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Một bạo quyền khi có chính quyền sẽ đi từ thô bạo hóa tới bạo động hóa 

giáo dục vừa qua tuyên truyền, vừa qua công an trị, từ kiểm soát lý lịch 

tới tẩy não học sinh. 

 

Một tà quyền khi nắm chính quyền sẽ đi từ gian lận hóa tới biến chất 

hóa giáo khoa vừa qua học vị, vừa qua học hàm, từ tráo học thức tới xóa 

học lực. 

 

Một ma quyền khi bám chính quyền sẽ đi từ sa đọa hóa tới vô luân hóa 

giáo trình vừa qua buôn bằng bán cấp, vừa qua mua chức bán quyền, từ 

lừa thầy phản bạn tới buôn dân bán nước. 

 

Không gian của giáo dục, nguyên tắc của giáo khoa, thời gian của giáo 

trình, cấu trúc của giáo án trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay 

đang hoàn toàn bị bạo quyền lãnh đạo đưa vào mê lộ; bị tà quyền tham 

quan dẫn vào hoạn lộ; bị ma quyền tham nhũng đẩy vào tử lộ. 
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Khiêm cẩn tặng các thầy kính yêu của con: 

 

Giáo sư R.Establet,  

Xã hội học giáo dục là thượng nguồn  

của mọi xã hội học nhận thức. 

 

Giáo sư M.Gauchet, 

Triết chính trị giáo dục không hề rời nhân vị 

 của dân chủ và nhân tri của tự do. 

 

Giáo sư J.C.Passeron, 

Khoa học giáo dục luôn song hành  

cùng khoa học luận của khoa học xã hội và nhân văn. 
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GIÁO DỤC HỌC GIAO LUẬN 
Tiểu luận này đề nghị nghiên cứu giáo dục học qua trường hợp của Việt Nam, với 

hậu quả phá sản hoàn toàn của ngành giáo dục hiện nay, qua kinh nghiệm quản lý 

giáo dục (nhưng phản giáo dục) của ĐCSVN, độc đảng trong độc tài nhưng bất tài 

về tổ chức giáo dục. Giáo dục học giao luận, tức là trao luận qua lý luận, lập luận, 

giải luận và diễn luận, nơi mà giáo luận có sức thuyết phục phải hợp lý trong hệ 

thống giáo dục, phải chỉnh lý trong tổ chức giáo dục, từ giáo khoa tới giáo trình, 

giáo án. Tôi đề nghị chọn ba chuyên ngành vừa có các đóng góp tích cực trong 

nhiều năm qua tại các quốc gia văn minh đã thành công về giáo dục, mà cũng vì ba 

chuyên ngành này đã rất sắc nhọn trong lý luận giáo dục. Vì không có giáo luận thì 

sẽ không có nền tảng cho giáo dục, không có phương pháp cho giáo khoa, không 

có định hướng cho giáo trình, không có mô thức cho giáo án. Nên, giáo chọn luận 

vì biết “chọn mặt gởi vàng”: 

Khoa học giáo dục, khách quan hóa các kinh nghiệm của giáo dục để chế tác ra 

một hệ thống giáo dục hợp lý với hiệu quả cao từ đó quản lý quá trình trao truyền 

kiến thức, tri thức, trí thức… Tại đây chỗ đứng của đạo lý, đạo đức, luân lý cũng 

được truyền đạt như một quá trình của tri thức nơi mà chân, thiện, mỹ, được trao 

nhận song đôi với các kiến thức khoa học. Từ đó, cả hai song hành với nhau, không 

những để đào tạo chuyên môn, mà để hình thành vai trò của công dân trong một xã 

hội, có giáo dục sáng suốt cùng khoa học, được giáo dưỡng tỉnh táo cùng đạo lý. 

Triết chính trị giáo dục, mang nội lực tổng kết của triết học vì có khả năng lý 

luận và lập luận trước các vấn đề cốt lõi của nhân sinh, biết sánh đôi cùng chính trị 

học để hiểu giáo dục phải có hệ thống hoàn chỉnh qua chính sách của chính phủ 

dưới vai trò chủ đạo của chính quyền. Và giáo dục học là kết quả hạ nguồn được 

định hướng bởi thượng nguồn của lý luận chính trị: dân tộc muốn đào tạo đạo đức 

gì cho các thế hệ tương lai? Quốc gia muốn công dân có vai trò gì trong việc bảo 

vệ và phát triển đất nước? Nếu không rõ ràng về lý luận, không mạch lạc về lập 

luận trong chính trị giáo dục thì sẽ thất bại thảm hại trong giáo dục như Việt Nam 

hiện nay. Biến hệ thống giáo dục là nơi mà bọn đầu nậu giáo dục đột nhập vào các 

tổ chức giáo dục để mua bằng bán cấp, để chúng lũng đoạn bằng tà quyền của mua 

chức bán quyền, và khi bọn đầu nậu đã thành bọn đầu cơ trong giáo dục thì chúng 

sẽ buôn dân, bán nước như trò đùa của chúng! 

Xã hội học giáo dục, nghiên cứu tác động của giáo dục vào đời sống xã hội, 

khảo sát các kết quả của giáo dục vào sinh hoạt xã hội, điều tra về các hậu quả của 

giáo dục qua các quan hệ xã hội. Nơi đây, giáo dục không những đào tạo ra các 

công dân có bổn phận với dân tộc, có trách nhiệm với đất nước, từ đấy công dân 

này không còn là một cá thể riêng biệt, mà đã trở thành chủ thể biết sống chung với 

cộng đồng qua hợp tác; biết lao động chung với tập thể qua các phương án xã hội, 

nhất là chủ thể này có sáng kiến để có sáng tạo ra các đề nghị, các quyết định, các 

hành động… trợ lực cho xã hội được thăng hoa. 
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HỌC-BIẾT-TRAO-TRUYỀN 

Quá trình giáo dục chính là quy trình sư phạm của học-biết-trao-truyền; trong 

đó học để biết, biết là sự hiểu của trí năng, biết xếp đặt kiến thức theo quy mô 

chỉnh lý của tri thức, và tri thức này được trao từ người giảng tới kẻ học, rồi 

được truyền theo cấu trúc giáo khoa, theo định hướng giáo trình, theo tổ chức 

giáo án. Không gian giáo dục có quy định của nó, môi trường học đường được 

có quy luật của nó, trong đó học-biết-trao-truyền được định vị theo hệ thức 

(kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức).  

Lý trí học đường, trí tuệ xã hội 
Khoa học giáo dục hiện đại đã đi xa, đi rất xa qua các nghiên cứu, điều tra, khảo 

sát để phân tích và giải thích: quy định của không gian giáo dục, quy luật của 

môi trường học đường có những đặc tính, đặc thù, đặc điểm riêng của nó: 

 Không gian giáo dục là không gian xã hội với các thành phần xã hội, tại đây 

các thành phần xã hội này có cùng một điểm hội tụ: dụng đạo lý (chân, thiện, 

mỹ) để dựng ý thức về luân lý (bổn phận và trách nhiệm) cho công dân. 

 Môi trường học đường là môi trường xã hội với các thành phần xã hội, tại 

đây các thành phần xã hội này có cùng một chân trời: dụng kiến thức để 

dựng tri thức. Mê tín và dị đoan của cuồng giáo, cực đoan và quá khích của 

ý thức hệ độc tôn không đường đi nẻo về trong môi trường này 

 Sự liên minh giữa sự hội tụ dụng đạo lý (chân, thiện, mỹ) để dựng ý thức về 

luân lý (bổn phận và trách nhiệm) của công dân, và chân trời dụng kiến thức 

để dựng tri thức làm nên: một không gian sáng, một môi trường sạch. Tại 

đây, mọi thành phần xã hội được làm thành viên của không gian sáng này, 

mọi thành viên khi được vào, được học tập trong môi trường sạch này, biết 

tôn vinh cái sáng của tri thức, biết vinh danh cái sạch của đạo lý. 

Xã hội học giáo dục khi phân tích về nhận thức: tôn vinh cái sáng của tri thức, và 

vinh danh cái sạch của đạo lý, luôn tìm cách đi sâu thêm để phân tích không gian 

giáo dục và môi trường học đường: 

 Xã hội học đường là xã hội hiện đại nhất, tại đây các khám phá khoa học, 

các khai phá kiến thức, các phương pháp khai trí mới nhất được giảng-dạy-

tiếp-nhận sớm hơn sinh hoạt xã hội bên ngoài, nhanh hơn quan hệ xã hội bên 

ngoài. 

 Xã hội học đường là xã hội khách quan nhất, tại đây tin tức phải được chiêm 

nghiệm như dữ kiện, để tìm ra chứng từ, mà mọi chứng từ đều phải được 

chứng minh qua thí nghiệm hoặc thể nghiệm để được phân tích khách quan, 

được giải thích khoa học, nơi đây mê tín không có chỗ đứng, nơi đây cuồng 

ý thức hệ không có ghế ngồi. 

 Xã hội học đường là xã hội chỉnh lý nhất, tại đây lý luận phải sát lý, lập luận 

phải toàn lý, giải luận phải minh lý, nơi đây tin đồn không kiểm chứng được, 
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định kiến không minh chứng được đều không có chỗ nương thân, nếu không 

có phương pháp giải lý khách quan minh bạch. 

Triết học chính trị giáo dục khi nghiên cứu về các chính sách giáo dục, thì sử 

dụng cấu trúc luận để đưa vào giáo khoa, khi sử dụng tri thức luận để đưa vào 

cho giáo trình, khi sử dụng chức năng luận để đưa vào giáo án
1
, thì nhận định: 

 Không gian giáo dục trước hết là không gian của nhân tính, nó thẳng tay loại 

bỏ thú tính có trong bản năng đói ăn khát uống đưa tới ăn tươi nuốt sống dẫn 

tới ăn giựt uống trộm. Trong không gian này, từ học sinh tới sinh viên biết 

trên kính dưới nhường, biết bầu ơi thương lấy bí cùng, biết một con ngựa 

đau cả tàu không ăn cỏ. 

 Không gian giáo dục trước hết là không gian của tri thức, nó xếp đặt chỉnh lý 

kiến thức để tạo ra cấu trúc hợp lý cho tri thức, xa hơn nữa nó nhận diện một 

cách toàn lý về thứ tự của các kiến thức, và dùng giáo khoa qua thời gian để 

đào tạo, để huấn nghiệp, để gầy dựng sự trưởng thành của tri thức, luôn song 

hành với sự trưởng thành của một công dân có trách nhiệm với dân tộc, có 

bổn phận với đất nước. 

 Không gian giáo dục trước hết là không gian của phương pháp, nó dạy cách 

học, nó hướng dẫn cách biết, nó định hướng cách trao, nó quy định cách 

truyền, tất cả quy trình học-biết-trao-truyền toàn lý qua phương pháp: biết 

được thì hiểu được, qua phương pháp luận hiểu được thì giải thích được, mà 

giải thích được thì xem như đã hiểu rồi. Chính phương pháp cho phép sự qua 

lại toàn diện giữa hiểu biết và giải thích, ranh giới của hiểu biết và giải thích 

sẽ được “xóa” đi, bằng vai trò và chức năng của phương pháp. 

Liên minh giữa khoa học giáo dục, xã hội học giáo dục và triết học 

chính trị giáo dục 
Khi chúng ta kết hợp: khoa học giáo dục, xã hội học giáo dục, triết học chính trị 

giáo dục, chúng ta sẽ nhận ra được các luận kết sau đây cho không gian giáo 

dục, cho môi trường học đường: 

 Hệ thống giáo dục là một định chế nhận nhiệm vụ đôi tổ chức có phương 

pháp từ giáo dục tới giáo khoa, từ giáo trình tới giáo án, nhiệm vụ đôi này là 

cặp bài trùng của mọi giáo luận: tri thức tuyền thống của tổ tiên song hành 

cùng tri thức khoa học đương đại và hiện đại. 

 Hệ thống giáo dục là một định chế nhận đối thoại có đối trọng không những 

giữa các trường phái giáo khoa khác nhau trên giáo lộ đi tìm giáo khoa đa 

hiệu nhất, giáo trình hiệu quả nhất, giáo án hiệu năng nhất; mà đây là nơi mà 

các phái bảo vệ truyền thống có thể đối thoại bằng lý luận, lập luận, giải 

luận, diễn luận với các phái tôn vinh hiện đại hóa giáo dục dựa trên hiện đại 

hóa khoa học kỹ thuật đang hằng ngày làm thay đổi xã hội và nhân sinh. 

 Hệ thống giáo dục là một định chế nhận nhân lý đúng (chỉnh lý, hợp lý, toàn 

lý) để chế tác ra nhân sinh quan đúng trong quan hệ giữa cá nhân, tập thể, 
                                                     
1 Các phương pháp tiếp cận căn bản của khoa học xã hội và nhân văn, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook Vùng 

Khả luận (trang thầy khóa) 
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cộng đồng và xã hội. Môt nhân sinh quan đúng sẽ tạo dựng lên một thế giới 

quan đúng trong quan hệ quốc tế giữa các quốc gia, các sắc tộc, các văn hóa, 

và một thế giới quan đúng sẽ gầy dựng được một vũ trụ quan đúng trong đó 

môi trường là môi sinh, mà con người phải sống chung trong sự tôn trọng 

các sinh vật khác, trong đó không những có động vật, có thực vật mà có sự 

sống của cả một hệ sinh thái luôn cần sự tôn trọng và che chở của con người. 

Khi đi sâu vào các hệ thống giáo dục mà nhân loại đã trải nghiệm, chúng ta sẽ 

nhận ra các hằng số giáo dục sau đây, các hằng số này quyết định sự tồn tại và 

sau đó là sự phát triển của một nền giáo dục, luôn là chỗ dựa vững chắc cho đời 

sống xã hội, cho sinh hoạt xã hội, cho quan hệ xã hội của một quốc gia, của một 

dân tộc: 

 Lý tính của giáo dục, lấy lý luận để lập luận, lấy cái lý để thắng vô minh, lấy 

cái lý để làm nên cái trí, trong đó lý trí vừa là não bộ, vừa là cột xương sống 

của trí tuệ. 

 Lý tin của giáo dục, nơi mà đi học là đi để nhận các kiến thức trực tiếp mắt 

thấy tai nghe, để biết vô trương bất tín (không thấy không tin), thấy rồi mới 

tin, tức là tin có cơ sở qua thí nghiệm để xác chứng bằng minh chứng. 

 Lý tín của giáo dục, nơi mà đi học là đi để nhận các kiến thức gián tiếp qua 

lịch sử, qua hồi ký, qua văn học, qua tư tưởng… đó là khi học sinh, sinh viên 

tiếp cận các chứng tích của tổ tiên, các tác phẩm văn học, triết học… của các 

tác giả có giá trị cho giáo khoa, giáo trình, giáo án. 

Chúng phải đi xa hơn nữa để thấy rõ các thử thách lớn của ba chuyên ngành 

này: khoa học giáo dục, xã hội học giáo dục, triết học chính trị giáo dục, với 

các tác giả chủ yếu, nơi mà phân tích của họ luôn là định hướng cho các hệ 

thống giáo dục, nếu các lãnh đạo giáo dục từ trung ương đến địa phương, từ cấp 

bộ tới cấp trường còn có lương tri (tri thức của lương tâm): 

 Descartes: lý trí của kiến thức phải luôn là hải đăng của mọi hành động 

trong giáo dục. 

 Kant: trí tuệ của giáo dục phải luôn là cơ chế của tri thức biết phục vụ cho sự 

thật. 

 Durkheim: lương tri của giáo dục có cơ chế dựa trên sự trưởng thành về nhân 

lý và nhân tính của thế hệ trước biết trao truyền để giáo dưỡng thế hệ sau. 

  

Trung tâm giáo lý, ngã tư giáo luận 
Khi giáo dục đưa quy trình học-biết-trao-truyền để định hướng giáo khoa, lập 

khung giáo trình, cấu trúc giáo án, thì trung tâm của giáo dục vẫn là giáo lý: lấy lý 

luận của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành để định vị luân lý làm kim chỉ nam cho bổn phận 

và trách nhiệm của một công dân đối với dân tộc, đất nước, và ngày càng rộng hơn: 

đối với nhân loại, môi trường. Giáo lý là một tâm điểm của giáo dục khi giáo lý đề 

nghị rồi hướng dẫn học sinh trên các lãnh vực sau: 
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 Giá trị luân lý làm nên cho thường thức công dân, trong đó tha nhân được 

tôn trọng trong đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội; 

 Quyền công dân, trong đó có quyền lợi được hưởng các công sản, trong đó 

có quyền được giáo dục và thành công nghề nghiệp, kinh tế, xã hội qua một 

hệ thống giáo dục. 

Khi giá trị luân lý tạo dựng được sự hình thành của một công dân, có quyền công 

dân trong việc sử dụng mọi công sản, trong đó được hưởng một hệ thống giáo dục, 

trực tiếp giúp công dân đó trong việc tiến thân, thì hai phạm trù khác phải xuất hiện 

trong sự trưởng thành của một công dân qua hai đòi hỏi: 

 Đòi hỏi nhân quyền, cụ thể là tận hưởng một hệ thống giáo dục, trong một 

nhân sinh có nhân tính, nhân lý, nhân tri, nhân trí; trong một nhân loại có 

nhân vị, nhân bản, nhân văn, nhân phẩm. 

 Đòi hỏi dân chủ, khi dân chủ trực tiếp chống được bất bình đẳng trong xã 

hội, chống được bất công trong giáo dục, để tạo ra những điều kiện thuận lợi, 

những cơ may cần có để mọi người đều có thể hưởng bốn giai đoạn của một 

đời người: thành công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-

thành tựu xã hội. 

Đây là lúc phải trở lại hiện trạng giáo dục Việt Nam hiện nay: 

 Học giả-thi giả-bằng giả trong mua điểm-bán trường để mua bằng bán chức 

trong thực trạng mua chức bán quyền là thực tế của một hệ thống giáo dục bị 

ung thư toàn bộ, từ trí thức tới đạo lý, từ học tới biết, từ trao tới truyền. 

 Buôn học vị để lận học hàm tức là gian trong học lực, cụ thể là hủy diệt từ 

thượng tầng giáo dục, giáo khoa tới hạ tầng giáo trình, giáo án; trong khi 

nhiệm vụ của giáo dục là bảo đảm sự thật của kiến thức, chân lý của tri thức 

và lẽ phải của ý thức. 

