thần quyền và Thế quyền nằm trong tay Tôn giáo, gây ra rắc rối thời Trung 

cổ, nên Chính trị  ở Hoa Kỳ đã tách ra khỏi  Tôn giáo.   

Tôn giáo không được dạy ở học đường, không được đọc Kinh ở học đường để tránh lạm 

dụng, nói cách khác là  vần đề Tình thương và Lý công chính không được dạy dỗ nhắc nhở 

cho giới Trẻ ở Học đường , khiến tình trạng Vô thần, Tự do phóng túng có cơ tồn tại, cạnh 

đó thì cuộc sinh hoạt trong xã hội công nghệ ngày càng thúc bách gây ra căng thẳng, nên nạn 

bạo dộng súng ống xẩy ra gần như thường xuyên, nhất là ở Học đường. 

 Cạnh đó  nạn  Covid 19 cũng góp phần làm cho đời sống mọi người căng thẳng thêm.  Nạn 

này lại gây đụng độ nhau về Tự do giữa Tự do vô biên và Tự do giới hạn.   Hai vấn đề lớn 

này đụng tới nền tảng của  Hiến pháp. 

Hai đảng Công Hòa và Dân chủ đang họp bàn tìm cach giải quyết vấn đề , nhưng vẫn chưa 

tìm đươc cách thoả đáng.  

 Nói đến vấn đề Tôn giáo là nới tới Vấn đề Tình Thương, vấn đề Bác ái.   Tình Thương  là  

Bản chất của con Người , không có Tình thương thì con người không thể  hành xử Công bằng 

mà hòa với nhau được .  

Con Người thiếu Tình Thương mà sống trong môi trường căng thẳng thì làm càn, giết người 

một cách vô cớ để giải tỏa bức xúc, khi đã phạm tội giết người rồi thì cũng giết luôn hy vọng 

sống của mình,  mà buộc phải  thí mạng mình luôn để giải tỏa bế tắc  bốc đồng lớn hơn.  

 Tinh Thương hay Bác ái là nền tảng thứ  nhất của Hiến pháp’ 

Khi lập Quốc Tổ phụ Hoa kỳ đã  dùng  hai Công ước  để xây dựng xã hội.  

Công ước xã hội thứ nhất là “ Thiểu số phục tùng  đa số  “     

Công ước xã hội thứ hai là “ Đa số phục tùng Thiểu số  “, do yếu tố competency mà có ( 

Thông thạo vấn đề, nhất là có khả năng giải thích Hiến pháp ) do đó mà có Tối Cao Pháp 

viện. 

Vấn để là làm sao cho mọi sinh hoạt xã hội phải nằm trong khuôn khổ  Đa / Thiểu hài hòa 

đó.     

Mục đích thứ nhất là Duy trì công bằng Xã hội, tức là để tránh Lạm dụng Tự do. 

 Có hai thứ Tự do: Tự do hàng Dọc về Tôn giáo và Văn Hoá thì vô biên, có vô biên thì mới 

bắt gặp nguồn Tâm linh là Tình thương  bao la , là Bác ái được . 

 Tự do hàng Ngang thì hữu hạn, có bị hạn chế một phần thì mới tránh được sư lạm dụng Tư 

do như giết Người, nhất là người Mẹ giết thai nhi của mình và  Cướp bóc người khác. 
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Giết Người là phạm đến Bác ái, ( Love ) Cướp bóc là phạm đến Công bằng ( Justice   ) đương 

nhiên là phạm vào nền tảng  của Hiến pháp. Thiển nghĩ không có sự Tự do nào mà có thể 

dung túng  để phá nền tảng của Hiến pháp! 

Trước đây  chúng tôi có nhận được e mail của Hilldale  College cổ võ việc dạy Hiến pháp, 

cho học sinh k12.  

Sau một thời gian rồi thì cũng im luôn, có lẽ thời nay, việc tu thân ít ai thích .  Dạy Hiến pháp 

cho công dân, cho Học sinh  là giải pháp tận gốc  nhằm Gieo mầm Tình Thương và Lý Công 

chính cho con Người để con Người có Ý thức biết hành xử tử tế với nhau mà không gieo đau 

thương cho người khác  . 

Thiển nghĩ, muốn chấm dứt  nạn bạo lực súng ống thì  phải có hai phần Nội và Ngoại.  

Nội thì phải ươm Tình người và giúp cho biết cách hành xử Công chính cho  mọi người nhất 

là cho học sinh. 

