QUỐC KỲ VIỆT NAM
QUỐC KỲ VỚI QUỐC HỒN: CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ
PHẦN MỘT

HÌNH THÀNH LÁ QUỐC KỲ
I.- Mở đầu
Nhân đọc bài : “ Quốc kỳ và ảnh hưởng của nó qua các thời, dưới lăng kính Dịch lý “
của Nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Nho gửi đến Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, chúng t ôi xin gởi
thêm bài “ Quóc Kỳ với Quốc Hồn “để giúp rộng đường dư luận.

Cờ vàng ba sọc đỏ là Quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam được dùng từ Chính phủ lâm thời Quốc
gia Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân cho tới thời Đệ nhất và Đệ nhị Công Hòa.
II.- Định nghĩa lá Cờ
Lá Cờ là một mảnh vải hay Vật liệu tương tự có hình Chữ nhật hay Hình Vuông, một góc chéo
của Cờ được buộc vào một cột cờ hay một cái dây để kéo hay treo lên.
( Flag: a piece of cloth or similar material, typically oblong or square, attachable by one edge to a pole or rope and
used as the symbol or emblem of a country or institution or as a decoration during public festivities.)

III. Xuất xứ của Cờ vàng ba sọc đỏ
“ Ngày 2 tháng 6 năm 1948, Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn
Xuân chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ. Ý nghĩa của lá cờ được giải thích như
sau: màu vàng là màu truyền thống của đế vương Việt Nam từ xưa, cũng là màu tượng trưng cho
đất nước. Màu đỏ là màu của thịnh vượng, thành công. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba kỳ: Bắc
Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ thống nhất dưới một chính thể quốc gia.[4] Lá cờ vàng ba sọc đỏ sau này
tiếp tục là quốc kỳ dưới thời Quốc gia Việt Nam(1949-1955), và sau đó là quốc kỳ cho suốt thời Đệ
Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa (1955-1975). “

Trước 1945, thời Chính phủ Trần Trọng Kim thì dùng Quốc kỳ hình Quẻ Ly. [ 1 ]
IV.- Quốc Kỳ: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Cờ là Biểu tương của một Quốc gia Việt Nam được Biểu trương trong những buổi Lễ hội công
cộng.
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1.- Kích thước
Cờ vàng ba sọc đỏ có hình chữ Nhật có tỷ lệ Doc / Ngang: 3 / 2
3 / 2 là tỷ lệ giúp cho “ Âm Dương Hòa “
2 – 3, 5 ( 5 = 2 + 3 ) là Cơ cấu của Việt Nho mang Tinh thần Triết lý An vi.
( Chúng tôi đã viết 17 cuốn sách lớn về Nền Văn Hoá Thài Hòa Dân tộc được đăng trên
vietnamvanhien.net )
2.- Ba Sọc: Tam Tài
Dưới đây là Đồ hình từ Thái cực sinh Lưỡng nghi, Tứ Tượng rồi tới Bát quái tức là 8 quẻ đơn
của Dịch .

Hình Bát quái ( 8 quẻ đơn )
Quẻ Càn: Hình 111
Ba Sọc trong lá Cờ tượng trưng cho Quẻ Càn hay Kiền ( h. 111 ).
Càn là Quẻ đơn đầu tiên của Kinh Dịch: Nét ngang ở Trên tượng trưng cho Thiên, nét ngang
Dưới tương trưng cho Địa, nét Giữa tương trưng cho Nhân.
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Vậy 3 nét tượng trưng cho Tam Tài: Thiên→ Nhân ← Địa.
Đây là môi trường sống rộng rãi nhất của con Người, nên phải sống làm sao cho “ Thiên
Thời, Địa lợi, Nhân hòa “ .
Có những kẻ mất Gốc mới bảo là Cờ vàng Ba sọc đỏ là “ Cờ ba que “, hay lá Cờ mang vết
tích Thực dân Pháp chia nước ra làm ba, thực ra là gom ba Kỳ thống nhất làm một.
Theo Nho thì : Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức : Con Người là cái Đức hay Tinh hoa của Trời
Đất. Trời / Đất được kết hợp làm Một hay Lưỡng nhất ( dual unit ) thì mới thành con Người.
Thiên / Địa →Nhân ( Tam Tài )
(Âm / Dương Hòa )
3.- Tỷ lệ Kích thước : 3 / 2
Thiên / Địa là cặp đối cực của Dịch, khi cặp đối cực vừa đấu tranh vừa hợp tác với nhau theo
kiểu Âm / Dương tương thôi thì mới Hoà với nhau hay Lưỡng nhất, nhưng phải theo tỷ lệ “
Tham Thiên ( 3 ) Lưỡng ( 2 ) Địa mới được.( Tham Thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số )
( Đã được giải thích nơi cuốn Khi Đông Tây giao hội của Việt Nhân trên
vietnamvanhien.net.index )
Thiên / Địa

→ Nhân

Thiên- Địa -Nhân là cặp đối cực đầu tiên thuộc Bát quái của Dịch,

Thiên - Nhân - Địa kết thành chữ Vương
Theo Nho thì Thiên là Thiên Hoàng, Địa là Địa Hoàng, nên Nhân là Nhân Hoàng.
Đây là hình ảnh của con Người Bàn Cổ :
“ Hỗn mang chi sơ ( Vô cực )
Vị phân Thiên / Địa ( Thái cực )
Bàn Cổ thủ xuất
...
( Vịnh Ông Bàn Cổ )
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Sống trong cõi Trời Đất con Người phải giữ thế Quân bình giữa Thiên / Địa. Con Người không
để Thiên kéo lên mà Duy Tâm, cũng không bị Đất dật xuống mà Duy Vật, phải duy trì Thế Quân
bình mà tự Chủ, nên phải tự Lực tự Cường để cho Tâm / Vật nên Một ( Body and Mind in One ) .
Đây là con Người Nhân chủ của Việt Nho, con Người có khả năng làm Chủ Vận hệ mình,Gia
đình mình và Đất nước mình.
Là Tinh hoa của Trới Đất nên con Người phải To lớn, To lớn về Vật chất và Tinh Thần.
Về Vật chất thì Hùng nên có khả năng ăn nên làm ra, về Tinh thần thì Dũng nên biết nương
theo Thiên lý ( Dịch lý ) thực hiện lẽ sống Công chính để Hoà với Thiên / Địa và Nhân
4.- Màu sắc
Nền cờ có màu Vàng, còn ba sọc có màu Đỏ
a.- Ý nghĩa của các màu
Chúng ta dùng Đồ hình và số độ Ngũ hành để tìm ra ý nghĩa của các màu:
Đỏ : Hỏa ( 2 ):
↑
( 3 ) Xanh : Mộc ← Vàng: Thổ ( 5 ) → : Trắng :Kim ( 4 )
↓
Đen :Thủy ( 1 )
Đồ hình Ngũ hành
A.- Màu Vàng
Màu vàng là màu của hành Thổ