Tại đây, lý do làm ra thảm họa giáo dục hiện nay chính là nguyên nhân tạo ra 

hoạn bịnh giáo dục trong một chế độ độc đảng công an trị, trá hình dưới ý thức 

hệ cộng sản nhưng luôn bị lũng đoạn bởi các nhóm lợi ích, mà thực chất là một 

tập đoàn tội phạm, có sinh hoạt bầy đàn như các nhóm mafia, lấy tham quan để 

tham ô, lấy tham chức vì tham nhũng, trong đó: 

 Độc tài do độc đảng nhưng bất tài từ kinh tế tới văn hóa, từ quốc phòng tới 

giáo dục… lấy độc tôn để độc trị không ngần ngại diệt nhân tài, hủy nguyên 

khí của quốc gia ngay trong trứng nước của hệ thống giáo dục. Trong khi đó 

thực chất của giáo dục có kiến thức giáo dục tới từ đa tài, có tri thức giáo 

dục tới từ đa năng, có ý thức giáo dục tới tự đa trí.  

 Giáo dục tôn vinh hệ đa (đa tài, đa năng, đa trí, đa hiệu…), nên hệ độc (độc 

đảng, độc tài, độc tôn, độc trị) chỉ là quái thai sinh ra quái dạng đang sinh 

sôi nẩy nở trong hệ thống giáo dục, trong đó không gian giáo dục phải là môi 

trường sáng của trí tuệ, phải là môi trường lành của đạo lý. 
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Một ngày kia, khi tà lộ giáo dục hiện nay bị xóa đi, thì nhiệm vụ đầu tiên của 

các lãnh đạo giáo dục có lương tri (tri thức của lương tâm) phải đưa giáo dục 

nước nhà trở lại minh lộ của trí tuệ và đạo lý, để nhận ra: 

 Học để hiểu nhưng muốn hiểu phải biết nhận, biết tiếp nhận kiến thức có 

giáo khoa nghiêm minh, có giáo trình nghiêm chỉnh, có giáo án nghiêm túc, 

cụ thể là học-tiếp-nhận-hiểu có phương pháp, có phân tích, có giải thích, có 

phê bình… 

 Trao để truyền, mà thượng nguồn là mọi người đều phải học, vị học thật 

chính là học lực, nó quyết định học vị qua bằng cấp, học hàm qua định vị 

giáo dục, chính học lực làm rõ hai chuyện: chuyện thứ nhất, học lực là gốc 

của học vị, cội của học hàm; và chuyện thứ hai, học lực không giả mạo 

được, vì nó có gốc, rễ, cội, nguồn từ kiến thức tới tri thức, nên nó không cho 

phép học giả, học tắt, học lóm, học vờ, học phớt… học mà không phải là 

học. 

Cùng hiểu để chung hiểu 
Hãy nhận diện rõ nhiệm vụ của giáo dục qua tổ chức của giáo khoa: 

 Giáo dục có nhiệm vụ rõ ràng trong tổ chức giáo khoa, đó là sự tổ chức qua 

thời gian của giáo trình, qua diễn biến của giáo án về các kiến thức chung 

phải có của thầy cô khi truyền dạy tới học sinh, sinh viên, và các kiến thức 

này tới từ trải nghiệm, tức là tới từ: quá khứ, kinh nghiệm, lịch sử… 

 Các kiến thức chung được sự cùng hiểu như nhau bởi thầy cô khi truyền đạt 

tới học trò, và sau khi truyền đạt để trao truyền kiến thức thì sẽ có: sự chung 

hiểu, cả ba (kiến thức chung, sự cùng hiểu, sự chung hiểu) làm nên sự liên 

kết và liên minh giữa giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án. 

Chính tại đây, một khoa học giáo dục đóng kín để nghiên cứu sẽ không đủ lý luận 

đầy đủ về các diễn biến của trí thức, không những tới tự khoa học, mà còn tới tự xã 

hội, tự truyền thông… nên liên kết rồi liên minh với xã hội học giáo dục là cần 

thiết, ít nhất trên các nhận định sau: 

 Giáo dục được tổ chức qua giáo khoa, giáo trình, giáo án đòi hỏi sự ổn định, 

tức là thời gian tính của đường dài trong thời gian để một học trò mẫu giáo, 

tiểu học trở thành học sinh của trung học rồi sinh viên của đại học. Nếu mỗi 

trường giáo dục rất nhanh vì nhạy với các khám phá khoa học, kỹ thuật hiện 

đại, nhưng cùng lúc nó cần thời gian tính của trường kỳ để đào tạo có bài 

bản, chính vì lý do này mà nó sẽ không theo kịp của chuyến biến văn hóa 

qua các thế hệ; và thế hệ các thiếu nhi, thiếu niên, thành niên của thế kỷ này 

khác khá nhiều với các thế kỷ trước. 

 Chính các chuyến biến văn hóa của một sắc tộc, một quốc gia, một cộng 

đồng, một địa phương… lại luôn chậm hơn các chuyến biến xã hội, nơi mà 

đời sống xã hội luôn được truyền thông hiện đại hỗ trợ hay can thiệp; nơi mà 

sinh hoạt xã hội luôn áp dụng các khoa học kỹ thuật hiện đại nhất để tăng 

hiệu quả, tăng năng suất; nơi mà quan hệ xã hội giữa các thành phần xã hội 
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luôn được định hướng bởi các phương án mới, hoặc bị điều khiển bởi sự 

xuất hiện của các lợi nhuận mới. 

 Các hệ thống giáo dục chuyển biến chậm hơn các chuyển biến văn hóa, mà 

chuyển biến văn hóa lại chuyển biến chậm hơn các chuyển biến xã hội, và 

chính các chuyển biến xã hội trong quá trình chuyển biến của nó, thì nó nhận 

ra là nó chuyển biến chậm hơn các phong trào xã hội mới. Và, các phong 

trào xã hội này có hùng lực để chế tác ra các lực lượng xã hội mới không 

những biết đòi hỏi tự do, công bằng, bác ái; mà còn biết cổ vũ cho nhân 

quyền, dân chủ, đa nguyên, lại còn biết thực hiện các tổ chức nhân đạo, từ 

thiện rất mới về thông tin và truyền thông, lại còn biết cổ súy cho nhân loại 

và nhân sinh phải bảo vệ môi trường để gìn giữ môi sinh. 

Các nhận định trên giúp ta trở lại không gian giáo dục, môi trường học đường hiện 

nay của Việt Nam, với lãnh tụ độc đảng tại trung ương vô tri trước các diễn biến 

này có mặt trong các quốc gia văn minh, tiên tiến; với các lãnh đạo của Bộ Giáo 

dục rất vô minh về các kinh nghiệm hay, đẹp, tốt, lành của giáo lý, luôn biết kết 

hợp rồi liên kết làm nên phương trình thông minh cho giáo khoa: hệ thống giáo 

dục-chuyển biến văn hóa-chuyển biến xã hội-chuyển biến qua các phong trào xã 

hội mới, các lực lượng xã hội mới. Nên hậu quả rất tai hại hiện nay của nền giáo 

dục Việt Nam hiện nay của độc đảng rất độc tài nhưng lại bất tài về giáo dục; với 

các lãnh đạo của Bộ Giáo dục thích độc trị nhưng không biết quản trị phương trình 

này. 

Cả hai loại lãnh đạo này đã và đang sinh ra một loại quái thai tà tướng trong giáo 

khoa (bỏ nhiều kinh phí để xuất bản sách giáo khoa, sau đó lại thu hồi và thiêu hủy 

chỉ vì các sách giáo khoa này vừa sai phạm, vừa lỗi thời); đã và đang đẻ ra một loại 

ung thư vĩ mô trong giáo trình (với một lực lượng giáo viên, giảng viên được tuyển 

chọn với điểm thấp nhất để vào các trường sư phạm, để khi ra trường thì nhận một 

mức lương loại thấp nhất so với các thành phần xã hội khác); đã và đang đẻ ra một 

loại âm binh gian giáo trong giáo án (nơi mà thầy cô khuyên răn rồi bó buộc học 

sinh phải tới nhà riêng của thầy cô để học thêm, để khi thi thì có được điểm cao). 

Tất cả các loại: quái thai tà tướng trong giáo khoa; ung thư vĩ mô trong giáo trình; 

âm binh xảo giáo trong giáo án không bao giờ được chấp nhận để: có chỗ đứng ghế 

ngồi trong các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền. 

 

Học: học thuộc lòng hay học để nhìn xa trông rộng? 
Loại câu hỏi này mang nội lực, mang cả bản lĩnh của tầm vóc: tự học! Mà tự học ở 

đây không phải là học mò, học cương, học liều, học lóm, học tùy tiện… mà tự học 

với tính tự chủ đi tìm thêm kiến thức khi đã được thầy cô trao truyền các kiến thức 

căn bản; với trí tự lực để học thêm nhiều thầy qua nhiều tác giả, qua nhiều tác 

phẩm; với lực tự tin là vượt lên chuyện đi tìm điểm trung bình để được yên tâm 

trong học trình, để có bằng cấp, mà là để đi tới các quá trình khám phá của học 

thuật, khoa học, nghệ thuật… có trong giáo lý làm nên giáo dục, đây chính là sự 
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thông minh của lòng tự trọng của quá trình phải biết “tới nơi tới chốn” để “nhìn xa 

trông rộng”.  

Câu chuyện tự học gầy dựng lên qua: tính tự chủ, trí tự lực, lực tự tin, lòng tự trọng 

biết kết nối giáo dục với khám phá, kết nối giáo khoa với sáng kiến, kết nối giáo 

trình với sáng tạo, kết nối giáo án với học thuật; tất cả làm nên giáo lý ngay trong 

đại học, nhất là ở cấp sau cao học là tiến sĩ. Tại đây, giáo khoa trường lớp chỉ đóng 

vai trò làm chất xúc tác về lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận, để kẻ 

học tiến sĩ, người đang làm luận án, phải nhập nội bằng tự do, tự chủ, tự tin, tự 

trọng vào quy trình: nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã, nơi mà kiến thức khoa 

học tới từ thực địa, để sáng tạo làm nên được khám phá. Tại đây, tự học là biết tự 

tổ chức chuyện học, tự sử dụng thời gian để: tự học-tự làm, tức là tự có sáng kiến-

sáng chế-sáng tạo.  

Tự học vun đắp cho học lực, học lực xác chứng cho học vị, minh chứng cho học 

hàm, chính học lực là nhân vị đang đứng trên đỉnh núi để nhận ánh sáng của kiến 

thức, với không khí trong lành của giáo lý; nó hoàn toàn khác với chuyện học giả-

thi giả-bằng giả của đánh lận con đen trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay: 

xảo trong học vị để gian trong học hàm mà thật ra là không hề có học lực. Nhân vị 

trên đỉnh núi của kiến thức sáng, của giáo lý lành, hoàn toàn xa lạ với chuyện mua 

điểm bán trường, để mua bằng bán chức, rồi sau đó là mua chức bán quyền của 

đám bạo quyền tham chức, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Chúng học 

giả nên khi gặp học thật là chúng luồn lách trong bóng tối như âm binh tránh ánh 

sáng của học thuật, của khoa học, của giáo tri… Chúng có học vị với chuyên môn, 

có học hàm với chuyên ngành, nhưng khi quốc tế tổ chức các hội thảo, hội nghị, 

hội luận về chuyên nghiệp mà chúng tự “vỗ ngực” là chuyên gia, thì chúng “độn 

thổ” như tà quỷ sợ ánh sáng của trí thức đốt thiêu thân cháy tướng của chúng! 

Hãy ngừng lại đây trong sự sáng suốt để phân tích, với sự tỉnh táo trong giải thích 

các “thói quen tật thường”, nhưng thực chất là các “thói hư tật xấu” có trong một 

loại giáo dục bắt “học thuộc lòng” một cách máy móc, một cách ép uổng, chính 

cách học-mà-không-hiểu nhưng lại đọc, viết, kể như: vẹt! Tác hại này làm ra bao 

“bạo bịnh” trong giáo dục của các quốc gia có chính quyền độc đảng nên tự cho 

mình quyền độc đoán bằng ý thức hệ của mình. Từ đó, áp chế để áp đặc ý thức hệ 

này lên bao thế hệ qua học đường được tổ chức không phải vì giáo dục mà để tuyên 

truyền; từ đó tạo ra ngu dân, tức là tật nguyền hóa từ tư duy tới kiến thức, từ tự do 

tới sáng kiến, tự chủ tới sáng tạo của học sinh. Mà trong hệ thống giáo dục hiện 

nay của độc đảng qua độc trị mà không biết quản trị thì không hề có hệ đa (đa tài, 

đa trí, đa năng, đa hiệu, đa dạng…) của giáo lý làm nên giáo dục, mà chỉ biết tái 

sản xuất ngu dân qua tuyên truyền, lấy tuyên giáo để thay thế giáo dục, từ đây sinh 

vô vàn quái chứng: 

 Quái thai giáo khoa: bắt học sinh phải học tư tưởng của Hồ Chí Minh, mà 

Hồ Chí Minh thì không hề có tư tưởng, nếu ta định nghĩa tư tưởng là một 

cấu trúc của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) để tỉnh 
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thức vì biết dựa vào hệ lý (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) làm nên 

giáo luận cho giáo lý của giáo dục. Thì kết cuộc là không hề có tư tưởng của 

Hồ Chí Minh, chỉ vì Hồ Chí Minh không có hệ thức, lẫn hệ luận. 

 Quái lộ giáo trình: bắt học sinh phải học kiến thức chính trị của độc dảng 

lãnh đạo bằng hệ độc (độc tôn, độc quyền, độc trị, độc tài) được tổ chức bởi 

độc đảng. Thì đây, chính là quy trình phản giáo dục, ngược giáo khoa làm 

nên loạn giáo trình, vì nội chất của giáo dục luôn dựa vào hệ đa (đa trí, đa 

tài, đa năng, đa hiệu) làm nên đa diện, đa dạng từ tri thức tới trí thức. Nếu 

chỉ có độc thức bằng ý thức hệ của tuyên giáo qua tuyên truyền, thì như: tự 

chọc vào mắt cho mình bị đui, tự chặt chân cho mình bị què cụt, tự thọc vào 

tai mình cho bị lảng điếc, tự khóa miệng để tự bị triệt khẩu,  

 Quái tướng giáo án: câu chuyện hồng (ý thức hệ) hơn chuyên (chuyên môn) 

là sự tráo lận giá trị giáo dục, nó gian trá trong giáo khoa, nó man trá trong 

giáo trình, nó dối trá trong giáo án. Vì hệ thống giáo dục qua môi trường học 

đường là nơi làm ra hệ chuyên (chuyên cần làm nên chuyên môn, nơi mà 

chuyên khoa định vị cho chuyên ngành, để đào tạo ra chuyên gia bằng 

chuyên nghiệp). 

Mà hậu quả của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, là một nền giáo dục không có 

sáng kiến nên không có sáng chế; không có sáng tạo nên không có khám phá; 

mà chỉ là một nền giáo dục tạo ra phần lớn các con dân phải đi làm: nô tỳ, nô 

bộc trong lao nô cho các nước láng giềng. Một nền giáo dục đã thui chột hóa trí 

lực, đã nhơ nhớp hóa tâm lực, đã bần cùng hóa thể lực của Việt tộc. 

Tất cả các quốc gia có giáo lý trong văn hóa, có dân chủ trong văn minh, có 

nhân quyền trong văn hiến đang đại diện không những cho nhân lý, nhân tri, 

nhân trí vì nhân loại; mà đại diện luôn cho nhân vị, nhân bản, nhân văn vị nhân 

sinh; xa hơn nữa họ đại diện cho nhân đạo, nhân nghĩa, nhân tâm làm nên nhân 

phẩm: họ không hề cần hồng của ý thức hệ, mà họ mài dũa cho thật sắc nhọn hệ 

chuyên, bằng hệ lương (lương tâm của giáo dục, lương thiện của giáo án, lương 

tri của giáo trình). 

Nghiêm cẩn của giáo lý 
Sự liên minh giữa khoa học giáo dục, xã hội học giáo dục và triết học chính trị 

giáo dục trong các hệ thống tổ chức giáo dục hiện đại, lại đi ngày càng xa qua các 

khảo sát, để được ra các nhận định mới, từ đó yêu cầu các chủ thể giáo dục (có 

trách nhiệm với học đường, có bổn phận với học sinh, lại có sáng kiến để có sáng 

tạo qua giáo khoa, giáo trình, giáo án) nên cẩn trọng với các thực tế sau đây: 

 Khi khoa học kỹ thuật đưa tiến bộ vào xã hội, nó trực tiếp hay gián tiếp tạo 

ra tiện nghi vật chất, chính các tiện nghi này ngày càng nhiều sinh ra một 

loại xã hội tiêu thụ, trong đó có tâm lý hưởng thụ có thể lấn lướt việc học 

hành luôn đòi hỏi sự chăm chỉ, chuyên cần, kiên định (có công mài sắt có 

ngày nên kim), ngược lại với chuyện tận hưởng các tiện nghi (chờ sung 

rụng). 
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 Khi thời gian bị trùm phủ bởi tiện nghi vật chất, được kích thích bởi tâm lý 

tiêu thụ dễ dãi và chớp nhoáng, thì chính các tiện nghi vật chất này vừa 

không khuyến khích chuyện chăm học, lại giới hạn quyết tâm tự học.  

 Khi có thái độ tiêu thụ ngay trong các tiện nghi, với các thói quen chỉ biết 

tận hưởng các tiện nghi này, tại đây sẽ tạo ra bản năng “đói ăn, khát uống” 

sinh ra phản xạ “ăn ngay, uống liền”, với thái độ thụ động của “ăn cỗ đi 

trước, lội nước đi sau”. Trong khi đó, đi học là “lội suối trèo đèo” để có 

kiến thức, “vượt rừng, thắng núi” dựng tri thức. 

 Khi mang bản năng loại “ăn tươi nuốt sống” thì sẽ không có trí tuệ “nói uốn 

lưởi bảy lần”, nếu chỉ biết “hưởng ngay, xài liền” thì sẽ mất cẩn trọng “bút 

sa gà chết”, quên đi đi học là để thành người khôn: “Người khôn chưa đắn 

đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”.  