Tình Thương là luật về Tâm linh, Công chính là luật về Thế sự.  Tâm linh / Thế sự cần đựợc 

lưỡng nhất. 

Ngoại thì súng chỉ được dùng để bảo vệ Quốc gia, chứ không để cho cá nhân vô pháp giết 

nhau, người Da đỏ đã ở trong reservation rồi.. 

Hữu thần tốt thì yêu Người, không giết và không cướp người khác. Còn Vô thần khi bức xức 

là  làm tuốt cả  hai! 

 Khi nghiên cứu về Văn Hoá Việt thì chúng tôi thấy Chính trị Việt không tách rời ra khỏi 

Văn Hóa,Văn Hóa còn là nền tảng Hòa của nền Chính trị mang cặp đối cực Nhân quyền / 

Dân quyên lưỡng nhất, có tinh thần Âm Dương Hòa .  

Văn Hóa mang Bản chất Hòa theo Thiên lý, nên Chính trị  cũng được thiết lập nương theo 

Thiên lý hay Dịch lý để có một xã hội tương đối công bằng như đã trình bày ở trên. 

[ Xem  Đồ hình về Cơ cấu Trị Bình ở trên ] 

    Về Văn Hoá, chúng tôi cũng chỉ học và dùng nguyên liệu của Triết gia Kim Định, tổng hợp 

thành 28 vấn đề lớn  khác nhau, viết thành 28 cuốn lớn và hơn một trăm mấy chục vấn đề  để 

giải thích rõ nền tảng của Dân chủ  và Độc tài và phân biệt giữa Hán Nho và Việt Nho  trong 

tinh thần đấu tranh bằng Văn Hóa.  

Chúng tôi còn đem những kiện chứng tân tiến nhất về Khoa học hiện đại để giải mã các biểu 

tượng của Văn Hóa  ( decoding the symbols ) cũng như một số vấn đề  khúc mắc khác,  hầu 

giúp giới trẻ dễ tiếp nhận  Văn Hóa xưa hơn, nhất là để đánh tan ngộ nhận. cứ  đinh ninh rằng  

nền Văn Hoá xưa là quê mùa lạc hậu, đã hết thời rồì, sự thực là chưa có nền Văn hóa nào vừa 
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siêu  việt vừa hợp thời đến thế, cứ đọc kỹ mà xem, chúng  đã quá già, vô cầu vô cưỡng nên 

không có ý nói ngoa !  

T.G. Kim Định viết được 46 cuốn, nay còn lại 33, tất cả đã được đăng trên trang 

vanhienvietnam.net mang tên Tủ sách Kim Định, còn sách của chúng tôi cũng đưọc đăng trên 

đó có tên “ Nền Văn Hoá Thai Hoà của Việt tộc của Việt Nhân và Nguyễn Quang, xin kính 

mời quý vị  hằng lưu tâm tới Văn Hoá nước nhà chiếu cố  .  

Trân trọng,  

Việt Nhân 

 

 Tham Khảo 

Frequencies of Matter: Tần số của Vật chất 

Is it theoretically possible for physical solid matter to vibrate 

Solid matter continually vibrates, and the vibrations are perceived macroscopically as 

temperature. It is the rotational and vibrational motion of the atoms and molecules which 

are bound together at a high enough frequency. 

The temperature of a solid comes with a black body radiation connected to it, and thus 

there exists a spectrum of characteristic frequencies, related to the frequencies of the 

vibrational and rotational levels of the atoms and molecules in the solid. The higher the 

temperature the higher the frequency, and the higher the frequency the higher the 

temperature.to become imperceptible to vision and move through other solid matter? 

If the frequency gets high enough the solid will either burn, or melt, depending on the 

atoms and molecules involved. The result of high frequencies of vibration do not lead to 

metaphysical conditions.  

The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. The 

speed of sound is highest in solids, while the speed is a bit slower in liquids and 

minimum in gases. 

Key Differences Between Solid, Liquid and Gas 

The difference between solid, liquid and gas can be drawn clearly on the following 

grounds: 

A substance having structural rigidity and has a firm shape which cannot be changed easily 

is called solid.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation
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A water-like fluid, that flows freely, having a definite volume but no permanent shape, is 

called liquid.  

Gas refers to a state of matter, do not have any shape but conform to the shape of the 

container, completely, in which it is put in. 

While solids have certain shape and volume, liquids only have definite volume but not 

shape, gases neither have shape nor volume. 