Số độ Ngũ hành
Xem Đồ hình Ngũ hành, ta thấy Thổ màu Vàng, Hỏa màu Đỏ
Theo Số độ của Ngũ hành thì Hành Thổ có số 5. Nhìn vào Hình số độ của Ngũ hành, nếu ta tách
4 ô Thuỷ, Hỏa, Mộc, Kim ra thì ô Thổ trở thành ô trống không. 4 ô xung quanh tượng trưng
cho Thế giới Hiên tượng hay Hữu, còn Ô Thổ trống không ở giữa tượng trưng cho Vô hay
nguồn Tâm linh.
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Theo mystical number thì số 5 tượng trưng cho dynamic force tao nên Vũ trụ, mà Khoa học
gia Einstein cho là nguồn Tình yêu mang công thức E = mc2
( E là năng lượng do khối lượng vật chất m có thể biến ra năng lượng, c là tốc độ ánh sáng
300.000 km / sec.)
Vậy màu Vàng tượng trưng cho nguồn Năng lượng tạo ra Vũ trụ, mà Đấng sáng tạo là
Thượng Đế. Do đó mà Hành Thổ là nguồn năng lực giúp cho các cặp đối cực Lưỡng nhất,
Để cho dễ hiểu, chúng ta xem Hành Thổ như chất Xúc tác giúp hai Hóa chất ( như cặp đối
cực ) tác dụng với nhau trong phản ứng Thuận / Nghịch. ( tương tự như Âm / Dương Hoà )
Hình vẽ nào mà đưa hành Thổ ra khỏi Trung cung để đanh mất tính chất Đối xứng của
Hành Thổ là trật đường rầy, vì phá tan Cơ cấu Ngũ hành tức là phá tan Cơ cấu Thời gian
( Đông / Hạ và Xuân / Thu ) và Cơ cấu Không gian ( Bắc / Nam và Đông / Tây ) , vì các cặp
Đối cực mất vị trí đều đối xứng qua Trung cing Hành Thổ , nên cũng phá tan Cơ cấu Vũ
trụ.
B.- Màu Đỏ
Màu Đỏ là màu của Lửa tức là năng lượng thuộc dạng Quang năng hay Ánh sáng.Theo nhà Vật
lý Louis De Broglie thì Ánh sáng được truyền đi theo vừa Sóng và vừa Hạt. Làn Sóng có dạng
hình Sin bao quanh dòng hạt photon được truyền theo Đường thẳng.
Làn Sóng hình Sin có tính cách bao bọc chở che tựa như lòng Nhân ái, còn dòng Hạt được
truyền theo đường thẳng tựa như Lý Công chính. Sóng / Hạt là cặp đối cực không thể tách
rời ( dual unit: Wave / Particle duality ),
Cũng tương tư như thế, Lòng Nhân ái / Lý Công chính nói gọn lại là Tình / Lý không thể tách
rời như hai mặt của một đồng tiền.
Thiên: Hỏa
↓
Nhân:Thổ
↑
Địa: Thủy
Chúng ta có: Thiên / Địa → Nhân
Thuỷ được Nho định nghĩa: Thủy Vạn vật cho nguyên : Nước là nguồn sống của vạn vật ,
tượng trưng cho Vật chất, Hoả là là Lửa, là năng lượng thuộc Quang năng, năng lượng thuộc
Tinh thần , nên Thổ tượng trưng cho Vật chất và Tinh thần ( Thủy / Hỏa → Thổ ).
Nhân cũng ở vị trí hành Thổ, nên Nhân gồm có Vật chất và Tinh thần, theo trên thì Tinh
thần của con Người là Lòng Nhân ái / Lý Công chính hay Nhân / Nghĩa.
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Vậy màu Đỏ tượng trưng Tinh thần của con Người Nhân chủ trong Tam Tài. Tinh thần đó là
Lòng Nhân ái / Lý Công chình hay Nhân / Nghĩa, hay Tình / Lý.

IV.- Kết luận: Ý nghĩa của Quốc kỳ
1.- Lá Quốc kỳ là Biểu tượng cho Tinh thần Quốc gia, có nền tảng từ Việt Nho. Việt
Nho có Gốc từ Dịch lý Âm / Dương, cũng chính là nền tảng của nền Văn hoá lâu đời nhất của
Việt Nam. ( Xem cuốn “ Dịch Tàu, Dịch Việt, Văn hoá Việt, Văn hoá Tàu “ của Việt Nhân
trên vietnamvanhien.net )
Quốc kỳ có hình Quẻ Càn là quẻ đơn đầu tiên trong Bát quái. Tuy có Dịch với 64 quẻ kép, nhưng
Dịch Tàu không có Gốc Âm / Dương, vì chỉ có Vật biểu Rồng là Độc Dương thì làm sao mà
Biến hoá để thành Dịch. Không có Gốc Dịch là không có Ngũ hành là Cơ cấu của Nho, nên
cũng không phải Chủ nhân sáng tạo ra Nho.
Hán Nho ngày xưa là bá đạo, ngày nay lại thêm bản chất đạo tặc của CS Quốc tế nên biến
thành Văn hóa đạo tặc Quốc tế.
2.-Lá Quốc kỳ mang biểu tượng con Người Quốc gia, đó là con Người Nhân chủ: tự
Chủ, tự Lực, tự Cường nhờ Tam cương Nhân / Nghĩa, Hùng- Dũng .
Còn Nội lực Dân tộc là Dũng lực “ Chí Nhân / Đại Nghĩa “ của Toàn dân.
Quốc kỳ là Biểu tượng Tinh thần Quốc gia Việt Nam mà mọi người Dân Việt Nam phải
rèn luyện Bản thân để đạt được tinh thần trên, có thế thì cả Dân tộc mới có đủ Nội lực để
Dựng nước và Giữ Nước.
Nên nhớ khi đem treo lá Quốc kỳ trong các buổi Lễ hội quan trọng mà mỗi một chúng ta
không có Tinh thần con Người Nhân chủ và Tinh thần Dân tộc Bất khuất thì lá Quốc kỳ
chẳng còn là Biểu tượng cho giá trị nào hết của chúng ta.
Nói gọn, là Quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho Hồn Thiêng Sông Núi của Dân tộc,
Hồn Thiêng Núi là lòng Nhân ( ái ), Hồn Thiêng Sông là Trí ( hay Lý công chính ) . Nhân ái
/ Lý công chính lưỡng nhất thì đạt Hùng / Dũng.
Hùng là sức mạnh Vật chất,
Dũng la sức mạnh Tinh thần
Khi vật chất và tinh thần kết hợp làm Một ( Body and Mind in One ) thì đạt Hùng / Dũng
giúp con người có khả năng Bao dung nhau trong Tinh thần Đồng bào.
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PHẦN HAI