Ivan Illich khi khảo sát về các diễn biến không hay, không đẹp, không tốt, không 

lành này trong các hệ thống giáo dục đương đại và hiện đại, có nêu lên quá trình 

xấu, tồi, tục, dở của nó; vì nó biến một xã hội tiêu thụ chiếm học đường trở thành 

một xã hội tiêu thụ mất học đường!  

Chính tại đây, sinh ra một hiểm nạn cho giáo dục, là biến chúng ta ngày càng 

nghiêm khắc hóa giáo dục, để o ép hóa giáo trình, bằng cách cứng ngắc hóa sự 

phát triển của một đứa trẻ đang trưởng thành qua cuộc sống, đây là chuyện phản lại 

sự thông minh của học sinh đang đi tìm kiến thức, cụ thể: 

 Chúng ta chế ra để áp chế cách nghĩ là: trẻ con phải học (học sớm, học đầy, 

học nhiều, học hoài) cùng lúc đó chúng ta không cho phép chúng được sống 

chung để sống chia với thế giới người lớn những kinh nghiệm hay, đẹp, tốt, 

lành của các thế hệ đã trưởng thành, vì đây cũng là học và tại đây hiệu quả 

giáo dục sẽ rất cao qua đối thoại giữa các thế hệ, mà không hề có chuyện cả 

vú lấp miệng em. 

 Chúng ta đặt thầy cô trên cao bằng quyền lực của giảng dạy, chúng ta để học 

sinh dưới quyền lực của giảng dạy một chiều, thầy cô nói một mình trong 

độc thoại, mà không có đối thoại để đối luận, phản biện để phản luận, để 

giúp cho kẻ ở trên cao là thầy cô, kẻ ở tận dưới là học sinh gần nhau hơn, 

qua đối thoại để trực luận, trực luận đúng để trao luận trúng. 

 Chúng ta được học sinh tới trường là để chỉ có học, cùng lúc chúng ta cô lập 

hóa học sinh, ra khỏi môi trường xã hội, mà trong sinh hoạt xã hội cũng có 

khoa học (các viện nghiên cứu), cũng có nghệ thuật (các bảo tàng viện), 

cũng có học thuật (các tác phẩm trong thư viện. Hãy mở (cửa) hệ thống giáo 

dục để mở (trí) các chủ thể giáo dục.  

Sự liên minh ở thế liên hoàn bằng chính sách giáo dục cụ thể giữa khoa học giáo 

dục, xã hội học giáo dục và triết học chính trị giáo dục, đề nghị: 

 Giáo dục mở là đưa kiến thức học đường gặp giáo lý xã hội, tri thức khoa 

học, cả hai có hùng lực ngay trong sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ 

xã hội. Giáo dục đóng cửa sẽ đưa học đường vào ngõ cụt. 
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 Giáo dục rộng luôn biết chuyển biến phản xạ khép, lấy hệ thông (sự thông 

thái của giáo khoa để làm nên sự thông suốt của giáo trình, dựng lên sự 

thông minh của giáo án). 

 Giáo dục thông luôn biết áp dụng hệ thông (thông thái, thông suốt, thông 

minh) để chế tác ra hệ sáng (sáng kiến mở đường cho sáng tạo làm ra khám 

phá trong sáng chế). 

Nếu lấy ba phân tích trên: giáo dục mở, giáo dục rộng, giáo dục thông để đi tìm 

mô thức tổ chức thích hợp cho một hệ thống giáo dục, thì phải biết thực hiện ít nhất 

các chuyện sau: 

 Học sinh dù ở bất cứ tuổi nào đều là một cá thể, mà học đường là nơi giáo 

dưỡng trí tự chủ, tâm tự tin, quyền tự do biết học để tự học. 

 Học sinh lớn lên trong môi trường học đường, là lớn theo quá trình tự cá thể 

thành chủ thể: có bổn phận với đồng bào, đồng loại; có trách nhiệm với quê 

hương, đất nước, lại có sáng tạo để nâng đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cho nhân 

sinh, nhân thế. 

 Học sinh trưởng thành trong môi trường học đường, trở thành sinh viên để 

trưởng thành trong xã hội, với vai trò của một công dân theo quá trình của 

chủ thể trí tuệ, có lý trí trong đề nghị, có chính tri trong quyết định, có tuệ 

giác trong hành động. 

Học đường không bao giờ cách biệt với xã hội, cũng như giáo dục không bao giờ 

xa biệt với giáo lý! 
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MẠNG GIÁO DỤC MỞ MẠNG TRÍ TUỆ 

Hãy bắt đầu bằng việc nhận định nhiệm vụ của giáo dục, làm nên trách nhiệm của 

giáo khoa, bổn phận của giáo trình và chức năng của giáo án chung quanh quá 

trình: học chuyện gì?-học ra sao?-học để làm gì?-học cho ai? Hãy trả lời các câu 

hỏi này để phục vụ tương lai kẻ đi học, và khi kẻ đi học này thành công dân thì kẻ 

này sẽ phục vụ dân tộc, quê hương, xã hội mà không quên tha nhân, đồng loại. 

Đừng nên trả lời các câu hỏi với vị thế của hệ thống giáo dục đang phục dịch cho 

một ý thức hệ độc tài trong độc tôn. Đừng nên trả lời các câu hỏi này với vị thế của 

một Bộ giáo dục đang phục vụ cho một tập đoàn độc đảng để độc quyền về giáo 

khoa, giáo trình, giáo án, như ta đã thấy số phận tăm tối của giáo dục việt nam hiện 

nay:  

 Độc đạo vô minh trong tà lộ gian tri, đã và đang lâm vào ngõ cụt, vì đã rơi 

vào bẫy của học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả.  

 Tà vị vô tri trong khổ nghiệp nô vị, để bị rơi xuống vực, có “học” nhưng 

không phải để giải phóng cho chính mình, mà “học” trong cúi đầu-khoanh 

tay-quỳ gối trước bạo quyền độc đảng trong một chế độ công an trị. 

 U phận vô giác trong nghiệp lộ lao nô, được đi học nhưng sau đó là để lạc 

lõng xa thẳm trong nghiệp lộ lao nô, tức là làm nô tỳ, nô bộc cho các quốc 

gia láng giềng, mà các quốc gia này trong quá khứ họ không hề hơn Việt tộc 

về trí lực, tâm lực, thể lực. 

Nếu cần làm một tổng kết về hậu quả -vắng hiệu quả, ngập hậu nạn- của nền giáo 

dục Việt Nam từ khi ĐCSVN độc tôn trong độc quyền, độc tài trong độc trị, nhất là 

từ 1975, ngày thống nhất đất nước thì phải phân tích phương trình tăm tối này: độc 

đạo vô minh trong tà lộ gian tri- tà vị vô tri trong khổ nghiệp nô vị- u phận vô giác 

trong nghiệp lộ lao nô. Cả ba chỉ báo này làm nên ba luận điểm trên, để nhận ra 

âm lộ nan bịnh của trường lớp Việt Nam hiện nay. 

Học? Tại sao phải học? 
Nhiệm vụ của giáo dục vẫn là đầu câu chuyện của chúng ta: 

* Học chuyện gì? Chúng ta học những kiến thức cần thiết để có một cuộc sống tốt, 

để được sống trong một xã hội tốt, để được đòi hỏi đối xử tốt trong một chế độ tốt, 

với các cơ chế tốt của nó, tất cả có mặt để bảo vệ các công dân tốt là chúng ta, là 

con cháu của chúng ta. 

* Học ra sao? Chúng ta học những tri thức căn bản để phục vụ cho sở thích, cho 

nghề nghiệp, cho tương lai… của chúng ta; và chúng ta muốn “được học” những 

chuyện mà chúng ta thích, chớ chúng ta không muốn “bị học” những chuyện mà 

chúng ta không thích, vì chúng ta không muốn làm nạn nhân của “ép học”. Chúng 

ta học để khai sáng trí tuệ qua đa diện, bằng đa dạng của tri thức, biết dựa vào đa 



 

19 

 

trí, đa tài của nhân loại, và chúng ta từ chối cái độc dạng, cái độc tôn, cái độc 

quyền trong cái độc đảng. 

* Học để làm gì? Chúng ta học trước hết là cho chúng ta, cho phương trình thành 

công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã hội của 

chúng ta, đây không phải là chuyện ích kỷ của cá nhân, mà kết quả của phương 

trình này giúp ta nhận ra vai trò của chủ thể của giáo dục: có bổn phận với dân tộc, 

có trách nhiệm với đất nước, lại có thêm sáng tạo qua nghề-nghệ-nghiệp, để thay 

đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa không những cho ta, mà còn vì đồng bào, vì 

đồng loại. 

*Học cho ai? Cho chủ thể giáo dục là chúng ta thật sự muốn có phương trình thành 

công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã hội, để hội 

nhập vào nhân loại, nhân sinh, nhân thế, nhân kiếp bằng nhân lý, nhân tri, nhân 

trí, làm nên nhân bản, nhân văn, nhân vị, biết tôn vinh nhân đạo, nhân tính, nhân 

nghĩa, biết vinh danh nhân phẩm của chúng ta, cho đồng bào, cho đồng loại. 

Định chế giáo dục cứng, định vị trí tuệ mở  
Các câu trả lời sơ khởi trên về học chuyện gì?-học ra sao?-học để làm gì?-học cho 

ai? còn nội dung rộng, ý nghĩa cao, giá trị sâu trong nhiệm vụ của giáo dục chúng 

ta phải đi xa hơn, nhìn rộng hơn, nâng cao hơn, cụ thể trước mắt là đào sâu hơn để 

hiểu giáo dục không chỉ có hệ thống giáo dục qua cấu trúc hàng ngang và hàng dọc 

của môi trường học đường, mà là môt mạng lưới giáo dục linh hoạt vì linh động 

biết tạo ra mạng lưới trí tuệ để con người tự giải phóng con người!  

Tại đây không gian giáo dục, môi trường học đường cần suy ngẫm: 

 Thầy cô có ý thức trong sự mệnh giảng-trao-truyền tới học sinh, những kiến 

thức của giáo trình, làm nên chủ đề của giáo án, cùng lúc thầy cô phải có 

nhận thức là định chế học đường là một định chế cứng. Cụ thể là khi nhận 

nhiệm vụ giảng-trao-truyền, nó chuyển tải kiến thức qua các mô thức đóng, 

mang tính chất của mô hình cứng trong thi cử, để từ đó thi-tuyển-lọc-chọn 

khả năng của người học qua bảng điểm và thứ hạng.  

 Nên ngay trên thượng nguồn của sự mệnh giảng-trao-truyền tới hạ nguồn 

thi-tuyển-lọc-chọn, các định chế cứng này không hề nhận sứ mệnh là thông 

hiểu để «thông cảm» các khó khăn của học sinh, một cách mền mỏng, để tìm 

hiểu tại sao «học lực kém» của học sinh là tới từ hoàn cảnh gia đình, họa 

cảnh kinh tế làm nên, khó khăn vật chất, tài chính đã biến thành trở ngại 

trong chuyện học hành của học sinh. 

  Và, khi định chế cứng này bàn giao một sự mệnh khác cho các «lực lượng 

đặc biệt» là các thầy cô có chuyên môn, cũng như kiên nhẫn để giúp các học 

sinh đang gặp khó khăn trong học tập và thi cử, vì «học lực kém», thì chính 



 

20 

 

các học sinh đã bị: «xếp hạng thấp», trước khi bị xã hội «xếp đặt dưới» trong 

các thành phần khác nhau của xã hội. 

Bị giáo dục «xếp hạng thấp» trước khi bị xã hội «xếp đặt dưới», cụ thể là môi 

trường học đường “nói to” về một cá nhân trước khi xã hội biết về cá nhân đó, 

trước khi cá nhân này trưởng thành, trước khi cá nhân này thành công dân trong xã 

hội. Đây là một chuyện vô cùng tế nhị, vì “nói to” ở đây lại không phải là: “nói 

đủ”, “nói hết” về một cá nhân, túc là không nói toàn bộ sự thật về cá nhân đó, có 

khi “nói to” lại là phản sự thật, vì đây là cách xếp hạng vô tình hay cố tình: độc 

đoán! Vì học đường không hề là: thước đo độc nhất về giá trị của một cá nhân, có 

nhiều con đường thành công trong cuộc sống mà không kinh qua học đường.   

Khi ta biết là học đường chỉ giảng-trao-truyền một số kiến thức, cùng lúc chọn một 

thể loại kiến thức khoa học (toán, lý, hóa) để làm tiêu chuẩn, rồi lập ra tiêu chí 

trong tuyển-lọc-chọn. Mà trong thực tế, một cá nhân có thể thành tài nghề nghiệp-

thành đạt kinh tế-thành tựu xã hội, mà không đi qua thành công học đường cá nhân 

này có thể lập nghiệp rồi lập danh trong giầu có từ nghệ thuật tới ẩm thực, từ thể 

thao tới thời trang… Chính nhờ những kinh nghiệm thành tài nghề nghiệp-thành 

đạt kinh tế-thành tựu xã hội, mà không đi qua thành công học đường, nên hệ thống 

giáo dục phải thêm vào, phải đề ra các chuyên nghành mới: nghệ thuật, ẩm thực, 

thể thao, thời trang… rồi du lịch, môi trường, thủ công, trang sức… 

Hệ trong trường, hệ ngoài xã hội 
Chúng ta đã tới một trong những ngã tư dẫn tới tâm điểm của sứ mệnh giáo dục là: 

học sinh vừa là thầy cô, vừa là giám khảo, để sát hạch trên chính tự do học tập của 

mình, trên chính quyền lợi học đường của mình, trên chính chọn lựa học hành của 

mình. Học sinh thực hiện được chuyện này qua quy luật của thuyết thực dụng trong 

kinh tế học: mỗi cá nhân là quan tòa tốt nhất để tra xét về chính quyền lợi của 

mình! Khi học đường biết tôn trọng quyền lợi của học sinh, sinh viên thì chúng ta 

sẽ rời thuyết thực dụng trong kinh tế học để tới nguyên tắc dân chủ của chính trị 

học: mỗi cá nhân có chọn lựa chỉnh lý cho chính quyền lợi của mình và thể chế 

giáo dục phải thật sự dân chủ để bảo vệ quyền lợi đó!  

Khi chúng ta phối hợp cả hai lý luận trên (thuyết thực dụng trong kinh tế học và 

nguyên tắc dân chủ của chính trị học), chúng ta sẽ nhận ra các nguyên tắc để phân 

tích để tổ chức một hệ thống giáo dục: 

 Học sinh được vừa học, vừa được chọn lựa theo quyền lợi, theo sở thích, 

theo đam mê của mình, và học đường có bổn phận làm lộ để làm rộ các khả 

năng của học sinh đó, để xã hội nhận ra «thiên năng» của cá nhân đó. 

 Học sinh được vừa học theo giáo trình và giáo án của học đường, nhưng 

cùng lúc vừa được đòi hỏi các kiến thức sẵn có trong xã hội để thỏa mãn các 



 

21 

 

quyền lợi, các sở thích, các đam mê của mình, nhất là càng lên cao về từ cuối 

trung học tới đầu đại học khi hướng nghiệp để chọn chuyên ngành. 

 Học sinh được vừa học để thỏa mãn các quyền lơi, các sở thích, các đam mê 

của mình, vừa có yêu cầu được gặp gỡ từ thầy cô tới học sinh, sinh viên có 

cùng các quyền lơi, các sở thích, các đam mê như mình, vừa để trao đổi kinh 

nghiệm, vừa để củng cố niềm tin của mình. 

 Học sinh được vừa học để thỏa mãn các quyền lơi, các sở thích, các đam mê 

của mình, vừa có mong muốn được gặp gỡ từ thầy cô tới học sinh, sinh viên 

có cùng các quyền lợi, các sở thích, các đam mê như mình; hơn thế nữa, học 

sinh này có mong cầu gặp gỡ các cá nhân ngoài học đường đã có sáng kiến, 

sáng tạo, sáng chế với các kết quả cụ thể trong chuyên ngành của mình. 

Qua bốn nhận định trên, chúng ta đã có một mạng giáo dục mở, có bốn nền vững 

để hỗ trợ cho mạng trí tuệ mở, và cả hai loại mạng này, ngày càng mở qua toàn cầu 

hóa, qua mạng xã hội, nơi mà internet là một trong những tâm điểm của giáo dục: 

 Mạng giáo dục có trong, có ngoài, tức là có trường lớp, có giáo cụ, có thầy 

cô, nhưng cũng có nhiều cửa sổ, nhiều lối ra để học sinh nhận ra đời sống xã 

hội hằng ngày có mang theo các nguồn cội của kiến thức làm nên gốc rễ cho 

tri thức cần phải có của một học sinh. Xã hội bên ngoài nếu nó hay, đẹp, tốt, 

lành thì nó phải có chỗ đứng bên trong học đường. 

 Mạng giáo dục có quan hệ mở, mở rộng vào các sinh hoạt xã hội có nghệ 

thuật và có thể thao, có du lịch và có triển lãm, có kinh tế và có tâm linh… 

mở rộng vào các quan hệ đa dạng của xã hội, giữa các cá nhân, giữa các tập 

thể, giữa các cộng đồng, giữa các sắc tộc, giữa các văn hóa … 

 Mạng giáo dục mở vì công bằng, trong đó quan niệm của công bằng cổ súy 

cho tự do của mỗi cá nhân, cùng lúc cổ vũ cho bác ái, không ai là nạn nhân 

của ai chết mặc ai, bây chết mặc bây, và chính công bằng qua kiến thức của 

học đường bảo vệ công bằng trong xã hội bằng công lý của chế độ. 

 Mạng giáo dục mở bằng mạng truyền thông, có tự do tiếp nhận các tin tức đa 

nguyên nhất, có các dử kiện khách quan theo các tiêu chuẩn khoa học làm 

nên chứng từ để học sinh biết giải luận để diễn luận, rồi biết lý luận để lập 

luận trước các sự kiện, sự cố trong và ngoài học đường. 