The level of energy is highest in gases, medium in liquid and lowest in solids. 

The compression of solids is difficult, liquids are nearly incompressible, but gases can be 

easily compressed. 

Molecular arrangement of solids is regular and close, but liquids have irregular and sparse 

molecular arrangement and gases, too have random and more sparse arrangement of 

molecules. 

The molecular arrangement in solids is well organised. However, the layers of molecules 

slip and slide over one another, in the case of liquids. In contrast, the particles in gases are 

not at all organised, due to which the particles move randomly. 

When it comes to fluidity, solids cannot flow, however, liquids can flow and that also from 

the higher level to lower level. As against this gases flows in all directions. 

The spaces between the molecules and the kinetic energy are minimum in solids, medium 

in liquid and maximum in gases. So, the motion of molecules is negligible in solids, 

whereas in liquids, the erratic, random motion of molecules can be seen. Unlike gases, 

which have the free, constant and random motion of molecules. 

In solids, the particles are held tightly by strong intermolecular attraction, although in 

liquids the attraction between particles is intermediate. As against this, the particles are 

loosely held, because the intermolecular attraction is weak. 

The speed of sound is highest in solids, while the speed is a bit slower in liquids and 

minimum in gases. 

As solid have a definite shape and size, they do not require a container for storage. Liquids 

cannot be stored without a container. Conversely, for storing gases, a closed container is 

required. 
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Changing the Frequencies of Our Thoughts 

Sự biến đổi Tần số của Tư duy 

 

Is it possible that different types of thoughts have different frequencies, just like a radio 

station? I believe the answer to that is that to a degree they do, however it's not the thoughts 

that emit a frequency it's the brainwaves, which are directly controlled by thoughts 

and emotions.   That brainwave frequency is then transmitted into the world, so to 

speak.   Others pick up on the frequency, or vibration, and are attracted to it or repelled by 

it depending on their frequency at a particular time. 

For example when you are in a bad mood, for whatever reason, your thoughts are generally 

negative, you might not want to be around people.   Your thoughts are creating emotions 

of "˜go away' to everyone around you, your behaviour is then affected by your thoughts 

and emotions.   Your body language will tell people to stay away from you or to leave you 

alone for a bit.   Others will pick up on your brainwave frequency, vibration, 

subconsciously, and stay away or they will talk to you, trying to give you some of their 

energy and lift your energy. 

If we can manage to control our thoughts, we are effectively controlling our emotions, 

which in turn is controlling our behaviour.   If we control our thoughts and behaviours we 

are effectively controlling our mind energy and the frequencies of the brainwaves we are 

sending out to the world. 

Thoughts and attraction 

We've heard a lot about the law of attraction.   I think the use of the term has become 

overused and therefore misunderstood, subsequently it has not been taken that 

seriously.   However if we use the model below to show how our thoughts can attract like 

minded people and events into our lives,  I think we can take it a little more seriously: 
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From the above model we see that your mind energy attracts others with the same 

mind energy, or close to it.   I believe your mind energy is literally touching others, a 

little tap on the shoulder saying "˜hey, there's this guy over there who has the same 

energy as yours, maybe worth speaking to him.' Or "˜there's a woman in the room 

who is thinking a lot about her financial situation, you might be able to help her.' 

What we are thinking a lot about will produce different brainwave frequencies.   So, if 

you're thinking a lot about your financial situation with a positive frame of mind, that 

frequency will touch others who may be able to help you in some way.   If, on the other 

hand, you are thinking about your financial situation in a negative way, those thoughts will 

produce a different frequency and you will touch others who could make your financial 

situation worse. 

The ladder of vibration :Nấc thang của Ba động  ( Tần số ) 
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. . . . . 

Năng lượng sáng tạo hoàn toàn hiểu Tâm trí và hướng năng lượng để đạt được những 

gì mong muốn và giúp đỡ người khác trong cuộc sống. 

Năng lượng ba động cấp cao  hơn hiểu tầm quan trọng của những suy nghĩ như là 

những túi năng lượng. 

Năng lượng hướng Ngoại < Suy tư > - một ba động tích cực  với những Suy tư chân 

thực thường xuyên  về người khác qua bản thân mình. 
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Năng lượng ba động hướng Ngoại, ít có xu hướng suy nghĩ hướng Nội và quan 

tâm đến người khác.  

Năng lượng ba động tăng lên  bắt đầu suy nghĩ và phóng chiếu suy nghĩ ra bên ngoài.  