QUỐC HỒN
HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG QUỐC HỒN

Quốc Hồn là Hồn của Dân tộc, là Tinh thần của mọi con Dân Việt Nam
Do đó, muốn hiểu Quốc Hồn thì phải hiểu được Con Người

I.- Định nghĩa con Ngưòi
1.- Định nghĩa con người theo quan điểm Phật giáo [ 2 ]
Con người có một cơ thể vật chất mà giác quan của chúng ta có thể cảm
nhận trực tiếp hay thông qua những dụng cụ. Cơ thể vật chất này bao gồm
những năng lực và những tính chất luôn luôn biến chuyển.
Nhà khoa học nhận thấy khó mà định nghĩa vật chất là gì? Vài triết gia
giải thích rằng: "Vật chất là cái mà trong đó có những biến đổi liên tục
diễn tiến gọi là di động, và di động là những biến chuyển ấy, xảy diễn bên
trong vật chất."
Trong tiếng Pali, vật chất là "Rupa" - Sắc. Sắc được giải thích là cái gì
biến đổi và hư hoại. Sắc hay vật chất cũng được giải thích là cái gì tự
mình biểu hiện thành hình.
Cơ thể con người là vật chất, vậy vật chất là gì?
Theo Phật Giáo, vật chất được cấu thành do bốn nguyên tố căn bản là:
Pathavi (Đất), Apo (Nước), Tejo (Lửa) và Vayo (Gió) “

2.- Của Kitô giáo
Theo Văn bản Kinh Thánh:
“ Khi thuật lại công cuộc tạo dựng con người, tác giả sách Sáng thế (1,26-29) viết rằng:
Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng
ta, để con người làm bá chủ các loài chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống bò
dưới đất”. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con
người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban
phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất,
và thống trị mặt đất “
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3.- Của Nho giáo
a.- Mạnh tử thì: Nhân chi sơ, Tính bản Thiện: Lúc mói sinh ra con Người vốn lành,
bản Tính lành giúp con Người gần nhau, đến nhưng khi lớn lên sống xa cách, có thói quen khác
nhau, nên lìa xa nhau. ( Tính tương cận, tập tương viễn )
b.- Còn Tuân Tử thì: Nhân chi sơ, Tính bản ác: Bản tính con người lúc sinh ra đã là
ác.
c.- Việt Nho còn có định nghĩa khác đầy đủ chi tiết hơn:
Nhân giả kỳ: Con Người là:
Thiên / Địa chi Đức: Con Người là cái Đức, là Tinh hoa của Trời Đất
Âm / Dương chi giao : Con người là sự giao h òa của Âm Dương
Quỷ / Thần chi hội: Con Người là nơi Qủy Thần kề lưng nhau.
Ngũ hành ( Thủy / Hỏa, Mộc / Kim ) chi tú khí: Con Người là Khí tốt của hai cặp đối
cực: Thủy / Hỏa, Mộc / Kim và Thổ. Quả con người là sinh linh có gốc từ Ngũ hành có 5 Hành
( 5 agents: Thủy / Hỏa, Mộc / Kim, Thổ), con Người của Phật giáo có tứ tố ( 4 elements:
Đất. Nước, Gió, Lữa )
4.- Của Marx
Con Người là con Vật Kinh tế
Có lẽ nhiều người còn thắc mắc đã là Người rồi thì còn định nghĩa con Người làm gì nữa?
Thưa: Ttiếng Pháp bảo con Người : L’homme, cet inconnu: Con Người bí hiểm lắm, khó mà
biết rõ “, nên phải tìm hiểu qua Định nghĩa .
Trong các Định nghĩa trên thì con Người của Kitô giáo, của Mạnh Tử và của Marx là con Người
đã thành, nghĩa là không phải sửa đổi gì nữa ( không cần Tu tỉnh ).
Con Người của Mạnh tử tuy đã thành, nhưng vì tập tương viễn trở nên bất toàn, nên lại chưa
thành, còn con người Kitô giáo lại mắc tội Tổ tông, cũng chưa thành, nên cần phải Tu thân.
Chỉ có con Người đã thành của Marx là không thấy có khuyết điểm, nên cuộc sống chỉ có
mục tiêu là chiếm đoạt kinh tế!