Khi tổng kết bốn nguồn tri thức mở ở trên, từ đây chuyện học đã trở thành 

chuyện: đi khám phá-biết khám phá-tự khám phá! Quy trình bốn hệ mở này 

không hề được mô thức hóa để áp dụng vào hệ thống giáo dục hiện nay của Việt 

Nam, ngày ngày bị thui chột hóa một cách bi thảm trong vàng thau lẫn lộn, nơi 

mà học thật-điểm thật-thi thật-bằng thật phải chung đụng trong chung chạ với 

học giả-điểm giả-thi giả-bằng giả. 
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Sự thông minh của kẻ được học 
Giáo dục là nơi phát triển sự thông minh của kẻ được học, mà sự thông minh 

không hề là một mô hình độc tôn, một mô thức độc đoán, mà nó là một đồ hình 

linh động, trong đó khả năng của cá nhân được bản lính của cá tính đưa tới 

những chân trời mới của kiến thức để thấy-thâu-nhận-tiếp những kiến thức mới 

này, mà phục vụ cho tuệ giác của cá nhân đó; mà tuệ giác là lý trí rộng của trí 

tuệ cao.  

 Chưa đủ! Sự thông minh của kẻ được học không bao giờ tìm độc đạo để bị 

rơi vào ngõ cụt, mà luôn tìm ngã tư, đường nhiều chiều, từ quốc lộ tới đại lộ, 

từ ngõ ngách tới đường cao tốc… để biết đường đi nẻo về của sự vận hành 

trí tuệ, của sự chiến biến của lý trí, làm nên tuệ giác tỉnh táo trong sáng suốt.  

 Chưa xong! Ngay trên ghế nhà trường, chỉ có kẻ dại mới chọn độc đạo dẫn 

tới độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn để làm nạn nhân mà phục dịch cho 

độc đảng; còn người khôn thì chọn đa nhân để có đa dạng và đa diện, từ đó 

đi trên đa lộ để thấy đa trí, nhận ra đa tài, hiểu được đa năng, để học được 

đa hiệu, mà có đa dụng luôn biết dựa vào đa nguyên.  

 Chưa đầy! Trong học đường, ngoài xã hội, sự thông minh của kẻ được học 

không chỉ có quốc nội, mà có luôn quốc ngoại từ mẫu giáo, không chỉ có 

quốc gia, mà có luôn quốc tế từ tiểu học tới trung học, để ngay trong đại học 

biết quốc tế hóa các tri thức mà tháo gỡ sự hạn hẹp của quốc nội, quốc gia, 

lại còn biết quốc gia hóa các kiến thức hay, đẹp, tốt, lành của tri thức cao, 

sâu, xa, rộng của quốc ngoại, quốc tế. 

 Chưa hết! Sự thông minh của kẻ được học, là một đồ hình lại biết tự biến 

hóa để thành một mạng truyền tin và truyền thông linh hoạt, ngày càng rộng 

trong không gian kiến thức, ngày càng cao trong không gian tri thức. Sự 

thông minh này biết luân chuyển từ văn hóa này tới văn hóa kia, biết hành 

tác từ văn minh này tới văn minh kia, biết lấy văn hiến này để làm giàu văn 

hiến kia. Sự thông minh không chấp nhận chuyện «ngăn sông cấm chợ»,  

nên chối từ chuyện «bế quan tỏa cảng», vì rất dị ứng với chuyện «kín cổng 

cao tường» để che phủ rồi dấu kín từ kiến thức tới tri thức.   

Chúng ta không sao định nghĩa đầy đủ thế nào là thông minh, nên không tù túng 

hóa sự thông minh để khuôn nó vào một định nghĩa, ỷ vào một mô hình, vì 

chính sự thông minh này biết sở hữu hóa sự thông minh kia, biết lấy cái thông 

của người làm ra cái minh của ta. Đây vừa là gốc rễ, vừa là động cơ của phương 

trình thành công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu 

xã hội, cũng vừa là chức năng của giáo dục, vai trò của giáo khoa, nhiệm vụ của 

giáo trình, làm nên tầm vóc của giáo án, biết đào tạo học sinh qua chân dung mà 
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tổ tiên Việt đã phát họa sẵn cho nghĩa vụ của giáo dưỡng: Người khôn chưa đắn 

đã đo/ Chưa ra tới biển đã dò nông sâu. 

Cá nhân hóa học tập để cá tính hóa khám phá 
Khi hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay được lãnh đạo bởi chính những lãnh 

tụ hoàn toàn vô tri trong giáo dục, nên vô minh trong các chính sách về giáo 

khoa, giáo trình, giáo án, thì tại các quốc gia văn minh, có những đóng góp tiên 

tiến tự khoa học kỹ thuật tới văn hóa nghệ thuật, họ đã tới quy trình: nâng cá 

nhân hóa trong học tập để bớt cơ chế hóa giáo dục bằng các định cứng cứng. 

Trong quá trình cá nhân hóa trong học tập thì chuyện học không những học vì 

các kiến thức mới, mà học-để-lộ-rồi-rộ ra sự thông minh của kẻ được học, trong 

đó cá nhân có cá tính có nội lực đi tìm kiến thức mới cho mình, có sung lực để 

tổ chức các mạng lưới truyền thông để phục vụ cho trí thức mới của mình, có trí 

lực để kết nối các mạng tri thức khác nhau để cấu trúc hóa nhận thức của mình. 

Kẻ được học này, linh động trong giáo khoa, chủ động trong giáo trình, linh 

hoạt trong giáo án, chân dung của kẻ học này hoàn toàn trái ngược với loại học 

sinh cúi đầu-khoanh tay-cong lưng để suốt ngày có phản xạ như một cái máy 

của thưa-bẩm-dạ-vâng trước thầy cô, mà không biết cân-đo-đong-đếm chuyện 

học và chuyện đời, để biết phản biện ngay trên cái sai-trật-lệch-lạc của thầy cô. 

Bi kịch của một nền giáo dục giả là người ta chạy theo học giả-thi giả-điểm giả 

để mua học-học hàm, mà quên đi cái lõi của chuyện học là: học lực làm nên học 

thật! 

Trong đó có: 

 Chủ thể của học lực làm nên chủ thể của học đường, chính là chủ thể của 

giáo dục, đây chính là chủ thể của kiến thức của học thật tức là học đúng, 

học đủ, học chăm để được học «tới nơi tới chốn» của tri thức. 

 Chủ thể học thật thực hiện có lý luận quá trình của kiến thức có trong giáo 

trình của chủ thể học đường, luôn có chỗ đứng, ghế ngồi trong học đường 

bằng nhân vị của chủ thể giáo dục, bằng nhân trí của chủ thể kiến thức. 

Đi học để được học, được học để học thật, tự tạo ra học lực, sẽ là rễ của học vị, là 

gốc của học hàm. Mà bi nạn hiện nay của giáo dục Việt Nam là lấy cành giả của 

học vị để «làm mồi» mà khoe hoa giả của học hàm, đảo lộn trật tự lấy cành giả, lấy 

hoa tồi để khỏa lấp đi chuyện không rễ-không gốc của mua điểm bán trường qua 

gian lộ của mua bằng bán cấp, để tới được tà lộ trong mua quyền bán chức, bằng 

phản xạ của tham ô qua mua gian bán lận, bằng tà hành của tham nhũng qua mua 

hàm bán vị (xảo học để gian hành), chính nó là ung nhọt của học thật, đây là ung 

thư của học lực. 

Mọi chuyện của tri thức đều là chuyện của trình độ, có tri thức này cao hơn tri thức 

kia, có tri thức kia sâu hơn tri thức này, vì đây là chuyện tùy thuộc vào chuyện 

cường độ luận thức, vì có lý luận này đi xa hơn lý luận kia, vì có lập luận này rộng 
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hơn lập luận kia. Chính trình độ của học thật, và cường độ của học lực, tới từ được 

học kỹ và tự học sâu, nên rất khó giả mạo, làm cho chuyện học giả-thi giả-điểm 

giả-bằng giả chỉ thành chuyện hề của âm binh sợ sự thật của học thật, ngại chân lý 

của học lực. Vì rất dễ «lột mặt nạ (giả)» của kẻ học giả! 

Kề cận với khoa học giáo dục, xã hội học giáo dục, triết chính trị giáo dục, có tâm 

lý học giáo dục lại được tri thức luận của khoa học não bộ hỗ trợ đã đi sâu vào quá 

trình cá nhân hóa học tập để cá tính hóa khám phá; tại đây xuất hiện những giải 

luận: 

 Cá nhân có mặt trong môi trường giáo dục như một cá thể, đặc thái, đặc thù 

riêng mà không có cá thể nào giống trọn vẹn cá thể nào. 

 Cá thể có đặc tính, đặc điểm riêng để sống và thực hiện các ước mơ hoài bão 

của mình trong nhân sinh, và thực hiện cho bằng được bằng cá tính của 

mình. 

 Cá tính biết bảo vệ đam mê của mình, để bảo hành sự chọn lựa của mình 

trước tri thức cũng như trước các chân trời của tương lai, nơi mà học đường 

là dàn phóng để thực hiện những dự phóng của mình. Chính cá tính khi được 

giáo dục cá tính hóa sẽ trở thành chủ thể. 

 Chủ thể nhận nhân vị bằng bổn phận của mình với dân tộc, bằng bổn phận 

của mình với đất nước, mà không quên có nghĩa vụ với tha nhân, với nhân 

loại, bằng cá thể tích cực sáng kiến, bằng cá tính năng động của sáng chế, vì 

muốn đóng góp cho xã hội, cho nhân thế sáng tạo của mình. 

Cấu trúc cá nhân-cá thể-cá tính-chủ thể chính là kiến trúc đôi của hai hệ: hệ thông 

(thông minh, thông thái, thông thạo) song hành để chung đôi với hệ sáng (sáng 

kiến, sáng chế, sáng tạo), đây là tiêu chí của một môi trường giáo dục có văn hiến 

đẹp, làm nên mục đích cao cả của định hướng giáo khoa có văn minh cao. 

 

Môi trường giáo dục : khai sáng cá nhân 
Thử thách lớn của các hệ thống giáo dục của các quốc gia có văn minh của dân 

chủ, có văn hiến của nhân quyền luôn định nghĩa không gian giáo dục và môi 

trường học đường là một hệ thống có hai chức năng: chức năng trao truyền kiến 

thức và chức năng khai phá sự thông minh của cá nhân được đi học. Hai chức năng 

này tới từ một lập luận trong quá trình của một cá nhân từ mẫu giáo là một thiếu 

nhi lần đầu rời gia đình cho tới khi học xong qua các đoạn đường tiểu học, trong 

học, đại học. Đây là quá trình không những đi tìm để tiếp nhận các kiến thức mà 

còn là sự tìm tòi để chiếm lãnh các phân tích, các giải thích, các phương pháp của 

tính khách quan. Chính tính khách quan này mang tới sung lực cho sức thuyết 

phục, vì biết dùng tin tức, dữ kiện, chứng từ để chứng minh rồi minh chứng một 

cách khách quan một kiến thức để được mọi người công nhận, đây là một trong 

những chức năng của giáo dục. Tính khách quan cô lập cuồng đạo có thể tạo ra mê 
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tín; tính khách quan vô hiệu hóa ý thức hệ làm nguồn gốc cho cực đoan, rồi độc 

đoán tạo ra độc tài, độc quyền, độc quyền, độc tôn làm ra thảm họa độc đảng. 

 

Khai phá sự thông minh của cá nhân là khai sáng cá nhân đó, mà bắt đầu là khai thị 

qua trao truyền kiến thức bằng học tập; tức là giúp cá nhân đó rời cái tôi chật hẹp 

đang đóng cửa để nhập nội vào môi trường giáo dục có nhiệm vụ khai mở, nêu lên 

các kiến thức mới trước cá nhân đó, để chính cá nhân sử dụng để thay đổi chính 

mình. Hệ khai (khai phá, khai sáng, khai thị) luôn song hành cùng hệ thức (kiến 

thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) để đánh thức hệ thông (thông 

minh, thông thạo, thông thái). Nó hoàn toàn ngược lại với môi trường giáo dục 

hiện nay của Việt Nam, qua chuyện: mua điểm bán trường để mua bằng bán cấp 

để phục dịch cho chuyện mua chức bán quyền trong chuyện học giả-thi giả-điểm 

giả-bằng giả. Và, một không gian giáo dục bình thường của một quốc gia ổn định 

trong dân chủ, bền chắc với nhân quyền, thì hai hệ: hệ khai và hệ thức là thượng 

nguồn của mọi định hướng giáo dục. 

Môi trường học đường khi song hành cùng các khám phá của khoa học của mọi 

chuyên ngành từ khoa học kỹ thuật tới thuật lý truyền thông, từ khoa học thực 

nghiệm tới khoa học xã hội và nhân văn, đưa chúng ta trở lại các quan niệm rất 

khác nhau, nhưng biết bổ sung cho nhau để kiến thức học đường luôn phục vụ cho 

kiến thức cá nhân của kẻ được đi học: 

 Rousseau, khi bàn về quan hệ giữa sự thông minh và quá trình giáo dục 

trong nhân loại, thì đưa ra nhận định về sự thông minh là bản chất tự nhiên 

của nhân loại, khi được đi học qua trường lớp các kiến thức bằng sự thông 

minh của mình, thì tại đây con người đã hơn con vật, nhưng quan niệm này 

còn  mơ hồ về xuất xứ của sự thông minh. 

 Brunschvicg, khi nghiên cứu về lịch sử của khoa học nơi mà con người đã 

thành công bằng chính sự thông minh của mình, thì ông giúp ta thấy được 

khoa học luận của sự thông minh có xuất xứ trong các quá trình của tư 

tưởng, có chỗ dựa là trí tuệ, từ đó cho phép ra đời các khám phá, mà các 

khám phá này không hề liên tục, tức là không liên tiếp theo thứ tự của thời 

gian. Chúng luôn bị đứt đoạn trong các chuyên nghành, có ảnh hưởng trực 

tiếp tới giáo dục; và cùng lúc thì những khám phá lớn của khoa học nhờ sự 

thông minh của một cá nhân đã làm thay đổi kiến thức của nhân sinh, sẽ tác 

động trực tiếp lên giáo khoa, giáo trình, giáo án. Vậy thì môi trường giáo dục 

là nơi ta thấy các quan niệm về sự thông minh luôn liên tục bị thay đổi, chỉ 

vì sự thông minh được hưởng các khám phá của khoa học; mà muốn định 

nghĩa sự thông minh thì không thể chỉ định nghĩa qua khoa học, mà phải 

nhận diện được các bối cảnh của nhân sinh đã tác động vào ngay trên trí tuệ 

của tri thức. 

 Lévy-Bruhl, đưa ra nhận định thế nào là lý tính (lấy cái chỉnh lý để đi tìm cái 

toàn lý, để hiểu luôn cái hợp lý) ông giúp ta hiểu thêm về quan hệ của một 

đứa trẻ mới được đi học, qua quan hệ với tha nhân, mà tha nhân trong môi 
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trường học đường ở đây là thầy, cô và các bạn học khác. Chính cái lý của 

đứa trẻ mới rời môi trường gia đình để đi vào môi trường học đường là nơi 

mà cái lý của bản năng gặp được cái lý của nhân tri, mà nội dung của nhân 

tri là văn hóa làm nên văn minh với sự trợ lực của văn hiến; để thay thế cái 

lý bản năng của cá thể đói ăn, khát uống bằng cái lý giáo dục của tập thể ăn 

xem nồi, ngồi xem hướng. 

 Baldwin, khi nghiên cứu về phản xạ vòng xoay của một đứa trẻ sơ sinh khi 

được tiếp xúc với thế giới người lớn trong gia đình, để khi là thiếu nhi được 

tiếp xúc với thầy cô cùng bè bạn trong môi trường giáo dục của học đường 

chính là kẻ đi học để học cách thích ứng vào một môi trường của nhân sinh. 

Và, đứa trẻ này biết biến sự thích ứng từ kiến thức có cội rễ là kinh nghiệm, 

mà kinh nghiệm giáo dục là thượng nguồn để chuẩn bị cho sự thích ứng vào 

xã hội sau này. Giáo dục như vậy là nơi vận dụng các sinh hoạt của kiến thức 

để hiểu và để tổ chức các kinh nghiệm mai sau của cá nhân trong nhân sinh, 

trong xã hội. Chính sự đúc kết kiến thức qua kinh nghiệm nhân sinh của một 

học sinh là quá trình giáo dục lấy kiến thức bên ngoài để thay đổi con người 

bên trong của học sinh. 

 Claparède, khi phân tích thái độ, hành vi, động thái của học sinh qua quan 

niệm về quyền lợi phải có kiến thức để có nhận thức trong quá trình thành 

nhân của kẻ đi học, tác giả này yêu cầu chúng ta suy nghĩ hệ: cái lợi của 

chuyện học, vì nếu học mà không thấy lợi cho chính mình thì sẽ tự đánh mất 

đi động cơ: ham học, chăm học, hiếu học. Vì học để học cái mình cần có, cái 

mình phải có, để chuẩn bị cho cái vị, cái thế mà mình muốn tới, muốn ngồi. 

Từ trẻ ở mẫu giáo, tiểu học tới lớn ở cấp trung học, đại học, chính nhận thức 

ra cái lợi của chuyện học làm tăng năng lực trong học tập, nâng năng lượng 

trong học hành, để học và hành là ra năng khiếu của ham học, luôn được gia 

đình, xã hội, học đường bồi bổ và bồi dưỡng. Hệ năng (năng lực, năng 

lượng, năng khiếu) luôn được giáo dưỡng dài lâu để kẻ đi học thành người 

trưởng thành bằng chính đạo lý chuyên cần của mình. 

 Piaget, khi nghiên cứu vai trò của giáo dục trong quá trình hình thành tri 

thức của một đứa trẻ khi được đi học, biết nhận ra chức năng đầu tiên của 

giáo dục mà làm cầu nối giữa tư tưởng và ngôn ngữ. Cụ thể là đứa trẻ khi 

được đến trường, sẽ được thầy cô trao truyền kiến thức bằng ngôn ngữ, và 

đứa trẻ đó học ngữ vựng đúng, ngữ văn trúng để có ngữ pháp trọn vẹn và 

chính xác theo sự xếp đặt khách quan của lý trí, và vai trò của trường lớp từ 

giáo khoa tới giáo án là: học trúng để hiểu đúng một cách khách quan nhất! 

Nhưng tại sao lại có đứa trẻ này lại «sáng dạ» hơn đứa trẻ kia? Nhưng tại sao 

lại có học sinh này lại «học giỏi» hơn học sinh kia? Nhưng tại sao lại có sinh 

viên này lại «học nhanh» hơn sinh viên kia? Đây lại là chuyện nhận thức trong 

học hành qua quá trình học tập của mỗi cá nhân: 

 Giáo dục là môi trường liên đới trong đó sự liên minh của giáo dục gia đình 

với giáo dục học đường tạo nên môi trường thuận lợi cho quá trình thành 
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công trong giáo dục rồi thành người trong xã hội, tổ tiên Việt rất sáng suốt 

trong tỉnh táo để nhận ra phương trình này: công cha-nghĩa mẹ-ơn thầy. 