Bị thu hút bởi những người khác ở cùng bình diện hoặc năng lượng ba động giảm 

xuống, giam xuống thấp hơn 

Năng lượng ba động thấp hơn có xu hướng suy nghĩ  hướng Nội.< Quy tư >  Bị thu hút 

bởi ngưòi khác có cùng  mức độ ba động   

Do đó mà, Khi chúng ta thực sự có được Lòng  “ Nhân / Nghĩa, Bao dung  “ trong cuộc 

sống thì  qua Tần số năng lượng chúng ta  có thể bắt gặp được Hồn thiêng Sông  ( Nghĩa 

)  Núi ( Nhân ). của Tổ Tiên.    Khi Nhân  Nghĩa lưỡng nhất thì Hùng  Dũng, nên  có 

khà năng Bao dung . 

Other Solar Systems: Những hệ Mặt Trời khác: Các nguồn năng lượng Tình Yêu 

khác . 

Our Milky Way Galaxy is just one of billions of galaxies in the universe. Within it, there 

are at least 100 billion stars, and on average, each star has at least one planet orbiting it. 

This means there are potentially thousands of planetary systems like our solar system 

within the galaxy!  

Our Sun is one of at least 100 billion stars in the Milky Way, a spiral galaxy about 

100,000 light-years across. 

  

 

Telescope Named For ‘Mother of Hubble'  

How many Suns in the Universe 

The stars are arranged in a pinwheel pattern with four major arms, and we live in one of 

them, about two-thirds of the way outward from the center. Most of the stars in our galaxy 

are thought to host their own families of planets. 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-named-for-mother-of-hubble-nancy-grace-roman
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The Milky Way galaxy is just one of billion of galaxies in the universe. 

The universe is a vast expanse of space which contains all of everything in existence. The 

universe contains all of the galaxies, stars, and planets. The exact size of the universe is 

unknown. Scientists believe the universe is still expanding outward.  

Go farther. Explore Beyond Our Solar System In Depth › 

Like early explorers mapping the continents of our globe, astronomers are busy charting 

the spiral structure of our galaxy, the Milky Way. More › 

  

How many Suns in the Universe: Có bao nhiêu Mặt Trời trong Vũ trụ? 

Hey cool cats, I’m Dr. Universe, here to answer your baffling science questions like this 

one. How many suns are in the universe? The sun is actually a star, our nearest star, but 

there are lots of stars out there. Maybe you’ve tried counting them before. One, two, three, 

four, five, six, seven stars make up the big dipper. Astronomers estimate that the human 

eye could spot about 9,000 stars. Of course, the Earth blocks our vision so we only see 

about half of those in the night sky. If we use binoculars, we could see even more stars, 

about 200,000 of them. A small telescope can help us see more than 15 million stars and 

even more powerful telescopes can help us look for other galaxies which are home to even 

more stars. Have you ever been stargazing? What did you see in the night sky? Tell us 

about it sometime at Dr.Universe@wsu.edu. 

Do stars emit energy? 

 

slideshare.net 

The majority of stars emit most of their electromagnetic energy as visible light, the 

tiny portion of the spectrum to which our eyes are sensitive. Because wavelength 

correlates with energy, the color of a star tells us how hot it is: red stars are coolest, 

blue are hottest.  

https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/beyond/in-depth/
https://solarsystem.nasa.gov/resources/285/the-milky-way-galaxy/?category=solar-system_beyond
mailto:Dr.Universe@wsu.edu
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The main difference between the sun and any other star is the distance each are from 

Earth. The sun is closer to this planet than all of the other stars.  

Size is another major difference between the sun and other stars. The sun is the biggest 

star in this solar system. Within the whole universe, the sun is quite small compared to 

the enormous stars that exist beyond our solar system. The largest star that scientists have 

discovered is called Mu Cephei. Over one billion of Earth's suns could fit inside of Mu 

Cephei. This massive star is considered to be a giant in the universe. 

Stars also differ in temperature. Temperature differences can be interpreted using color 

changes. Stars that burn red and orange are much cooler in temperature than the sun. Stars 

that burn white or blue-white are much hotter than the sun. 

As well as mass and temperature, all of the stars also differ in age. The sun in this solar 

system is approximately five billion years old, making it a middle-aged star. As the stars 

grow older, they are subject to changes in mass, size and temperature. Sometimes, stars 

can even lose mass as they age. 
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