II.- Cách Tu thân của con Người Việt Nho
Ở đây chúng tôi chỉ bàn đến con Người Việt Nho mà thôi. Theo Việt Nho thì mọi người đều phải
Tu thân mới ăn ở tử tế mà hoà với nhau, còn con Người CS thì không cần Tu Thân. Sở dĩ gọi CS
là người Vô thần, vì họ không cần Tu, vì Tu thì phải đi về nguồn Tâm linh, để mọi người trong
Dân tộc Việt đều có Hồn Thiêng Sông ( Trí ) Núi ( Nhân ),vì có Hồn Thiêng mới Linh.
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Núi và Sông hay Biển là hai môi trường thuận lợi cho việc ươm Tình luyện Trí của Tổ Tiên.
Bà Âu Cơ là hình ảnh của người Mẹ Tu Thân. Mẹ phải lên Núi là nơi Cao rộng, Yên tĩnh, Quy
tư về nguồn Tâm linh, giúp bỏ Tham, Sân, Si để “Đôn hồ nhân cố năng ái: Đôn hậu Tình
người mà yêu mọi người để sống an vui với nhau “ [ 3 ]
Còn Lạc Long là Biểu tượng của người Cha phai lăn lộn khắp chốn Biển sâu và cực Động, nên
cần Suy tư để trưởng Trí hầu nhận ra Lý Công chính tức là Lẽ sống công bằng ở đời mà sống
Hòa với nhau.
Việc Tu không chỉ trong một Thời gian ngắn mà là suốt đời:
Khi còn trong bụng Mẹ đã có Thai giáo, tới khi được sinh ra là có Gia giáo trong Lò luyện Nhu
Cương của Mẹ Cha, khi mới lớn lên thì có Trường học dạy dỗ , khi trưởng thành thì Luật của
Trường Đời bảo vệ con Ngưòi sống trong Chánh Nghĩa.
Việc Tu Thân còn kéo dài mãi suốt đời, hàng ngày cứ Tu về Ngũ thường để giúp Hành theo
Ngũ luân, do đó mà Tổ Tiên căn dặn : Vi Nhân nan hĩ: Cách Làm Người Việt Nam khó thay
! Nhờ vậy mà con Người mới có Tư cách và Khả năng do đã Tu nên Nhân Nghĩa để đạt Hùng
/ Dũng.

III.- Việc Tu Thân
1.- Nguồn gốc của Ngũ thường
Hỏa
↑
Thổ
↓
Thuỷ
Trong khung Ngũ hành thì truc Tung là trục Tâm linh, trục Hoành là trục Khoa học ( hay Thế
giới Hiện tượng ).
Trên trục Tung chúng ta có cặp Thủy / Hỏa:
Thuỷ được định nghĩa là “ Vạn vật chi nguyên “: Nước là nguồn gốc cuộc sống của vạn vật,
Thuỷ được tượng trưng cho Vật chất.
Còn Hoả là năng lượng thuộc dạng Quang năng tượng trưng cho Tinh thần.
Ánh sáng được truyền đi ( Wave particle duality ) vừa theo làm Sóng hình Sin có tính chất bao
bọc chở che như Lòng Nhân ái, lại vừa theo dạng hạt photon được truyền đi theo đường thẳng
tắp như Lý Công chính tức là lẽ sống Công bằng có Đi có Lại với nhau gọi là Nghĩa.
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Lòng Nhân ái là lòng yêu người, nên biết kính trọng người và tin người, nhờ Nhân Nghĩa mà có
Lễ, Trí, Tín.
Do mối tương quan Nội khởi có tính chất hai chiều mà Ngũ thường đều có nét Gấp đôi (
twofolness ) :

2.- Tính chất ( Song trùng ) Lưỡng hợp ( Dual unit ) của Ngũ thường
Nền Văn hoá có nguồn tứ Thái cực Lưỡng nghi nên Luân Thường cũng có nét Gấp đôi ( Song
trùng: two foldness ):
a.- Nhân giả “ ái Thân / ái Nhân “; Nhân là lòng Yêu Mình và Yêu Người, có biết cách
yêu Mình mới có thể yêu Người một cách trọn hảo, chỉ yêu một mình là ích kỷ.
b.- Nghĩa là bổn phận phải sống hai chiều “ Đồng đồng vãng / lai : có Đi / có Lại với
nhau “ cho đạt lẽ công bằng mà hoà với nhau.
c.- Trí là “ tri Kỷ / tri Bỉ “Trí là hiểu biết Mình và hiểu biết Người, không hiểu được con
người Mình thì khó hiểu được con Người khác.
d.- Lễ là “ Cung Kỷ / kính Tha “: Lễ là trọng Mình và trọng Người. co biết kính trọng
Mình một cách chính đáng thì mới có thể kính trọng người khác .
e.- Tín là “ Tín Kỷ / tín Tha “: Tín là Mình phải Đáng Tin để cho người Khác tin Mình.
Ngũ thường mang tính chất sống Hai chiều của nền Văn hoá, đó là Bản tính Công bằng trong
Văn hoá, giúp mọi người sống Hòa với nhau theo Luân thường .
Vậy Ngũ thường là 5 Đức tính phải thường xuyên tu dưỡng để có cuộc sống Hoà với nhau, đó là
: Nhân, Nghĩa Lễ, Trí ,Tín.
Nghĩa là trách nhiệm sống hai chiều với nhau, Lễ Trí, Tín đều có hai chiều nên có thể gom Lễ,
Trí, Tín thành Nghĩa, do đó mà Ngũ thường được tóm lại thành Nhân / Nghĩa hay Tình /
Nghĩa hay Tình / Lý..
Khi Nhân / Nghĩa Lưỡng nhất ( 2→1 ) thì ta có thể bảo là “ Nhân / Nghĩa nhập Thần” hay “
Tình / Lý tương tham “ hay cũng là Nhân / Trí, Hùng / Dũng.
Đó là Hồn thiêng Sông ( Trí ) Núi ( Nhân ) của Dân tộc Việt Nam.
Nhân / Trí; Hùng / Dũng là Tinh thần lập Quốc mang Bản chất Hòa của Dân tộc Việt Nam.
Chỉ có Việt Nho mới có Ngũ thường là nét Lưỡng nhất, vì Văn hoá Việt xuất phát từ cặp đối
cực Ti ên / Rồng hay Âm / Dương, còn Hán Nho có Gốc từ Độc Dương Rồng, Ngũ thường của
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Tàu thiếu nét Gấp đôi, nên mối Liên hệ với nhau chỉ có một chiều từ trên xuống dưới, nên
thuộc Văn hóa Du mục, cha đẻ của Chế độ Nô lệ.
Lối sống theo Hai chiều “ Có Đi có Lại “ là rất quan trọng, bỏ lối sống đó đi thì sẽ gây ra mọi
rắc rối trong Gia đình và ngoài Xã hội.