 Giáo dục là môi trường liên đới các công đoạn của phương trình học thành 

tài để học làm người, và giáo dục khi tăng lực để tăng cấp cho hệ năng 

(năng lực, năng lượng, năng khiếu) để tạo ra năng hiệu của «sáng dạ», «học 

giỏi», «học nhanh», có công nhận chuyện «bẩm sinh» luôn chung lưng đấu 

cật với chuyện «chăm học». Nhưng chính chuyện «chăm học» là chủ đạo, vì 

nó là chủ trì để thăng hoa cái «bẩm sinh» qua thông minh của lý trí làm nên 

thành công của trí tuệ của kẻ được đi học. 

Tạm kết: như vậy, nhiệm vụ của giáo dục phải là sự sáng suốt để dự đoán khả 

năng của học trò có trong tiềm năng của mọi cá nhân, để khai sáng rồi thăng 

hoa cái toàn năng trong chính học trò này.  
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GIAO DỤC TRUYỀN THỐNG, 

GIAO DỤC TRUYỀN THÔNG 

Hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay đang chìm sâu dưới đáy vực của hiện trạng 

học giả-thi giả-bằng giả; với hiện cảnh học vị giả tạo ra học hàm giả với sự vắng 

bóng toàn diện của học lực. Lồng trong đó là bối cảnh đen tối của bạo hành ngay 

trong học đường giữa thầy cô và học sinh, trong thực cảnh bạo động giữa học sinh, 

với các hoạt cảnh bạo dâm trong quan hệ thầy trò, tạo ra bạo loạn luân lý vừa rộng, 

vừa sâu ngay trong môi trường giáo dục. Tất cả thảm cảnh này nằm trong tay một 

chế độ độc đảng chọn độc tài nhưng bất tài trong giáo dục, chọn độc trị nhưng 

không biết quản trị từ giáo dục tới giáo khoa, từ giáo trình tới giáo án. Với bi nạn 

này, thì giáo viên bó tay (có khi còn bị hành hung), học sinh quỳ gối (có khi cô 

giáo còn bị bắt quỳ gối), phụ huynh cúi đầu (có khi còn bị moi tiền tới kiệt quệ): 

một đất nước mất phương hướng giáo dưỡng, một dân tộc mất định hướng của hệ 

giáo, từ tri thức tới đạo lý. 

Khi hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay bị vùi sâu vào bùn nhơ bởi các lãnh đạo 

vô tri nhưng muốn khống chế hữu tri, họ vô minh nhưng muốn áp chế thông minh, 

trong khi đó thì các hệ thống giáo dục tiên tiến của các quốc gia thông minh đã đi 

vào ngày càng sâu: giáo dục truyền thông để củng cố, để hỗ trợ, để nâng cấp giáo 

dục truyền thống. Nhưng trước hết hãy thống nhất với nhau về ngữ pháp hai nội 

dung giáo dục này, bằng các chỉ báo cụ thể của khoa học giáo dục, của triết học 

chính trị giáo dục, của xã hội học giáo dục, để nhận ra lãnh thổ của mỗi hệ giáo 

dục, để phân định rõ biên giới của chúng, để giải luận đúng về vai trò và chức năng 

của mỗi hệ giáo dục: truyền thống hay truyền thông. 

Giáo dục truyền thống lập thượng tầng kiến trúc bằng gốc giáo dục, bằng nền giáo 

khoa, bằng khung giáo trình, bằng cửa giáo án, dựa trên hạ tầng kiến trúc của 

trường lớp, có học đường, từ mẫu giáo tới tiểu học, tiếp tục để liên tục từ trung học 

tới đại học, và dùng đại học để tái tạo -và sáng tạo- ra nguyên khí quốc gia theo hệ 

thức: lấy kiến thức để tạo tri thức, có ý thức để nắm nhận thức. Trong đó trí thức 

có chức năng và vai trò của tỉnh thức: hướng dẫn lãnh đạo chính trị giữ quyền lực 

tổ chức giáo dục trên mọi đường đi nẻo về của một dân tộc. Mà Việt tộc luôn biết 

lấy văn hóa để tạo văn minh, vừa bảo trì, vừa thăng hoa văn hiến tức là vốn liếng 

đạo lý và tri thức hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên, được đại diện một cách đứng đắn 

bởi giáo dục học đường chính thống, tên gọi của nó là: giáo dục truyền thống. 

Giáo dục truyền thông lập thượng tầng kiến trúc ngay trong sự phát triển thường 

nhật của khoa học kỹ thuật, trong đó khoa học kỹ thuật truyền thông là gốc, rễ, cội, 

nguồn của kiến thức, của tri thức được cập nhật hàng ngày, hằng giờ, dựa trên hạ 

tầng kiến trúc là mạng xã hội, không mang hình tượng vật chất, cơ ngơi như trường 

lớp nhưng mang biểu tượng cụ thể của một toàn cầu hóa không những về kinh tế, 

thương mại… mà cả về kiến thức, về tri thức. Một thượng tầng kiến trúc khoa học 
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kỹ thuật luôn biết sáng chế, một hạ tầng kiến trúc khoa học kỹ thuật truyền thông 

luôn biết sáng tạo, làm nên một liên minh muôn hình vạn trạng của mạng xã hội 

liên quốc gia, liên châu lục, liên văn hóa luôn có sáng kiến. Chính hệ sáng (sáng 

chế, sáng tạo, sáng kiến) này là thử thách cao, sâu, xa, rộng mà giáo dục truyền 

thống chưa bao giờ gặp, mà lãnh đạo giáo dục phải tìm ra các câu trả lời chỉnh lý 

về giáo dục, toàn lý về giáo khoa, sáng lý về giáo trình, thông lý về giáo án để cso 

chổ đứng trong tương lai. Chính đây là thử thách giáo dục lớn nhất, rộng nhất, khó 

nhất, sâu nhất của giáo dục Việt Nam trong những năm tháng tới. 

Giáo dục truyền thông củng cố, hỗ trợ, nâng cấp hay ngược lại đả kích, đe dọa, uy 

hiếp giáo dục truyền thống? Câu trả lời ngay trên thượng nguồn hoàn toàn tùy 

thuộc lãnh đạo chính trị cùng lúc là lãnh đạo giáo dục. Nếu độc tài lại bất tài, độc 

trị lại không biết quản trị, độc đảng để độc tham, sân, si, sinh ra độc tri trong mê lộ 

thì chỉ tạo tiền đề để giáo dục truyền thông truy diệt, phỉ báng, khinh miệt giáo dục 

truyền thống. Ngược lại với độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn) là 

đa (đa nguyên tạo đa tài, đa trí dựng đa năng, đa lực nâng đa hiệu) qua cải cách 

giáo dục, qua cải tổ giáo khoa. Hệ đa lấy sung lực của dân tộc để làm nên hùng lực 

của một quốc gia, trong đó minh lực của lãnh đạo chính trị vừa là lãnh đạo giáo dục 

có đủ hệ thông (thông suốt trong giáo khoa, thông thái trong giáo trình, thông minh 

trong giáo án), dụng giáo dục để thay đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa cho dân 

tộc mình. Mà thí dụ thì thật cận kề với Việt Nam là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật bản, 

Singapour, chỉ cần lãnh đạo chính trị vừa là lãnh đạo giáo dục cứ suy nghiệm ngay 

trong hệ nghiệm (thể nghiệm, thí nghiệm, thực nghiệm) qua các kinh nghiệm của 

các quốc gia này. 

Trước mắt, hãy bắt đầu bằng một định nghĩa chính sát về ngữ văn: học. Học là gì? 

Học là thâm nhập vào một quy trình tri thức với các mô thức của kiến thức, nên 

đúng nghĩa học thì chỉ có thể là học thật, hoàn toàn ngược lại với chuyện giáo dục 

hiện nay của Việt Nam do ĐCSVN lãnh đạo qua học giả-thi giả-bằng giả, từ mua 

trường tới mua điểm, từ mua bằng bán cấp tới mua chức bán quyền thì không sao 

có chỗ đứng, ghế ngồi trong định đề để định nghĩa: học (thật)! 

Học còn khác với biết, chính học là nền của biết vì: phải học mới biết! Nhất là học 

các kiến thức khoa học, lấy phân tích để dựng giải thích, lấy giải thích để lập giải 

luận, lấy giải luận để lý luận, lấy lý luận để lập luận, lấy lập luận để diễn luận mà 

tự đó đi tìm các kiến thức mới, các tri thức mới. Trong quan hệ giữa học và biết, có 

môi giới là trao: trao truyền kiến thức để trao luận tri thức! Trao qua giáo dục, giáo 

khoa, giáo trình, giáo án, tức là trao từ thầy, cô tới học trò, học sinh, truyền từ thế 

hệ này qua thế hệ khác. Tất cả quy trình học-biết-trao-truyền làm nên tri lộ của hệ 

thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, trí thức, tỉnh thức); nó hoàn toàn xa lạ 

với với gian lộ mua chức bán quyền của độc đảng, nó hoàn toàn lạ lẫm với tà lộ 

trong mua bằng bán cấp, nó hoàn toàn dị ứng với ma lộ mua điểm bán trường của 

bọn âm binh đã và đang đột nhập sâu đậm để lũng đoạn toàn bộ hệ thống giáo dục 

hiện nay của Việt tộc. 
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Dứt lập lại, tạo dựng lên 
Dứt lập lại ở đây là dứt lập đi lập lại kiểu học thuộc lòng mà thế hệ trước áp đặt lên 

thế hệ sau một cách máy móc qua giáo khoa áp chế của học đường; tạo dựng lên tại 

đây là dựng lên môt hệ kiến thức với tri thức biết đưa lý luận vào phân tích, đưa lập 

luận vào giải thích, đưa giải luận vào phê bình, đưa diễn luận vào dự đoán; tất cả 

phục vụ cho toàn lý trong kiến thức, cho chỉnh lý trong mô thức qua các bài học có 

nền giáo khoa, có tường giáo trình, có mái giáo án. Và, chính giáo dục truyền 

thông đóng vai trò củng cố, giữ vị thế hỗ trợ, nắm chức năng nâng cấp giáo dục 

truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa từ kiến thức tới giáo dục, mà lãnh đạo 

độc tài nhưng bất tài hiện nay đang làm ngược lại. Họ đã để những con buôn âm 

binh thâm nhập vào hệ thống giáo dục, từ công lập tới dân lập đều chịu luật rừng 

của tham ô, trường công hay trường tư, chịu luật đểu của tham nhũng, chúng vừa 

tha hóa giáo dục, vừa biến học đường thành nơi buôn bán bất chính của chúng, 

chúng truy diệt mọi nguyên khí quốc gia. Giáo viên lạc lõng ngay trong nghĩa vụ 

giáo dục của mình; học sinh lầm đường khi đi tìm đường bằng cấp cho tương lai; 

phụ huynh bị bòn rút tới tận xương tủy để đầu tư trong vô vọng vào một một hệ 

thống giáo dục buôn điểm bán trường của bọn âm binh buôn bằng bán cấp, tiền đề 

của mua chức bán quyền, chúng đang điếm nhục hóa giáo dục, vì lý lịch của chúng 

là tà giáo trong điếm dục! 

Khi nghiên cứu về các ảnh hưởng của giáo dục truyền thông chúng ta có thể nhận 

định các chỉ báo rất mới về quy trình học-biết-trao-truyền: 

 Về mặt lịch sử, giáo dục được tổ chức theo hệ giá trị của cộng đồng, nơi mà 

thế hệ trước trao-và-truyền các kiến thức từ kinh nghiệm tới thực nghiệm, tự 

văn hóa tới đạo đức cho thế hệ sau; và sự có mặt của giáo dục truyền thông 

trong toàn cầu hóa qua mạng xã hội đã chuyển sự trao truyền này qua một 

hướng khác. 

 Về mặt xã hội, giáo dục dựa vào giáo khoa của thế hệ trước để giáo dưỡng 

thế hệ sau, tại đây phải đi sâu vào quan niệm liên minh của giáo dục-giáo 

dưỡng: giáo dục qua giáo khoa trường lớp song hành cùng giáo dưỡng là con 

đường dài của giáo dục, với sự đầu tư của một quốc gia, một dân tộc vào các 

thế hệ mới. Chính tại đây, giáo dục truyền thông trong toàn cầu hóa qua 

mạng xã hội đã làm thay đổi liên minh này vừa bằng chiều rộng của kiến 

thức toàn cầu không chỉ bị khung vào kiến thức quốc gia, vừa bằng chiều sâu 

khi giáo dục truyền thông cho phép kẻ học có các tin tức, dữ kiện, chứng 

từ… để so sánh giữa các quốc gia, giữa các sắc tộc, giữa các văn hóa, mà 

một giáo khoa, một giáo trình, một giáo án truyền thống không “kham” nổi. 

 Về mặt đạo lý, giáo dục dạy luân lý để học sinh có vốn đạo đức, tại đây giáo 

dục truyền thống hướng dẫn để kẻ đi học biết kiềm chế bản năng, nhất là 

những bản năng đói ăn khát uống dẫn tới ăn tươi nuốt sống, lấy bản năng 

làm phản xạ của thú tính; cùng lúc phát huy nhân tính ăn coi nồi ngồi coi 

hướng, biết một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, hiểu bầu ơi thương lấy bí 

cùng, thấu hạt muối cắn làm đôi, nơi mà sống chung là sống biết chia sẻ với 
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đồng loại, với tha nhân. Và cũng tại đây, lượng thông tin tới từ giáo dục 

truyền thông trong toàn cầu hóa qua mạng xã hội cung cấp cho kẻ đi tìm kiến 

thức để học có nhiều mô hình, nhiều phân tích, nhiều luận điểm của rất nhiều 

tác giả, tác phẩm, nghiên cứu, điều tra, điền dã mà chỉ một người thầy, một 

cô giáo trong một giáo trình với thời gian hạn hẹp không sao “cáng đáng” 

hết. 

Giáo dục của trường phái: bất công hay giải phóng 
Ngay đầu thế kỷ XX, khi xã hội học khẳng định chỗ đứng của mình để song 

hành cùng các chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn khác, thì xã hội học đã 

nhận định rõ vai trò và chức năng của giáo dục trong quá trình hội nhập của một 

tác nhân, một tập thể, một cộng đồng vào không gian xã hội của một quốc gia, 

của một dân tộc: 

 Giáo dục bằng giáo khoa của thế hệ xưa trên thế hệ trẻ để giúp thế hệ trẻ 

không những có kiến thức, có đạo lý mà còn giúp thế hệ trẻ có trí lực trong 

khám phá để sáng tạo, có tâm lực để cảm thông và song hành với đồng loại, 

có thể lực để gánh vác bổn phận và trách nhiệm của công dân khi trưởng 

thành. Chính sự liên kết trí lực-tâm lực-thể lực đang bị tàn phá tan hoang 

ngay trong giáo dục Việt Nam hiện nay. 

 Giáo dục bằng giáo trình của trường lớp, bằng giáo án của học kỳ của thế hệ 

xưa trên thế hệ trẻ để giúp thế hệ trẻ không những có sự liên kết trí lực-tâm 

lực-thể lực, mà còn phát huy sự thông minh của lý luận trên những mô hình 

của kiến thức, sự thông thái của lập luận trên những phân tích của tri thức, 

sự thông thạo của giải luận trên những quy luật tiến hóa của lý trí, tất cả tạo 

nên sự thông suốt của một hệ thống từ thấp lên cao, từ mẫu giáo tới đại học, 

từ thiếu nhi tới công dân. 

 Giáo dục bằng giáo khoa, giáo trình, giáo án đưa sự liên kết trí lực-tâm lực-

thể lực giờ đây đã thành một liên minh vững vàng qua quy trình học-biết-

trao-truyền qua nhập nội vào một quá trình mới của hệ thông (thông minh, 

thông thái, thông thạo, thông suốt) tạo ra một đồ hình ngay trên chính số 

phận của cá nhân là học sinh đang tiếp nhận kiến thức và đạo lý để thay đời 

đổi kiếp cho chính mình theo hướng đi lên của con hơn cha là nhà có phúc. 

Qua một thế kỷ nghiên cứu, điều tra, khảo sát… xã hội học giáo dục hiện nay 

vẫn còn hai trường phái kình chống nhau khi cả hai phải bắt buộc trả lời câu 

hỏi: hệ thống giáo dục có phải là nơi chống bất bình đẳng hay không? Cụ thể là 

chống chuyện con vua thì được làm vua, con sải nhà chùa thì quét lá đa. Nếu 

học đường chống được bất bình đẳng, thì nó sẽ đủ nội công, tầm vóc, bản lĩnh, 

để chống bất công: 

 Trường phái thứ nhất của Bourdieu và Passeron, chứng minh sự tái sản xuất 

xã hội qua giáo dục, tức là tái tạo lại bất bình đẳng qua kiến thức qua đầu tư 

của cha mẹ, gia đình vào cá nhân học sinh, như vậy có sự lập lại bất công 
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giữa các thành phần xã hội qua các cuộc thi tuyển, qua các phương cách 

tuyển chọn vào các trường lớp, nơi đây chính là cái nôi tái sản suất hệ thống 

khống chế trong mọi xã hội: có kẻ khống chế, thì có người bị khống chế. 

Nhưng tại đây phải nhận định rõ về các tổ chức giáo dục của các quốc gia 

phương Tây, nơi mà sân chơi-trò chơi-luật chơi trong giáo dục luôn được 

minh bạch hóa; nó hoàn toàn xa lạ với chuyện học giả-thi giả-bằng giả được 

tổ chức trong gian lận của mua bằng bán cấp để mua chức bán quyền hiện 

nay tại Việt Nam, nơi mà hệ thống giáo dục đã bị vùi sâu vào bùn nhơ bởi tà 

binh lãnh đạo. 

 Trường phái thứ nhì của Boudon, thì chống lại trường phái thứ nhất bằng các 

luận chứng: chính giáo dục giải cứu cá nhân được đi học. Khi kẻ được học 

này có thể cá nhân hóa tương lai của mình không những bằng kiến thức và 

còn bằng các phương pháp luận do học đường trao truyền, để có đường đi 

nước bước mà thăng hoa, mà thay đời đổi kiếp của mình một cách tích cực, 

hiệu quả. Đây là chuyện có thật và dễ dàng chứng minh trong các hệ thống 

giáo dục của các quốc gia tiến bộ và văn minh có dân chủ và nhân quyền, 

với khẩu hiệu giáo dục: bình đẳng về cơ may, mọi người đều có cùng một cơ 

may khi khởi hành trong học đường và giữ cơ may đó cho tới khi thành công 

dân (thành tài và thành người). Nhưng đây không phải là thực tế của hệ 

thống giáo dục độc tài của độc đảng tại Việt Nam hiện nay, nơi mà lý lịch 

gia đình làm nên lý lịch cá nhân, bất chấp năng khiếu học tập của cá nhân 

học sinh. Nơi mà, hiện tượng “thái tử đảng” ngu si đần độn nhưng luôn 

được xếp vào dạng “cán bộ lõi”, “thành phần nòi” để được tái sản xuất 

“con quan thì được làm quan”; cùng lúc ma quyền lãnh đạo giáo dục thì 

chôn vùi bao nhân tài của dân tộc không có điều kiện của “thái tử đảng”, 

“cán bộ lõi”, “thành phần nòi”. Chôn vùi nhân tài của dân tộc là chôn sống 

nguyên khí của quốc gia. 

Khi được đào tạo bởi các thầy của cả hai trường phái này: Bourdieu và Passeron 

tại Ecole des hautes études en sciences sociales; Boudon tại đại học Sorbonne, 

thì chính bản thân tôi thấy cần kết hợp cả hai trường phái để nhận định mà phân 

tích các hệ thống giáo dục; xa và sâu hơn nữa không phải chỉ có hai trường phái 

này, mà còn có nhiều trường phái khác. Nhất là các công trình nghiên cứu của 

Establet cũng là thầy của tôi tại đại học Aix en Provence, khi thầy chứng minh 

được học đường là một hệ thống giáo mang đầy đủ chức năng: giáo phóng con 

người, qua các khảo sát xã hội học giáo dục của thầy, trong đó nữ sinh viên học 

hành chăm chỉ, chuẩn bị chu đáo học kỳ, cẩn thận trong thi cử, nên có điểm cao 

hơn, nên thành công rõ nét hơn nam sinh viên. 

Việt kiều và Việt Nam: thực trạng và thảm trạng giáo dục 
Trong các cuộc điển dã về Việt kiều tại Tây Âu và Bắc Mỹ (1975-1995), dần dà 

đưa tôi tới các nghiên cứu về sự thành công của các sinh viên du học từ thời 

thuộc địa tới thời chiến 1930-1975, rồi tôi lần mò vào các gia đình Việt kiều 
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(1995-2019), để khảo sát sự thành công qua học đường của các thế hệ thứ hai, 

thứ ba, nên tôi thấy cần phải thêm vào các phân tích sau đây so với các trường 

phái lớn của xã hội học giáo dục và khoa học giáo dục bằng mô thức tứ dạng: 

thành công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã 

hội: 

 Thành công học đường, nếu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các con em gốc 

Việt có môi trường giáo dục bình thường thì chúng ta sẽ có kết quả hay, đẹp, 

tốt, lành cho tương lai của các con em này, cho đất nước và dân tộc mà các 

con em đang sống. 

 Thành tài nghề nghiệp, qua thành công học đường, có giáo khoa tử tế, có 

giáo trình nghiêm túc thì chuyện an cư lạc nghiệp là chuyện bình thường 

không hề là chuyện khó. Khi cha mẹ Việt kiều đầu tư sáng suốt và bền bỉ 

vào tương lai con cái, thì các con em học sinh Việt kiều thành tài không thua 

kém gì các con em của các gia đình của quốc gia sở tại. 

 Thành đạt kinh tế, dựa vào thành công học đường, thăng hoa theo thành tài 

nghề nghiệp, tạo dàn phóng về tài chính, vật chất, làm nên thăng tiến kinh tế 

cho cá nhân và gia đình là một thực tế, trong đó kẻ thành đạt có ý thức rõ 

không những về sự thiết yếu của một hệ thống học đường ổn định, mà còn 

có nhận thức đầy đủ về trí tuệ Việt: công cha-nghĩa mẹ-ơn thầy. 

 Thành tựu xã hội, tạo ra kết quả tích cực của một cá nhân đã thành công dân, 

nhờ có chỗ dựa của thành công học đường mà có những thuận lợi để tiếp 

nhận thành tài nghề nghiệp, từ đó tạo dựng được thành đạt kinh tế, với cơ sở 

tài chính cần thiết, nền móng vật chất vững vàng, để được đóng góp cho xã 

hội, cho đất nước cho dân tộc qua bổn phận và trách nhiệm của mình, bằng 

trí tuệ và tài năng của mình đã được học để biết, để giờ đây là lúc mình phải 

trao để truyền cho các thế hệ kế tiếp. 

Mô thức tứ dạng này (thành công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt 

kinh tế-thành tựu xã hội) đòi hỏi sự tỉnh táo trong phân tích, sự sáng suốt trong 

giải thích, tại đây chúng ta đừng dễ dãi rơi vào các định kiến, tốt cũng như xấu 

về người Việt, về đồng bào của chúng ta, cụ thể là tôi từ chối tham gia vào các 

cuộc thảo luận cũng như hội luận để: 

 Khen người Việt: “học giỏi và thành đạt”. 

 Chê người Việt: “lười học và thất bại”. 

Cả hai lời khen tiếng chê này đều phản khoa học vì phản chỉnh lý, phản tri thức 

vì phản khách quan, chúng ta nên trở lại sự tỉnh táo trong phân tích để có sự 

sáng suốt trong giải thích: 

 Nếu tạo được điều kiện thuận lợi cho người Việt có cơ hội trong một hệ 

thống giáo dục đàng hoàng, tử tế, nghiêm túc thì họ sẽ đủ nội lực, bản lĩnh, 

tầm vóc để nhập nội vào mô thức tứ dạng (thành công học đường-thành tài 

nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã hội). 
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 Nếu không tạo được điều kiện thuận lợi cho người Việt có cơ hội trong một 

hệ thống giáo dục đàng hoàng, tử tế, nghiêm túc; mà để họ rơi vào vực thẳm 

của tam giác nhục (học giả-thi giả-bằng giả) đang xẩy ra trong hệ thống giáo 

dục hiện nay của độc đảng lãnh đạo chính trị vô minh, của độc quyền lãnh 

đạo giáo dục vô tri, của độc trị lãnh đạo giáo khoa vô giác thì con em chúng 

ta chỉ còn nhục lộ của lao nô, nô tỳ cho các quốc gia láng giềng, đó chính là 

tà lộ của chính sách giáo dục hiện này của độc tài đảng trị. 

Tri thức của lý trí và luận thức của phương pháp 
Quy trình giáo dục của học-biết-trao-truyền làm nên mục đích của giáo khoa, định 

hướng của giáo trình, hành động của giáo án, tất cả phải tôn trọng kẻ học, tức là 

học sinh không phải là đối tượng để được hoặc bị nhồi nhét kiến thức, mà phải là 

chủ thể tri thức, và muốn trở thành chủ thể của tri thức thì những kẻ lãnh đạo giáo 

dục phải rành mạch về nhận định để rõ ràng về nhận thức: 

 Chủ thể tri thức phải là chủ thể lý trí, trong đó các giáo khoa chỉnh lý, các 

giáo trình thông lý, các giáo án hợp lý làm nên trí tuệ toàn lý của học sinh, 

nơi mà thầy cô trao truyền các bài học: nếu hiểu được thì giải thích được, 

nếu giải thích được thì xem như đã hiểu được rồi. Tại đây, không những mê 

tín, dị đoan không có chỗ đứng trong giáo dục, mà cả ý thức hệ chính trị 

cũng không có ghế ngồi trong giáo khoa, vì cả hai đều đưa học sinh xa rời 

chủ thể tri thức, để dần dà tiến gần tới cực đoan trong phán xét, quá khích 

trong phân tích, rồi rơi vào mù quáng trong hành động. Tri thức chọn lý đúng 

để giữ tỉnh thức! 

 Chủ thể tri thức phải là chủ thể phương pháp, học có phương pháp và hiểu 

theo phương pháp, ngược lại giáo điều vô điều kiện với với ý thức hệ, vì 

phương pháp trao thí nghiệm để thể nghiệm để tìm sự thật, đưa giải thích vào 

giải luận để nhận diện chân lý, đưa đạo lý hay, đẹp, tốt, lành vào luân lý và 

trách nhiệm để nhìn ra lẽ phải. Phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải là gốc 

của mọi hệ thống giáo dục; là rễ của mọi cấu trúc giáo khoa; là cội của mọi 

kiến trúc giáo trình, là nguồn của mọi mô thức trong giáo án. 

 Chủ thể tri thức được xây dựng trên chủ thể lý trí và chủ thể phương pháp, 

thì mọi kiến thức được trao truyền trong giáo dục; mọi tri thức được giáo 

dưỡng bởi giáo trình, mọi ý thức được nhận diện qua giáo án phải là thành 

quả của tri thức có phương pháp, trong đó có vai trò của phương pháp luận, 

lấy phương pháp này để củng cố phương pháp kia, lấy phương pháp mới để 

bồi đắp phương pháp cũ, lấy phương pháp sáng tạo để phục vụ kiến thức hàn 

lâm. Tại đây, có trao đổi nên có tranh cãi, có đối thoại nên có đối trọng, có 

trực diện nên có trực luận, mà tổ tiên ta đã dạy cho con cháu là: so ra mới 

biết ngắn dài. Tức là có phương pháp này hiệu quả hơn phương pháp kia, có 

phương pháp này đa năng hơn phương pháp kia, có phương pháp này cao, 

sâu, xa, rộng hơn phương pháp kia. 
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Khi đặt vấn đề giáo dục truyền thống lạc lõng hay hài hòa với giáo dục truyền 

thông, thì tại đây chính những kẻ lãnh đạo chính trị phải rõ ràng trong tri thức, 

rành mạch trong phương pháp về định hướng giáo dục, để đặt ra những ưu tiên 

cho kẻ lãnh đạo giáo dục (từ cấp bộ tới cấp trường) phải phối hợp được cả hai: 

giáo dục truyền thống và giáo dục truyền thông trong quy trình học-biết-trao-

truyền. Từ đó, có các quốc sách đầu tư vừa có tri thức và vừa có phương pháp 

vào hạ tầng tin học, tại đây khoa học truyền thông sẽ trở thành cốt, xương, gân, 

bắp giúp cho thượng tầng giáo khoa luôn có giáo trình mở, giáo án rộng trong 

một nền giáo dục từ chối đóng kín để phục vụ cho ý đồ của một ý thức hệ độc 

tài, mà chóng chày học sinh sẽ nhận ra là nó bất tài trong sự chuyển hóa thường 

xuyên của giáo dục, sự vận hành thường trực của giáo khoa. Câu chuyện giáo 

dục cao, giáo khoa sâu, giáo trình mở, giáo án rộng không hề lý thuyết hoặc 

trừu tượng, vì nó đã hiện diện tại các quốc gia Bắc Âu: Thụy Điển, Phần Lan, 

Na Uy, nơi mà “người khôn chưa đắn đã đo/ Chưa ra tới biển đã dò nông sâu”, 

tại các quốc gia này họ tránh tuyệt đối thảm kịch giáo dục của Việt Nam hiện 

nay. Cụ thể là họ cấm toàn diện những kẻ vô tri lãnh đạo người có trí tri, mà hậu 

quả là kẻ có học phải làm nạn nhân của kẻ vô học, nơi mà tiền tệ-quan hệ-hậu 

duệ đang đè đầu cỡi cổ trí tuệ. 

Truyền thống là lý trí tổ tiên, là nhân vị của dân tộc 
Khi thế hệ trước giáo dưỡng thế hệ sau qua một hệ thống giáo dục trong đó kiến 

thức có chỗ đứng trong lý trí bằng phương pháp khách quan của khoa học, thì 

kiến thức đó không bao giờ lẻ loi trong độc thoại, cô đơn trên minh lộ của giáo 

dục. Kiến thức tới từ giáo khoa có đạo lý hay, đẹp, tốt, lành gầy dựng lên luân 

lý của bổn phận và trách nhiệm với dân tộc và đất nước, trong đó đạo đức đã 

làm nên công trạng và thành quả của tổ tiên chính là lý trí của cha ông, giờ đã 

thành bài học đúng cho con cháu. Chính học đường qua giáo dục sẽ giúp thế hệ 

con cháu đưa được kiến thức qua kinh nghiệm của tổ tiên vào đời sống xã hội, 

làm nên quan hệ xã hội lành, làm ra sinh hoạt xã hội tốt. Chớ không phải như 

hiện nay, bạo lực đã xuất hiện ngay trong học đường với thầy cô bạo hành học 

sinh, để trường học phải nhận luật nhân quả một cách thô bạo nhất là học sinh 

dùng bạo động để hành hung thầy cô. Một lực lượng lãnh đạo chính trị và giáo 

dục của một đất nước, của một dân tộc mà không ngăn được hệ bạo (bạo lực, 

bạo hành, bạo động), thì lực lượng này không có tương lai, tuổi thọ nó rất yểu, 

chắc chắn là nó sẽ: sống nay chết mai trong bạo phận của điếm giáo! 

Một nền giáo dục chính thống dứt khoát chối từ, loại bỏ, xua đẩy hệ bạo (bạo 

lực, bạo hành, bạo động), vì một nền giáo dục chính thống là một nền giáo dục 

chính tri có minh lực để gạt đi, đẩy ra, loại trừ cái tục: nói năng thô tục sinh ra 

đối xử tục tỉu, cái tục không hề có chỗ đứng, ghế ngồi trong giáo dục, và tổ tiên 

Việt rất rõ ràng trên chuyện này: đố tục giảng thanh. Phải luôn lấy thanh để trị 

tục; tại đây trí tuệ làm nên bởi kiến thức của học thuật luôn biết chọn thanh để 

loại tục, và khử luôn hệ bạo (chính là tục của tục), vì cả hai cái bạo và cái tục 

nó thô bỉ hóa nhân cách, nó tồi tệ hóa nhân vị, nó âm binh hóa nhân phẩm. Tục 
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và bạo không hề có một tấc đất trong môi trường giáo dục, vậy mà tại hệ thống 

giáo dục Việt Nam hiện nay, nó tràn lan từ mẫu giáo tới tiểu học, từ trung học 

tới đại học, có nhiều trường, lớp với nhiều cấp, bậc khác nhau: sâu bọ đã làm 

người, với bọn lãnh đạo giáo dục đang tha hóa trí tuệ và đạo đức của các con em 

học sinh chưa trưởng hành. Chúng không những là sâu bọ, mà còn là ký sinh 

trùng hút máu phụ huynh qua mua điểm bán trường, truy diệt nguyên khí của 

học sinh qua chuyện mua bằng bán cấp, để man trá trong chuyện mua chức bán 

quyền của một chế độ độc đảng trong mê lộ của độc tài nhưng hoàn toàn bất tài 

trong giáo dục. 

Khi truyền thống lý trí tổ tiên tạo ra nhân vị của dân tộc, tức là nó tham dự rất 

tích cực và hiệu quả để chế tác nguyên khí quốc gia qua các thế hệ con cháu; sự 

trao truyền của cha ông luôn là sự tiếp nối không ngừng nghĩ sinh lực của một 

giống nòi, làm nên sung lực của một quốc gia, trong đó dân tộc mang hùng lực 

lịch sử của độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đã là chỗ dựa cho văn hiến trong quá 

khứ và sẽ là chỗ dựa cho văn minh trong tương lai. Giáo dục là không gian tái 

tạo để tái sản xuất hệ lực (sinh lực, sung lực, hùng lực) của một quốc gia, của 

một dân tộc bằng trí tuệ của giáo khoa, giáo trình, giáo án để phát huy toàn diện 

cho kẻ được học trong cội nguồn hệ lực (trí lực, tâm lực, thể lực), với trí sáng, 

tâm vững, thể mạnh, làm nên khí phách của một gióng nòi. Mà Nguyễn Du đã 

mô thức hóa được: sống là thể phách, còn là tinh anh, ở đây người ta thấy được 

thể phách qua truyền thống lý trí tổ tiên, và tinh anh trong nhân cách, trong 

phong cách, trong tư cách của các thế hệ con cháu. Vậy mà, thảm kịch của lãnh 

đạo hèn với giặc, ác với dân đang tạo ra các thế hệ học sinh, các tầng lớp thanh 

niên cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối để “đồng hội đồng thuyền”, chấp nhận“cùng 

hèn” với một chế độ độc đảng bằng công an trị. Tại đây, “không khí hèn” trùm 

phủ lên cả đất nước trước họa Tàu tặc, để “bối cảnh hèn” vây bủa cả dân tộc 

trước họa Tàu nạn; cùng lúc để “bi nạn ác” lấn chiếm vào học đường, để “thảm 

họa ác” truy xiết từ thầy cô tới học sinh, bằng hệ bạo, hệ tục, kể cả “ hoạn kịch 

ác” của mãi dâm, với một tên bộ trưởng bộ giáo dục ngọng lời trong điếc tri, 

què trí trong mù luận! 

Cái hèn ngoài xã hội song hành cùng cái ác trong học đường, trong giáo dục bị 

tạo ra bởi một độc đảng hèn với giặc, ác với dân đưa ra chỉ báo nhục phận của 

một dân tộc trong bạo kiếp của một nền giáo dục, vô tri trong vô minh.  
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THẦY-TRÒ 

Tặng thầy Richard Pottier. 

Thầy-trò, là ngữ pháp mà tôi chọn để hiểu hai «ẩn số nhân kiếp» trong quan hệ 

giáo dục của một «phương trình nhân nghĩa» đầy nhân tri, vì dầy nhân trí, mà giờ 

đây đã vượt lên hơn quan hệ bình thường của hai cá thể riêng biệt thầy và trò, của 

hai người đại diện cho hai thế hệ và hai vị thế khác nhau trong xã hội. Trong thầy 

nên hiểu là có cô, trong trò nên hiểu là có học sinh, nhất là sinh viên đi một đoạn 

đường dài trong đại học, trong trường đời khi nhận ra: gặp được một người thầy là 

gặp được một cơ duyên. Mà trò đã nhận thức đây chính là: cơ may, mà chỉ cần trò 

hiểu được cường độ và trình độ của một lần sơ ngộ này, để biến nó thành tương 

ngộ, nơi mà trò ý thức được giá trị thiêng liêng của hàm số hạnh ngộ, biết vận dụng 

sự thông minh của chính mình để biến tao ngộ phải là tái ngộ!  