3.- Con Người “ Tu / Hành “ của Việt Nam
Tu “ từ Nhỏ tới Già “ theo Ngũ thường
Hành “ suốt Đời “ theo Ngũ luân
Văn hóa Việt Nam và Văn hóa Tàu có một ít đại đồng trong Cơ cấu, nhưng lại có nhiều Tiểu dị
trong Nội dung.
Nội dung của Văn hoá Tàu có nguồn gốc từ Văn hoá Du mục, nói là Chủ nhân của Dịch nhưng
Dịch của Tàu chỉ có Độc Dương Rồng, mà thiếu Âm, nên mang Bản chất Bạo lực, nguồn cội của
Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng.
Còn Văn hoá Việt thuộc nền Văn hoá Nông nghiệp, con Người luôn tìm cách sống theo Dịch lý
“Âm / Dương hoà “ hay “ Tiên / Rồng lưỡng nhất “ hợp với Thiên lý, nên mang Bản chất
Hoà bình.
Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là vì khi Thủy Tổ của Tàu là lãnh tụ Du mục Hiên Viên Hoàng đế
từ Tây Bắc ( Dân du cư từ dãy núi Oural bên phương Tây ) tràn qua ( miệt trên sông Hoàng
Hà ) thôn tính các chủng Việt định cư tại vùng Trung nguyên, tức là trung tâm Nông nghiệp
giữa hai dòng sông Hoàng Hà và Dương Tử.
Tiếp sau đó Trần Thủy Hoàng thâu tóm hết chủng Việt, các chủng Việt không chống nổi thì bị
sáp nhập vào, làm cho nước Táu khổng lồ, còn một số thì di cư ra tứ phương như Đại Hàn, Nhật
Bản, Thái Lan, Lào Campuchia. . ., còn giống Lạc Việt là Việt Nam thì di cư về miền Nam tức
Việt Nam ngày nay .
Khi thống nhất Trung Hoa, Thần Thủy Hoàng thâu tóm hết mọi thứ từ lãnh thổ, dân số ( 70%
Dân số Tàu đều thuộc đại chủng Việt,( theo các nhà Văn hoá thế giới thì đại chủng Việt có hơn
800 Sắc tộc ), từ những phát minh như cách luyện Đồng, luyện Sắt, cách làm Giấy, chế Thuốc
súng cho đến Văn hoá.
Dân Nông nghiệp hàng ngày cứ quan chiêm thời tiết đễ gieo trồng sao cho hoà cốc phong đăng,
ăn nhiều rau cỏ, luôn tìm cách sống Hòa với Thiên nhiên, tuân theo Dịch lý tức là Thiên lý nên
có nếp sống Khoan hòa Nhu thuận.
Trong khi Dân Du mục cứ ngồi trên lưng ngựa lang thang suốt đời đi chiếm đồng cỏ để chân
đàn súc vật, làm gì có thì giờ để un đúc Văn hoá, họ quen lối điều khiển, lại chuyên ăn thịt, cơ
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thể rắc chắc, rất giỏi về Chiến tranh, điển hình nhất đoàn quân Du mục Mông cổ đã cày nát từ Á
sang Âu.
Sau đó họ dùng các quan thuộc chủng Việt công thức hoá Văn hoá thành Kinh điển, nhưng lại
xóa bỏ một số tính chất khoan nhu của Văn hóa Nông nghiệp mà xen dặm các yếu tố bạo động
của Du mục vào như: “ Trọng Nam khinh Nữ, tôn quân làm Thiên từ, chiếm công vi tư,
lấy đất của Quốc gia phong cho Chư hầu ở xung quanh, Thiên triều ở giữa, nên tên nước mới
gọi là Trung Hoa ( Trung là ở giữa, Hoa để tự tôn là nòi sang trọng, chứ Tên nước chắng có ý
nghĩa gì hết ). chỉ có ý nhờ Chư hầu giữ giùm ngôi Vua, chế độ đó mới gọi chế độ là Phong
kiến . Vua đầu cơ đàn bà với hàng đàn cung nữ, bắt các Hoạn quan bảo vệ đàn bà cho Vua,
thiết lập luật Hình để giữ ngôi cùng với ngu Trung và ngu Hiếu : “Quân xử Thần tử, thần
bất tử tắc bất Trung, Phu xữ tử vong, tử bất vong tắc bất Hiếu : Vua sai bầy tôi chết mà bầy
tôi không tuân lệnh là Bất Trung, Cha khiến con chết mà con không tự sát là Bất Hiếu “.
Nhưng khi chiếm được Việt Nho, họ thêm bớt, cạo sửa Việt Nho cho thành Hán Nho, họ bỏ
không hết, nên tính chất Vương đạo của Việt Nho trong Hán Nho vẫn còn, như : “ Dân vi bang
bản , bản cố bang ninh “ , “ Dân ví quý xã tắc thứ chi, quân vi khinh “ , “ Tru bạo quốc
chi quân nhược tru độc phu. “ . . . “
Vì mang lấy Bản chất bạo động của Du mục ( như quân Mông cổ xưa ) , nên suốt dòng Lịch sử
không bao giờ nhà cầm quyền Tàu ngớt gây chiến tranh, cướp bóc và bành trướng. Lưỡi bò
biển Đông và “ Nhất đới nhất lộ là giấc mộng vàng vĩ đại của ểnh ương Thiên triều đang
còn cố phình lên thành con Bò ”
Đó là Bá đạo của Hán Nho.
Do đó mà Hán là là một mớ hổ lốn giữa Vương đạo của Việt Nho và Bà đạo của Hán Nho,
chúng ta có thể căn cứ vào 2 Tiêu chuẩn về Bản chất của Văn hoá Nông nghiệp và Văn hoá
Du mục mà gạn Đục Hán Nho để khơi Trong được Việt Nho.
Lối sống ngu Hiếu ngu Trung cùng với Khinh nữ trái với Thiên lý đem lại cái họa giết con gái
làm cho tỷ lệ Nam Nữ của Trung Hoa ngày càng chênh lệch, khiến Xã hội Tàu ngày càng lâm
vào cảnh mất Luân thường Đạo lý.
Đó là vai ví dụ vế nên tảng Văn hoá của Hoa Hán về Bản chất bạo lực gây Chiến tranh , Cướp
đoạt và Bành trướng nằm trong Hán Nho.
Ngày nay nhiều người Tân trí thức chẳng hiểu Nho là gì mà cứ kêu tên Đức Khổng Tử ra mà
chủi rủa, vì họ không hiểu Đức Khổng Tử chỉ thuật lại nền Văn hoá “ Khoan hoà nhu thuận
của phương Nam: “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô Đạo, Nam phương chi cường dã Quân
tử cư chi :Lấy điều Khoan hoà nhu thuận để dạy bảo nhau, Không báo oán người vô đạo, Văn
hoá của phương Nam , < Chủng Việt > là hùng cường, người Quân tử nên sống theo lối đó;
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Cùng với những câu trong Hán Nho: “ Dân vi bang bản , bản cố bang ninh “ , “ Dân ví
quý, xã tắc thứ chi , quân vi khinh “ , “ Tru bạo quốc chi quân nhược tru độc phu.:Dân là
gốc của Đất nước, Gốc có được vững mạnh thì nước mới được an bình “, “ Dân là Quý nhất,
Đất nước là thứ nhì, còn Vua thì được xem thường “, “ Giết một ông Vua bạo ngược chẳng
khác nào giết một tên phàm phu tục tử “
Mặt khác, các nhà cầm quyền Hoa Hán thêm tính chất Bạo động của Văn hoa Du mục vào như
trên. Thực ra không nên chửi rủa, có chửi rũa thì nhắm vào bá đạo của Hán Nho mà nêu lên cho
rõ, cứ chửi KhổngTử là chửi rủa nền Văn hoá Tố Tiên mình !!!
Lý do là từ Thủy Tổ Hoàng đế của nhà cầm quyền Hoa Hán về sau đa số đều được cai trị bởi
các Thiên tử theo Văn hoá Du mục. Khởi đầu là lãnh tụ Du mục Hiên viên Hoàng đế, rồi Tần
Thuỷ Hoàng, . . . Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình . . . họ là đại diện chói chang của nền Văn
hóa Du mục!
Nên chú ý đa số ( theo các nhà làm Văn hóa trên thế giới thì 70% Dân Trung Hoa đều thuộc
chủng Việt ), các Vua cai trị Trung hoa cũng có những vị mang tinh thần Vương đạo, nên cũng
làm cho Đất nước Trung hoa có nhiều thời thịnh trị.

IV.- Ngũ luân của Tàu
( Mối Liên hệ Một chiều của Văn hoá Du mục )
Chế độ Chính trị Tàu được thiết lập trên Nguyên lý Cha, tức là chế độ Phụ hệ ( trọng Nam
khinh nữ ( Trọng Lý hơn Tình ), mối liên hệ trong Gia đình và ngoài Xã hội chỉ có một chều từ
Trên xuống Dưới, nên Ngũ luân của Tàu được xếp ưu tiên theo thứ tự:
Quân Thần: Vua / Tôi với Ngu Trung
Phụ tử: Cha Mẹ / con cái với Ngu Hiếu
Phu phụ: Chồng/ Vợ với Chồng Chúa Vợ Tôi
Huynh đệ: Anh Chị / Em ( Trọng Nam kinh Nữ )
Bằng hữu: Bạn bè với nhau.
Văn hoá Tàu xuất phát từ Độc cực Dương Rồng, nên Bản chất Văn hóa là Bạo lực của Chế độ
Nô lệ thuộc Văn hóa Du mục, mối liên hệ chỉ có một chiều từ trên xuống. Do đó mà suốt dòng
Lịch sử, nước Tàu chuyên gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng.

V.- Ngũ luân của Việt Nho
( Mối Liên hệ Hai chiều của Nông nghiệp )
Việt Nam theo chế độ Mẫu hệ ( Trọng Tình hơn Lý ), nên Ngũ luân của Việt Nam được ưu tiên
xếp theo thứ tự sau:
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Ngũ Luân là mối liên hệ Hòa giữa mọi thành phần trong Gia đình và ngoài Xã hội, gúp cho mọi
thành phần trong Gia đìmh và ngoài Xã hội hành xử với nhau theo hai chiều “ Có Đi có Lại để
toại Lòng nhau“ theo tinh thần Văn hoá Dân tộc mà sống hòa với nhau để Dựng và Giữ Nước.
Ngũ luân Việt Nam đươc sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ Nguyên lý Mẹ, nên khởi đầu từ Vợ
Chồng, Vợ trước Chồng sau:
1.- Vợ Chồng. Vợ Chồng là nền tảng của Gia đình và Xã hội, Vợ Chồng phải xây dựng
Gia đình cho thành Tổ ấm là công việc khó khăn bặc nhất, nên Gia đình được tôn lên làm Đại
Đạo, vì có sống cho tốt được Đại Đạo này, thì cũng có thể sống tốt với các Đạo khác.
Tiêu chuẩn sống để thuận Vợ thuận Chồng là Tình / Lý tương tham hay Nhân / Nghĩa nhập
thần.
Tiêu chuẩn sống theo Nhân / Nghĩa, Tình / Lý này cũng áp dụng chung cho các mối Liên hệ Hòa
khác như :
2.- Cha / Mẹ / Con cái: Phụ từ / Tử hiếu
3.- Anh Chị / Em: Huynh kính / Đệ cung
4.- Nhân dân / Chính quyền: Nhân quyền / Dân quyền lưỡng nhất
5. Đồng bào với nhau: Tình / Nghĩa Đồng bào.
Đây là cách sống “ CHUNG “ của Toàn dân theo Bản chất Hòa của nền Văn hoá Thái hòa.
Tuy có sự phân biệt về bản chất Văn hoá như trên, nhưng qua sự tiếp xúc lâu dài của Việt Nho
và Hán Nho với nhau, nên Văn hoá Việt Nam cũng có phần bị ảnh hưởng một ít về Văn hoá Du
mục nhất là trong thành phần Vua quan của Chế độ Quân chủ, do ảnh hưởng của Hán Nho bá
đạo với lối Nho Tầm chương trích cú mà bỏ mất “ Vi Ngôn Đại Nghĩa “ của Dịch lý.
Một điều quan trọng mà xưa nay hễ nhắc tới Luân thường Đạo lý của Nho là người ta dè bĩu,
chê là quê mùa lạc hậu,vì người ta không nhận rõ tính chất lưỡng nghi ( nét Gấp đôi:
twofoldness ) trong Ngũ Thường và Ngũ Luân, nên “ hành xử với nhau theo một chiều từ trên
xuống dưới “ gây ra áp bức bất công, làm cho mất Tính chất “ Hoà hai “ nơi Ngũ Thường và
Ngũ Luân.
Đó là bàn về lý thuyết của nền Văn hóa Tổ Tiên xưa, còn thực trạng Luân thường Đạo lý ngày
tại Xã hội Việt Nam hầu như theo đường lối Đỉnh cao Trí tuệ theo Vật chủ đã đem nhận xuống
Sình, chung ta cần vớt lên mà gội rửa cho sạch mới hữu dụng.
Hán Nho đã bị rơi vào Tình trạng này, nên đã “ đánh mất đại Nghĩa tức là lẽ sống Công bằng
“. Nguyên nhân sâu xa là do thứ Dịch Độc Dương của Tàu gây ra , vì Vật biểu của Tàu chỉ có
Rồng mà thiếu Tiên!
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Khi đánh mất “ Vi ngôn “ thì mất luôn “ đại Nghĩa “.
Vi ngôn là Dịch lý “ Âm / Dương hòa “, nguồn của Dịch lý Thái hòa.
Đại Nghĩa là cách hành xử của toàn dân theo Công lý để sống Hoà với nhau . Gây
Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng của Hán Nho bắt nguồn từ đây! .
Theo Giấc mộng vĩ đại Trung Hoa, Họ Tập ngày đang chiếm Biển Đông làm Ao nhà, với
dự tính mai sau sẽ biến cả thế giới thành Vườn nhà của Thiên Tử !
Những lời bàn về nền Văn hóa Tổ Tiên xưa ở trên là chỉ dựa vào Lý thuyết, còn thực trạng Luân
thư thường Đạo lý ngày nay tại Xã hội Chủ nghĩa hầu như Đỉnh cao Trí tuệ đã đem nhận xuống
Sình, chúng ta cần vớt lên mà gội rửa cho sạch mới hữu dụng.