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy: ơn hay ân? 
Câu chuyện cơ duyên bắt đầu nơi mà câu ca dao: «Nhờ duyên ta biết quê mình nơi 

đây», được trò sung sướng đổi lại là «nhờ trường mình biết quê thầy là đây»; vì cơ 

may có trong «một ngày nên nghĩa, một chữ nên thầy», được trò vui sướng đổi lại 

là: “một ngày nên trí, một chữ nên tri”. Đây là cơ hội để trò hiểu ra phương trình 

thành người: thành công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành 

tựu xã hội. Chính là sự thăng hoa cho nhân kiếp, từ đó thấu chiều cao của giáo lý: 

công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Mà công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy nếu ngẫm cho kỹ có 

thể viết là: công cha-nghĩa mẹ-ơn thầy, như sự liên kết làm nên liên minh đẹp nhất 

của một đời người, đã đưa đứa nhỏ từ mẫu giáo qua mọi chặn đường của học tập, 

giờ đã thành người, tức là thành nhân trong giáo lý hay, đẹp, tốt, lành của nhân 

phẩm! Vì biết ơn cõng ân để ân bồng bế, chăm sóc, nâng niu ơn, vì nếu thấy được 

là thầy đã thực sự thay thế cha mẹ, đã lấy chính tâm huyết của thầy để lập nên công 

trình cho trò, giờ đây đã là công ơn.  

Thầy biết làm một số chuyện mà cha mẹ không làm được, là khi trò rời giáo dục 

gia đình để tiếp nhận giáo dục học đường qua thầy cô; vì thầy song hành cùng trò 

tận dụng giáo dục học đường để tạo ra các điều kiện thuận lợi nhất cho trò thành 

công trong giáo dục xã hội. Vì giáo dục nhân tính cần cả ba: giáo dục gia đình, 

giáo dục học đường, giáo dục xã hội; và tính liên tục làm nên tình liên kết của ba 

giai đoạn giáo dục, đó là nền của giáo dục nhân tính, mà kết quả cuối một đời 

người là trò đã nhận ra đây chính là giáo dục nhân phẩm. Trong quá trình của ba 

giai đoạn giáo dục thì thầy luôn vừa là cầu nối, lại vừa là chỗ dựa từ nhân tri tới 

nhân trí, từ nhân lý tới nhân vị, đây là tâm giao của mọi tâm giao! Vì đây là thâm 

giao của mọi thâm giao!  

Chữ ơn thầy có nội lực, có sung lực, có hùng lực cõng, bồng, bế, nâng cả chữ công 

cha, lẫn nghĩa mẹ, vì «không thầy đố mày làm nên». Và giáo lý «không thầy đố 

mày làm nên» vẫn là giáo lý một chiều, vì còn có một chiều khác là «không thầy 

(thì) học bạn», nhưng học bạn và học thầy rất khác nhau, khác nhau từ cách tiếp 
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nhận kiến thức tới cách xếp đặt tri thức, trong đó sự trải nghiệm của thầy bằng 

nhận thức qua kinh nghiệm của tri thức đã được cấu trúc hóa như kinh nghiệm trí 

thức, mà bạn bè khó trao cho nhau được, vì thầy đã trao cho trò một loại kinh 

nghiệm của ý thức của kẻ đi trước đã thành người.  

Trong thói quen của ngôn ngữ Việt, ta có thể gọi tất cả các giáo viên, giảng viên, 

giáo sư là thầy, nhưng đúng nghĩa của kẻ được làm thầy là một chuyện vô cùng lạ 

của môi trường học đường, của không gian giáo dục, vì học đường có nhiều mức 

độ làm nên trình độ trao truyền từ người giảng dạy tới kẻ học tập. Một người giảng 

cho học trò các kỹ thuật sử dụng máy vi tính, có thể chỉ là một kỹ thuật viên. Một 

người giảng cho học trò các phương cách cộng, trừ, nhân, chia, có thể chỉ là một 

giáo viên. Một người giảng cho sinh viên các phương pháp phân tích và giải thích 

một sự kiện hay một sự cố, có thể chỉ là một giảng viên. Thậm chí một người giảng 

cho học trò không những phân tích và giải thích một sự kiện hay một sự cố, lại còn 

đi sâu vào đạo lý hay, đẹp, tốt, lành để trò hiểu thấu luân lý có trong bổn phận, có 

trong trách nhiệm của kẻ đi học, sau này sẽ thành công dân, người giảng dạy có thể 

chỉ là một giáo sư. Tất cả các người giảng như kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, 

giáo sư cũng có thể không được gọi để được xem là: thầy, vì đúng nghĩa kẻ làm 

thầy là: thầy biết biến trò trở thành thầy như thầy! 

Câu chuyện thầy biết biến trò trở thành thầy như thầy! Theo nghĩa là thầy giúp cho 

trò thành công, thầy còn giúp trò thăng hoa thật cao trên thành công đó, trong nhiều 

lĩnh vực chớ không phải chỉ thu gọn lại trong lĩnh vực giáo dục. Vì khi rời mái 

trường rồi vẫn có thể gặp lại thầy, vẫn có thể hỏi ý kiến của thầy khi trò gặp khó 

khăn, rơi vào ngõ cụt, thậm chí sau nhiều năm đã rời trường, với tuổi đời đã lớn, 

nhưng vẫn xin gặp thầy để được tham vấn, để có lối ra trước bao thử thách, trước 

các thăng trầm của đời người. Có khi thầy kề cận trò cả đời của thầy, dù tuổi đời 

của thầy ngày càng cao, mà tuổi cao là tuổi trọng đối với người mà ta đã gọi là: 

thầy! Ta cần thầy như cần một giá trị thiêng liêng, nhưng rất hữu hình, thầy có mặt 

khi ta cần thầy, thầy cùng ta song hành qua các gian nguy của nhân thế, qua các 

hiểm nạn nhân sinh, các thất bại lẫn thành công giữa nhân quần. Thầy đã mở 

đường, nên thầy sẽ tiếp tục che chở… 

Nên câu chuyện của các người giảng như kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, giáo 

sư, có thể bắt đầu bằng hình tượng của trò là kẻ đang đứng nhìn về phía chân trời 

như đang đứng trước mặt chính tương lai của mình, nhưng muốn tới chân trời kia 

thì phải vượt biển, tức là vượt đại dương qua bao sóng gió, giông bão. Khi trò lấy 

có nghề, biết nghệ để lập nghiệp ngay trong thăng trầm của kiếp người, thì các kỹ 

thuật viên, giáo viên, giảng viên, giáo sư thường không có mặt, đây không phải lỗi 

của họ, vì họ làm việc theo hợp đồng, công việc của họ được đo bằng lương bổng. 

Còn thầy thì khác, thầy sẽ có mặt trong khó khăn của ta, giúp ta không những vượt 

thoát các thử thách, mà còn vượt thắng các thăng trầm, vì thầy vừa là chiều cao, 

vừa là chiều sâu của «sống lâu mới biết lòng người có nhân». Thật đậm phúc khi ta 

có được một người thầy song hành cùng ta, thật nhạt phúc khi ta đi ngang cuộc đời 

này mà không gặp một người thầy nào cả! 
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Tầm sư học đạo vì biết tôn sư trọng đạo 
Nhưng đậm phúc hay nhạt phúc còn tùy thuộc vào trò nữa, đó là chiều dài và chiều 

rộng trong sự thông minh của trò đã hiểu ra vai vóc và tầm cỡ của chuyện «tầm sư 

học đạo», vì trên thượng nguồn của giáo dục đã biết «tôn sư trọng đạo». Đây là 

câu chuyện đạo lý của tri thức, biết lấy kiến thức hay, đẹp, tốt, lành để xây dựng 

lên ý thức học thành tài để học thành người, dựng lên không gian của nhận thức, 

phải có văn hay chữ tốt, mà chữ hay có gốc, rễ, cội, nguồn của nó: muốn hay thì 

phải tìm người xưa. Khi không gian của thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận 

thức) đã định hình, thì con đường học sẽ mở: muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải 

học. Khi quy trình tiên học lễ hậu học văn đã được khẳng định, thì trò sẽ vào một 

quy trình văn ôn võ luyện, trong học hằng ngày có luyện thường xuyên, ngữ pháp 

Việt rành mạch, vì trong tập luyện có tôi luyện. Trong quá trình ngày ngày tiếp cận 

với thầy, có bài học: muốn hay chữ phải tìm người xưa; và muốn biết phải hỏi, 

muốn giỏi phải học giờ đã thành một, một của đường dài, một của nhìn xa trông 

rộng qua nghe lời thầy, nghe để học đúng và hiểu trúng, chớ không phải nghe một 

cách vô điều kiện. 

Nghe lời thầy từ tổng quan tới chi tiết, vì thầy sẽ kỹ lưỡng trong học ăn học nói học 

gói học mở, vì văn hay chữ tốt của thầy giờ đã là của trò, mà văn và chữ nầy đã 

đứng hẳn về phía thanh để chống tục. Vì không gian của học là thanh thoát trong 

thanh tao, nó ngược chiều với cách hành xử thô tục, nó ngược dòng với cách đối xử 

tục tĩu, kể cả khi phải đối diện với cái tục tằn, thì liên minh của thanh thoát và 

thanh tao sẽ chế tác ra thanh nhã để luôn có hành tác: đố tục giảng thanh. Dù gặp 

một chữ, một câu, một thái độ, một hành động thấp tục tới đâu, thì trò sẽ làm theo 

thầy là trả lời bằng thanh để giảng thanh cho kẻ tục biết mà tự sửa rồi tự bỏ đi cái 

tục, để tự kiểm rồi tự nâng mình theo cái cao của cái thanh.  

Tự thủa xa xôi nào nơi mà chữ nghĩa cũng quý hiếm như tiền bạc, có lời khuyên 

như con dao hai lưỡi: «Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy», là học chữ để thành 

người, những nếu học chữ để làm ra tiền, lời khuyên theo loại thực dụng chủ nghĩa 

này, đáng ngờ vì nó là con dao hai lưỡi, có thể vừa làm ra kết quả, vừa sinh ra hậu 

quả. Cái thời xưa đó có chữ để làm tiền, vì có chữ là được xem như có học, mà có 

học thì «không sao chết đói được», dạy học thì ra tiền, thời đó thực sự đã qua 

chưa? Giờ đây hình như chữ nghĩa không còn là của riêng của kẻ dạy học, mà dạy 

trong phản xạ «giấu nghề», thì trò sẽ không học được trọn vẹn, đầy đủ.  

Celan, thi sĩ của tâm thức thi ca cận đại, người thầy của những trò muốn đi tìm sự 

thật tại tâm, có để lại một mô thức nói mạch lạc quan hệ gắn bó bằng tâm huyết 

giữa thầy và trò: «Tôi là bạn, khi tôi chính là tôi» (“Je suis toi, quand je suis 

moi! 
2
”). Lòng thành thật của thầy là sự thật của thầy trong quan hệ giáo lý làm nên 

giáo dục đặc sắc, dựng lên giáo khoa đặc thù, xây lên giáo trình đặc điểm, dựng 

nên giáo án đặc biệt mang cá tính, nội công, bản lĩnh, tầm vóc của thầy. Đây không 

phải là chuyện phô trương hiểu biết của thầy về kiến thức, mà đây là một tổng lực 

                                                     
2 Éloge du lointain , Paris, Gallimard.  
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trong đó cá tính, nội công, bản lĩnh, tầm vóc của thầy đã thắp lên được ngọn lửa 

ngầm ngay trong trí lực và tâm lực của trò, mà những ngày tiếp nối sau này trong 

cuộc đời của trò, thì trò phải tự biết giữ lấy ngọn lửa ngầm cho trọn kiếp. Đây là 

quan hệ giữa người và người, mà giáo dục truyền thông qua internet khó mà thực 

hiện được, vì tiếng nói của thầy là lời tâm huyết trong một bối cảnh nhất định của 

không gian trao truyền song hành cùng với thời gian giảng dạy, mang đầy đủ nhân 

tính trong nhân tri, nhân đạo trong nhân trí, nhân lý trong nhân thế…
3
 Thầy đang 

đứng đó, thầy đang giảng đây, và trò nghe với chính tâm huyết của mình, mỗi lần 

trò rung động tới từ xúc động qua lời của thầy, tức là trò đang nhen nhúm mà tạo 

lực cho ngọn lửa ngầm mà trò mong được rực sáng mãi trong tâm lực, trí lực. 

Trong truyền thống xuất gia của Phật giáo có lễ truyền đăng (truyền đèn như truyền 

ánh sáng) giữa thầy và trò, như truyền cho nhau không những các tri thức cần có để 

làm người, mà còn truyền cho nhau tâm nguyện, có trong ý nguyện giờ đã thành ý 

lực là gốc của tâm lực, trí lực, làm nên vai vóc của trò, biết hành đạo vì biết hành 

thiện. 

Diễn biến tâm lý giáo dục của trò mà chỉ có trò biết, từ nhen nhúm ngọn lửa tới lúc 

biến ngọn lửa bùng lên, có khi chỉ là khoảng khắc, có khi được nuôi dưỡng bao 

năm trường, đây có thể là một ngọn lửa lớn, cũng có thể là một ngọn lửa ngầm, tồn 

tại như một ẩn số của đời người, mà thi sĩ Tô Thùy Yên được vào phương trình ba 

sinh (quá khứ, hiện tại, vị lai): «Nhen bùn ngọn lửa chưa tàn ba sinh». Khi người 

xưa tin rằng lời thầy giảng, dạy, khuyên, răn có khi là khuôn vàng, thước ngọc cho 

cả một kiếp người, hãy vận dụng các kết quả nghiên cứu của khoa học giáo dục, 

các khảo sát của xã hội học giáo dục, các định luận vi mô của triết học chính trị 

giáo dục để cùng song hành với tâm lý học giáo dục mà tổng kết để giải luận về 

cuộc đời của kẻ đi học gặp được thầy, và những kẻ khác đi học hoài, học mãi, học 

liên tục mà không gặp được thầy.  

Nếu một người thầy đúng nghĩa là thầy, thì người thầy sẽ thực hiện học trình đố tục 

giảng thanh, với hiệu quả của: không thầy đố mày làm nên, mà giáo dục truyền 

thông hiện đại qua internet khó mà làm hơn thầy, chỉ vì không có đầy đủ tâm huyết 

của một người thầy. Chính tâm huyết của thầy (là của riêng thầy) nên thầy rất khác: 

kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, giáo sư, họ làm việc với bổn phận và trách 

nhiệm, nhưng họ không có tâm huyết của thầy. Các kỹ thuật viên, giáo viên, giảng 

viên, giáo sư thường có tài năng của trí lực (nên mới được hành nghề trong hệ 

thống giáo dục); nhưng họ không có sung lực làm nên hùng lực của tâm lực, đây là 

một trong những định nghĩa thế nào là tâm huyết trong quá trình trao và truyền của 

thầy tới trò. Cụ Tiên Điền Nguyễn Du không lầm: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ 

tài! 

Thắp sáng hệ học (học tập, học hỏi, học vấn, học hành, học lực)  
Tâm huyết của thầy dẩn trò tới một không gian khác của quá trình học tập khi có 

thầy rồi thì trò không học mò nửa, mà là học hỏi, tức là vừa học, vừa hỏi, hỏi cho ra 
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chuyện, hỏi để được học tới nơi tới chốn, hỏi để thầy và trò cùng ngộ ra là: so ra 

mới biết ngắn dài; để cả hai (thầy và trò), cùng thăng tiến rồi thăng hoa theo học 

lực. Khi thầy không trả lời đầy đủ, trọn vẹn câu hỏi của trò, thì thầy phải tìm hiểu 

thêm, nghiên cứu thêm, tức là bản thân thầy cũng phải học hỏi thêm, để câu hỏi của 

trò có câu trả lời, có lối ra, có chân trời, tức là «có hậu», để cả hai, thầy và trò, tiếp 

tục song hành bền bỉ trên con đường học vấn. 

Học lực làm nên thực chất của học hành, nó không bị một bạo quyền lãnh đạo nào 

có thể bày vẻ ma trận của ngu dân qua tuyên truyền để truy diệt nó, như ta đang 

thấy trong thảm trạng giáo dục Việt Nam hiện nay, lấy độc đảng để độc tài nhưng 

bất tài trên mọi lãnh vực quản lý đất nước, nhất là trong giáo dục mà Việt tộc đang 

phải nhận lãnh một bi nạn là mái trường Việt đang ở đáy vực thẳm của phản giáo 

dục. Lấy mua điểm bán trường để mua bằng bán cấp, qua học giả-thi giả-điểm giả-

bằng giả để mua chức bán quyền, mà học vị là tờ giấy trắng (trắng tri thức vì vắng 

kiến thức) và học hàm là tờ giấy đen (đen vì bẩn bùn gian lận, màu đen của âm 

binh man trá). Cả hệ học (học tập, học hỏi, học vấn, học hành) dựng lên học lực, 

lấy chí bền của học chăm, trong tỉnh táo để suy ngẫm, sáng suốt để suy luận, luôn 

ngược lại với học gạo, học cuồng nghiệt trong vô minh, vì học mà không hiểu. Học 

thuộc lòng nhưng không có tấm lòng để hỏi, học mà không thấy thầy, không biết 

chuyện tầm sư học đạo.  

Thầy đang giảng trước mắt mà nhiều trò vẫn nhìn không ra, họ cứ tưởng là thầy 

ngồi cùng mâm, ăn cùng chiếu với các kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, giáo 

sư… Họ tưởng ai cũng làm thầy được, ai đã dạy họ là thầy họ, họ lầm! Muốn thấy 

được thầy, thì trò phải «sáng dạ», «sáng lòng», muốn thấy thầy trước hết phải thấy 

được một tấm lòng của thầy! Tấm lòng của thầy lớn hơn điểm thi, cao hơn bằng 

cấp, rộng hơn học vị, xa hơn học hàm, tấm lòng này dường như ở cõi: sống lâu mới 

biết lòng người có nhân! Nhìn mà không thấy, thì xem như «lỡ duyên» học tập với 

thầy. Thí dụ điển hình là diễn biến hàng năm trong các đại học: năm đầu đại học 

trong giảng đường có vài trăm sinh viên, tới cử nhân chỉ còn lại một trăm, tới cao 

học chỉ còn lại hai ba chục, tới tiến sĩ chỉ còn lại vỏn vẹn trên dưới mười sinh viên. 