VI.- Kết luận: Chào Quốc kỳ
Trên thế giới nước nào cũng có Quốc kỳ và Quốc lệ Chào Quốc kỳ .
Khi có việc trọng thể liên quan đến cộng đồng, có hội họp đông người là có làm Lễ Chào Quốc
kỳ và hát Quốc Ca. Quốc Kỳ để biểu dương Tinh thần của Dân tộc, còn Quốc Ca là kêu gọi, để
thôi thúc nhau, để nhắc nhở nhau nhớ tới Quốc Hồn trong cách hành xử công chính với nhau
hàng ngày.
Quốc Hồn Việt Nam là Nhân / Nghĩa, Hùng / Dũng hay Nhân / Nghĩa . Bao dung hay nói gọn
là Tình / Nghĩa Đồng bào.
Đây là dịp nhắc nhở mọi con Dân Việt Nam dầu ở trong và ngoài nước đều là Đồng bào, chứ
không gọi nhau là “ đồng Hương quên Quốc Hồn “ như một số người vô ý thức quen dùng,
có thế mới bỏ đi cái nạn “ Khôn Độc dại Đàn, Tham Dĩa bỏ Mâm “ mà chiụ khó Đoàn kết với
nhau, có thế mới họp nhau để cùng nhau làm việc chung.
Khi làm việc chung thì giúp nhau thực hiện Công lý xã hội hay Chính Nghĩa Quốc gia tức là lẽ
công bằng để lo việc chung, có thế thì mọi người mới được no ấm và sống an vui với nhau .
Có thực hiện được hai việc như thế ( Đoàn kết và Đại Nghĩa ) thì Hồn Dân tộc mới thiêng,
mới linh hiển .
Như thế chúng ta mới hiểu được khi chào Quốc kỳ, mọi người Hoa kỳ đều để tay phải lên
ngực Trái ở vị trí Trái Tim để nhắc nhở nhau về Lòng Bác ái, khi có lòng Bác ái thì con
người mới có Khả năng đem Công lý vào xã hội.
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VII.- Quốc kỳ của Chế độ DCND hay Chế độ CHXHCNVN

Lá Cờ của thiên triều

Lá Cờ của chuẩn Chư hầu thứ 5 ( Chuẩn: Tương lai:
prospective )

Ai hiểu được Bản chất của Thiên triều thì hiểu rõ được Thực chất Chư hầu, vì:
“ Hồ phụ sinh Hồ tử “.

Việt Nhân
Tham khảo
[ 1 ].- Thời Chính phủ Trần Trọng Kim thì dùng cờ Quẻ Ly . Quẻ Ly thuộc Phương Nam
hành Hoả.
Dùng Cờ Quẻ Ly thuộc hành Hoả là để nhớ tới Tỵ Tổ Viêm Đế của Việt Nam có tục thờ Mặt
Trời, thờ Thượng Đế.

Quẻ Ly gồm hai nét Dương ở Trên và Dưới , còn nét Đứt là tức là Âm ở Giữa, hình này cũng
tương trưng cho các Huyền Tổ Tam Hoàng : Phuc Hy - Nữ Oa - Thần Nông < Hai Ông một
Bà : Trinity: trong đó “ Quả ( 1 Bà ) vi Quân, Chúng ( 2 Ông ) vi Thần “, nên theo Mẫu hệ
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Tổ Tiên cũng đã đem Tinh thần này vào việc xây hình Lưỡng Long triều Nguyệt trên nóc Đền
đài ( 2 con Rồng tức hai nét Dương ) triều Nguyệt ( chầu một Mặt Trăng, tức là một nét đứt là
nét Âm ) , việc làm ra Ông Táo hay Ông Núc cũng gồm 2 ông ( 2 Dương ) một Bà ( một Âm
). Ông Núc được dùng để bắc nồi lên nhúm Lửa mà nấu ăn, cũng để luôn nhớ tới Tỵ Tổ Viêm Đế
thờ Mặt Trời, thờ Thượng Đế .

Lưỡng Long triều Nguyệt ( Quẻ Ly: 2 Dương < Rồng > 1 Âm < Nguyệt > )

Hình Ông Táo : 2 Ông, 1 Bà

Cái Kiềng 3 chân.

Ba đầu Rau: Ba cục gạch kê dưới Nồi để nấu

Vì “ theo Mới nới Cũ “, một số bỏ Gốc “ Thần Tổ “ theo Ma, rước “ Quỷ Tông “ về Thờ,
do đó mà bị Lạc Hồn Dân tộc, nên mới để cho“ Ma đưa lối Qủy đưa đường , dẫn Dân tộc
theo lối đoạn trường mà đi!
Qua hai Lá Quốc Kỳ “ Quẻ Ly và Cờ vàng ba sọc đỏ “ trên chúng ta thấy Việt Nho với
tinh thần Triết lý An vi đã được bừng tỉnh lại sau hai thời kỳ độ hộ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 2 ].- Định nghĩa con người theo quan điểm Phật giáo
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Đức Phật vì hạnh phúc con người
Con người chúng ta là ai, từ đâu đến, đi về đâu? Tại sao con người lại tồn tại trên cõi đời
này?
Dựa trên quan điểm Phật giáo, những thắc mắc này được bóc tách, giải đáp dần dần. Trong bài
viết này, xin trả lời câu hỏi đầu tiên: Con người là ai?
Định nghĩa con người theo quan điểm Phật giáo
Con người có một cơ thể vật chất mà giác quan của chúng ta có thể cảm nhận trực tiếp hay thông
qua những dụng cụ. Cơ thể vật chất này bao gồm những năng lực và những tính chất luôn luôn
biến chuyển.
Nhà khoa học nhận thấy khó mà định nghĩa vật chất là gì? Vài triết gia giải thích rằng: "Vật chất
là cái mà trong đó có những biến đổi liên tục diễn tiến gọi là di động, và di động là những biến
chuyển ấy, xảy diễn bên trong vật chất."
Trong tiếng Pali, vật chất là "Rupa" - Sắc. Sắc được giải thích là cái gì biến đổi và hư hoại. Sắc
hay vật chất cũng được giải thích là cái gì tự mình biểu hiện thành hình.
Cơ thể con người là vật chất, vậy vật chất là gì?
Theo Phật Giáo, vật chất được cấu thành do bốn nguyên tố căn bản là: Pathavi (Đất), Apo
(Nước), Tejo (Lửa) và Vayo (Gió).
Pathavi (Đất), là nguyên tố có đặc tính duỗi ra, nền tảng của vật chất. Nếu không có nguyên tố
Đất, vật thể không thể chiếm không gian. Tính chất cứng hay mềm chỉ là hai điều kiện tương đối
của nguyên tố Đất. Nguyên tố Đất luôn luôn hiện hữu trong đất, nước, lửa và không khí.
Thí dụ như nước ở lớp dưới nâng đỡ nước ở lớp trên. Chính nguyên tố Đất có đặc tính duỗi ra
hợp với nguyên tố Gió có đặc tính di động, đã tạo áp lực hướng lên trên và do đó nâng đỡ lớp
nước ở phần trên. Nước nóng hay lạnh là do nguyên tố Lửa (Tejo). Thể lỏng của nước do nguyên
tố Nước (Apo).
Apo (Nước) là nguyên tố có đặc tính kết hợp lại và làm dính liền. Không giống như đối với
nguyên tố Đất, ta không thể cảm giác nguyên tố Nước (Apo) bằng xúc giác, tức không thể hay
biết nó được bằng cách sờ đụng. Đây là nguyên tố có đặc tính kết hợp lại, làm dính liền nhau
những phần tử rời rạc của vật chất và cho ta ý niệm vật thể.


Tejo (Lửa) là nguyên tố có đặc tính nóng. Lạnh cũng là một hình thức của Lửa (Tejo). Cả hai,
nóng và lạnh, đều là đặc tính của Lửa, bởi vì cả hai đều có khả năng làm đổi thay, làm cho già,
chín hay nói cách khác, tạo sinh lực cho vật thể. Một vật được duy trì gìn giữ lâu bền, hay bị hư
hoại là do nguyên tố Lửa.
Vajo (Gió) là nguyên tố có đặc tính di động. Có sự chuyển động là do nơi nguyên tố này. Trạng
thái di động được xem là năng lực hay nguyên động lực làm phát sanh hơi nóng. Di động và sức
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nóng trong lãnh vực vật chất cũng tương ứng với nhau giống như tâm và nghiệp trong phạm vi
tinh thần.
Bốn năng lực hùng mạnh này tương quan với nhau mật thiết mà không thể tách rời lìa khỏi nhau.
Nhưng trong một vật thể, thành phần này có thể trội hơn là thành phần khác. Như trong đất
chẳng hạn, nguyên tố Đất trội hơn ba nguyên tố kia. Trong nước thì nguyên tố Nước trội hơn,...
Như vậy, Sắc (Rupa) bao gồm những năng lực và những tính chất trong trạng thái luôn luôn biến
chuyển, không bao giờ tồn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Theo Phật Giáo, Sắc
(Rupa) chỉ tồn tại trong thời gian 17 chặp tư tưởng.
…
( Trích từ sách "Đức Phật và Phật pháp" - Nguyên tác: Đại đức Narada - Dịch: Phạm Kim
Khánh. )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 3 ]. Giáo sư đại học Văn khoa Sài Gòn, tái bút thứ nhất về lá cờ vàng ba sọc đỏ
( Trang Nghiệp Đoàn Sinh Viên )

Ảnh: Báo điện tử công an nhân dân
( Các cuốn sách này đã được đăng trên trang mạng vietnamvanhien.org , quý vị nào cần thì tải
xuống mà dùng )
Đó phải là là quốc kỳ, vì xét gần xét xa đều thấy đáng bảo trọng. Xét gần thì do óc phản đối thực
dân đem chia đất nước ra ba kỳ, nay trương lá cờ ba sọc nằm trong một nền vàng là muốn nói lên
ý chí thống nhất đất nước lại một mối. Như vậy không đáng bảo tồn sao! Tuy nhiên đó mới là
vòng ngoài thuộc ý thức, còn vòng trong thuộc tiềm thức thì sâu xa hơn nhiều: nền àng chỉ trung
cung hành thổ nơi ở của con người đại ngã tâm linh nên Kinh Dịch nói “an thổ, đôn hồ nhân, cố
năng ái”. Muốn vào được chốn an thổ nọ thì không thể đi theo lối bái vật hay ý hệ, mà phải
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dùng ánh sáng tâm linh biểu thị bằng màu đỏ lửa quẻ li. Quer li nằm ở cung thứ ba trong tiên
thiên bát quái, nên hàm ngụ triết lý số ba: trời, đất, người, tức là nền nhân chủ, một triết lý cao
hơn hết mà loài người có thể nghĩ ra. Như vậy còn đáng bảo tồn hơn nữa. Chỉ có những kẻ đã
vong bản, chạy theo lời xúi dại của ngoại bang mới trân tráo chối bỏ. Chúng ta cần cự tuyệt
những kẻ bật rễ đó.
Nếu Quốc khánh Việt Nam phải là ngày giỗ Tổ Hùng Vương thì Quốc kỳ phải là lá Cờ
vàng ba sọc đỏ.
Lương Kim Định- giáo sư đại học Văn khoa Sài Gòn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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