Nếu người thầy đúng nghĩa là: thầy, thì thầy sẽ thấy trong vài sinh viên sẽ có kẻ mà 

chính mình là thầy sẽ đào tạo và «biến hóa» các sinh viên này thành thầy như 

mình, đây là lúc mà thầy trò phải nhận diện ra nhau! Thầy thấy trò không những có 

trí lực, lại có tâm lực, thấu đoản kỳ của kiến thức để chế tác ra trường kỳ của tri 

thức cho chính mình, và chính thầy sẽ giáo dưỡng để các trò này thành trí thức theo 

giáo lý hay, đẹp, tốt, lành nhất! 

Khi triết gia Hegel xây dựng công trình lý luận của mình là Hiện tượng học lý trí 

(la phénoménologie de l’esprit), triết gia này đi dần tới Hiện tượng học luật học (la 

phénoménologie du droit), ông luôn lấy thí dụ của chế độ nô lệ, một bên là chủ mà 

ngôn ngữ học Âu châu gọi là thầy (maitre), bên kia là nô lệ (esclave). Từ đây, triết 

gia này phân tích và giải thích mối quan hệ bóc lột của hai loại người không bao 

giờ cảm thông nhau ngay trong nhân kiếp của họ. Người chủ nô lệ, ngày xưa gọi là 

thầy (maitre) mà loại thầy này không dính líu gì tới giáo dục! Vì trong không gian 
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giáo dục thì sự gặp gỡ giữa thầy và trò là sự hội tụ của hai nhân kiếp, nếu tâm giao 

rồi đắc khí, thì hai nhân kiếp này có thể chỉ là một trong chia sẻ kiến thức, trong 

trao đổi tri thức. Hai kẻ: một bên là thầy, bên kia là trò, nhưng sẽ đồng hội đồng 

thuyền, lắm lúc đồng cam cộng khổ trên đường đời, trong và ngoài học đường, làm 

nên một nhân sinh quan chung chia được, dựng lên thế giới quan chia sẻ được, xây 

lên vũ trụ quan luân lưu được; có lẽ đây là quan hệ loại đẹp nhất, cao nhất giữa 

người và người
4
. 

Nhưng thầy chỉ được danh hiệu: thầy khi do chính trò gọi là thầy, nếu thầy mà tự 

vỗ ngực là thầy, trong khi chính trò không công nhận mình là thầy, thì chữ thầy do 

chính thầy tự gọi không có nội dung, vì không có ý nghĩa, nhất là không mang một 

giá trị cao quý gì cả. Câu chuyện thầy-trò luôn có nội dung của quan hệ giáo dục, 

luôn có ý nghĩa của sinh hoạt giáo dục, luôn có giá trị của đời sống giáo dục. Chính 

phương trình quan hệ-sinh hoạt-đời sống được giáo lý Việt hiểu rất nghiêm minh: 

Nuôi con không dạy là cha có lỗi, dạy không nghiêm ấy tội của thầy, câu chuyện 

này có cha có lỗi và tội của thầy, mà tội thì nặng hơn lỗi, và lỗi thì ta có thể tha, 

được chớ tội thì thật khó tha.  

Đây cũng là câu chuyện vừa hài kịch, vừa bi kịch của nền giáo dục Việt Nam hiện 

nay trong chế độ độc đảng gây ra bao độc hại trong giáo lý. Trước hết là hài kịch 

của trò man trá học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, để giả học vị rồi gian trong học 

hàm, ung thư hóa không gian giáo dục, hoạn bịnh hóa môi trường học đường, giờ 

lại được học trò gọi là «thầy»! Nhưng vì học (giả) nên chưa bao giờ thực sự gặp 

thầy thật, được nghe thầy thật giảng, được chia sẻ từ kiến thức tới đạo lý, từ tri 

thức tới luân lý, từ nhận thức tới đạo đức với thầy thật, nên trọn kiếp chỉ là thầy giả 

(mạt giáo trong điếm nghiệp). Thầy giả thì cho tới hết nhân kiếp cũng không sao 

hiểu được phương trình nội dung-ý nghĩa-giá trị của chữ thầy, luôn song hành để 

song kiếp với quan hệ-sinh hoạt-đời sống của giáo dục thật. Bi kịch của giáo dục 

hiện nay của Việt Nam ngày càng tràn lan: với bạo lực học đường, với thầy cô bạo 

hành học trò, với học sinh bạo động với thầy cô, tất cả đều bị điếm nhục hóa khi 

học đường bị quan hệ man trá hóa đột nhập, với học sinh phải bán thân trong 

không gian giáo lý, với những tên thầy giả hãm hiếp học sinh… Với tên Bộ trưởng 

Bộ giáo dục câm kiến thức, ngọng tri thức, chột ý thức, què nhận thức khi ra thông 

lệnh «Nếu bán dâm quá bốn lần, thì sẽ bị đuổi học!» (tà nghiệp trong điếm lộ). 

Thầy tách khôn khỏi dại 
Thầy dặn trò trong chuyện học, thầy khuyên trò về chuyện đời: dại làm cột con, 

khôn làm cột cái, mà đi học để làm người khôn và sau này ra đời cũng để tiếp tục 

làm người khôn, để bảo vệ chính nhân cách của mình và luôn biết yêu cầu xã hội 

chung quanh tôn trọng nhân cách này: chim khôn ai nỡ bán, người khôn ai nỡ nặng 

lời. Trong thế giới của thiện ác lẫn lộn, nơi mà hai loại người rất khác nhau sống 

chung với nhau bằng nghịch ngữ, người thì khẩu xà tâm Phật, kẻ thì khẩu Phật tâm 
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xà, vì trong không gian miễn phí này của lời nói: lời nói chẳng mất tiền mua! Thầy 

có khi phải thay thế cha mẹ mà khuyên trò: giữ miệng như giữ nút bình, cũng chỉ 

vì: lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Giữa thế giới đối xử qua lời nói, thầy 

chỉ ra cho trò cái khôn cư trú chỗ nào: khôn khéo lấy miệng mà sai, vung dại lấy 

vai mà đỡ. Nhưng người khôn mà thầy muốn đào tạo là người khôn có đạo lý, lấy 

đạo đức của mình làm con ngươi trong mọi ứng xử, vì người khôn này là kẻ biết 

nghe-hiểu-thấu: điều hay lẽ phải. Mà điều hay đang ở trong khu vực của lý trí, là 

chỗ dựa của trí tuệ, đã mang nội lực của tuệ giác; còn lẽ phải hiển hiện trong đạo lý 

dẫn dường cho luân lý, nơi mà con người sống chung với nhau không phải để sát 

phạt, để truy diệt nhau, mà sống chung vì có bổn phận và trách nhiệm với nhau
5
.  

Sự qua lại giữa điều hay và lẽ phải, là sự dẫn dắt nhau qua lý trí và đạo đức, và khi 

cả hai dung hòa rồi thống nhất với nhau thành một khối, thì chân dung của người 

khôn xuất hiện, mà người khôn của những người khôn khác chính là thầy, thầy 

dùng cái khôn để nâng đỡ kẻ này, rồi cứu rỗi kẻ kia, bảo vệ kẻ nọ. Trong lịch sử 

của Việt tộc có loại người thầy đó, chính là Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409-1585), 

không những cứu Nguyễn Hoàng khi khuyên chúa này nên vào Nam không những 

để thoát chết trước tay chúa Trịnhmà còn để dựng nghiệp; thầy cũng giúp nhà Mạc 

khuyên họ lên vùng cao để giữ thân, mà bảo nghiệp. Muốn làm thầy trước hết phải 

biết: nhìn xa trông rộng.  

Nhân dạng nhìn xa trông rộng là nét chính làm nên chân dung người thầy, tạo nội 

lực cho bài giảng, tạo sung lục cho phân tích, tạo hùng lực cho giảng thích của thầy 

trước trò. Năm 1993, Passeron (giòng thác mạnh của khoa học luận trong khoa học 

xã hội hiện đại, cùng lúc là nguồn nước bền của phương pháp luận điền dả thực địa 

của xã hội học), có lần kể cho tôi nghe câu chuyện khi ông và Bourdieu (chủ trì 

phái tái sản xuất xã hội, minh chủ của luận thuyết khống chế trong bất công xã 

hội), khi cả hai cho xuất bản tác phẩm Tái sản xuất (Reproduction) mà tái sản xuất 

đây là tái sản xuất bất bình đẳng làm nên tái sản xuất bất công trong xã hội. Thì 

người thầy của Passeron và Bourdieu đã đưa cả hai vào đại học Sorbonne vào làm 

trợ giảng cho mình, đó chính là Aron, minh sư của xã hội học cận đại, cầu vồng 

dày bản lĩnh biết nối triết học và xã hội học qua các phân tích vĩ mô, lại là đối thủ 

tri thức của Sartre trong hậu bán thế kỷ hai mươi vừa qua.  

Có lần thầy Aron tuổi trọng gọi hai thầy tuổi trẻ là Passeron và Bourdieu vào trao 

đổi về sự thành công ngoài tưởng tượng của tác phẩm của ha thầy trẻ này trong giới 

học thuật, và Aron đã phát biểu một câu « ngược đời » trước sự thành công của tác 

phẩm này là: “Các bạn đã mang thêm nước để đổ vào cối xay của Sartre” (“Vous 

apportez de l’eau au moulin de Sartre”). Thầy Passeron tâm sự thêm là ngay khi 

nghe xong câu này, Passeron và Bourdieu đều nghĩ là Aron vừa giận, vừa trách hai 

môn đệ của mình đã thêm nước để đổ vào cối xay của đối thủ của thầy mình. 

Nhưng Passeron kể thêm là với tháng rộng năm dài, và khi nghiền đi ngẫm lại, thì 
                                                     
5 Lê Hữu Khóa, Tự Luận, Anthropol-Asie, Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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đây là một nhận định rất sáng suốt của một minh sư, trong bối cảnh của giới trí 

thức sau đệ nhị thế chiến, khâm phục và tôn vinh chủ thuyết hiện sinh của Sartre, 

để rồi cùng rơi vào con đường chống bất bình đẳng để loại bỏ bất công với Sartre
6
.  

Nhưng chính những kẻ theo Sartre đã bật đèn xanh cho chủ thuyết cộng sản của 

Marx, rồi cổ súy cho các đảng cộng sản tại Âu châu, có nhiều trí thức cổ vũ cho 

hành động này, bằng cách lấy thẻ đảng viên của các đảng cộng sản Âu châu. Họ 

chưa biết sự khác biệt một trời một vực giữa chủ thuyết cộng sản của Marx và các 

đảng cộng sản mà Lénin, Staline, Mao… chính là những lảnh tụ dùng bạo quyền để 

bạo hành dân tộc họ, dùng bạo lực để hành hung dân tộc họ. Lénin, Staline, Mao… 

của các đảng cộng sản từ khi ra đời là nguồn chết chớ không phải nguồn sống. Và 

những nạn nhân sống sót qua những cuộc thanh trừng, thảm sát của bọn này, thì 

nhận ra là thực trạng của chủ thuyết cộng sản chính là bất bình đẳng của mọi bất 

bình đẳng, bất công của mọi bất công. Và câu cuối của Passeron vói tôi hôm đó là: 

«Aron đúng là thầy, vì ông biết nhìn xa, vì biết nhìn tự trên cao nhìn xuống, nhưng 

luôn luôn tôn trọng tự do của các môn sinh của mình, dù tự do đó đã đưa các môn 

sinh của mình tới sai đường lạc lối ». 

Đánh thức hệ thức  

(kiến thức, tri thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức)  
Từ xa xưa lắm, trước công nguyên, tổ sư của triết học là Platon đã kể về người thầy 

của mình là Socrate: “Giáo khoa của thầy luôn khích thích sự học hỏi, cụ thể là 

kích hoạt để trò đặt những câu hỏi; thầy học nhiều vì thầy đã đi xa, không những 

bằng tri thức mà còn bằng kinh nghiệm của cá nhân thầy, kinh nghiệm sống làm 

nên tri thức sống muôn vẻ. Mỗi lần trò tiến thêm trên con đường kiến thức, trò lại 

gặp thầy trên con đường nhân trí; chưa hết con đường kiến thức của thầy làm trò 

nhận ra là cả một sự khám phá những tri thức, luôn làm trò ngạc nhiên trong vui 

học…”. Đánh thức tri thức chính con đường học của Platon mà thầy Socrate đã 

vạch ra đã ít nhiều được tổ tiên Việt mô thức hóa rồi: học không mệt, dạy không 

nghỉ. Cha ông mình còn thêm vào: học không bao giờ muộn, mà từ gia đình tới hệ 

thống giáo dục phải làm rõ lên một giáo lý đã làm nên giáo dục Việt: cha muốn con 

hay, thầy mong trò khá. Đây là một ẩn số của nhân cách, sẽ làm nên phong cách 

của thầy, tạo ra tư cách của trò, đó là câu chuyên biết ơn-mang ơn-đền ơn của trò 

đối với thầy (mà thầy thì không bao giờ muốn trò trả ơn). Trò chỉ cần tiếp tục để 

tiếp nối trọng trách giáo dục bằng giáo lý của thầy là trao truyền ba hệ: hệ thức 

(kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức); hệ thông (thông minh, thông thạo, 

thông thái); hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo), tới các trò của các thế hệ mới. 

Cái thực giáo dưỡng cái đạo để làm người, để trò được thành tài rồi thành nhân là 

nhờ thầy, đây là phương trình đường dài của: có tích mới dịch nên tuồng, mà tích 

và tuồng luôn có chỗ dựa là sự thật-chân lý-lẽ phải. Tích lẫn tuồng luôn được đúc 

                                                     
6 Lê Hữu Khóa, Anthropologie du Vietnam, Tome III,  Anthropol-Asie, Ed. Les Indes Savantes. 
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kết qua kết cấu, kết cuộc, kết luận… đó là con đường của kết quả của chuyện học, 

vì học là học phải tới nơi tới chốn, chớ không phải học trong biệt vô tăm tích. Học 

là để lại cái tăm của mình, lộ ra nhân diện, rồi nhân dạng, và nhân cách đây là hiệu 

quả của quan hệ thầy-trò, vì thầy luôn dặn trò nên cẩn trọng trước cái mất tăm mất 

tích, theo kiểu sông dài cá lội biệt tăm, thuộc loại đường dài ngựa chạy biệt tăm.  

Sự thông minh của trò giúp trò nhận ra biên giới giữa nội dung giáo khoa và quyền 

năng của thầy, nhưng chính trò cũng biết phối hợp cả hai, liên minh với cả hai hiểu 

là trong một bài học có bài học của giáo án nằm trong giáo trình, và sâu xa trong 

bài học này có bài học của thầy, lúc kín đáo trao truyền, lúc tế nhị khuyên răn tới 

trò luôn «sáng dạ» để hiểu thầy, luôn «sáng lòng» để tâm giao đắc khí với thầy. 

Hiển hiện trong não bộ của trò, câu nói thẳng thắn của tổ tiên khi muốn tách người 

khôn ra khỏi kẻ dại: làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy người dại,  đây là lời 

minh chú của thầy, sẻ theo trò suốt kiếp học hành, luôn đi tìm sự thông minh qua 

sự thông thái của thầy, nhận ra sự thông minh của thầy qua sự thông thạo của tri 

thức. Thầy đánh thức hệ thức (kiến thức, tri thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức), rồi thầy vực dậy luôn cả hệ thông (thông minh, thông thái, thông thạo), mà 

thầy đâu cần nói nhiều: Khôn ngoan chẳng lo nói nhiều/ Người khôn mới nói nửa 

điều cũng khôn. 

Đi tìm tri thức đúng lý giải và trúng trong kết quả là đi tìm thầy cao trong học thức, 

rộng trong học lực, sâu trong học hành, vì thầy đã đi thật xa trong học luyện.  

Nhưng mỗi người thầy có sự cẩn trọng riêng của mình khi hoàn thành một giáo án, 

có sự nghiêm cẩn khi cấu trúc một giáo trình, vì thầy hiểu hơn ai hết là: sai một ly 

di một dặm. Khi chấp bút cũng vậy, bút sa gà chết, và thầy biết hơn ai hết là có khi 

người cũng chết theo, và sự mạch lạc của thầy là đường đi nẻo về của giáo khoa 

nghiêm túc, nó ngược lại với các ý đồ xấu sinh ra từ thâm ý tồi: Người khôn đón 

trước rào sau/ Để cho người dại biết đâu mà mò. Thầy không muốn làm loại người 

khôn có thâm ý, thầy gần với loại người khôn cẩn thận: Chim khôn chưa bắt đã 

bay/ Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời. Rồi thầy sẽ dạy cái khôn này cho trò, 

nếu trò hiểu tại sao thầy nghiêm cẩn trong tri thức, càng đi theo thầy qua tháng 

rộng, năm dài, thầy sẽ khuyên và luôn dặn là: Người khôn chưa đắn đã đo/ Chưa đi 

biển cả đã dò nông sâu.  

Đây là câu chuyện rộng hơn không gian học đường, người ta còn nhớ sự cẩn trọng 

của thi hào Goethe, dãy ngân hà tinh sáng của thi ca tâm thức, nguồn suối vừa sâu, 

vừa mạnh của thi từ biết đánh thức trí năng, và ông nhìn hệ thống đại học thủa nào 

bằng sự nghi ngại qua câu hỏi: «Ai dạy được và ai không dạy được?». Người dạy 

được là kẻ đưa được hệ thức (kiến thức, tri thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức) một cách trọn vẹn trong giáo khoa, một cách đầy đủ trong giáo trình, một 

cách toàn lý trong giáo án, nhưng vẫn chưa là thầy theo đúng trong sự chờ đợi của 

Goethe. Đúng là bậc thầy, thì trò sẽ thấy các giá trị tâm linh của nhân sinh đã có 

mặt trong bài học dày giá trị nhân lý, nhân tính làm nên chiều cao của nhân phẩm, 

chiều sâu của nhân tâm. Nên thầy luôn dặn dò phải luôn tránh: Khôn ba năm, dại 
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một giờ! Khôn dại có lãnh thổ tách biệt nhau, nhờ sự sáng suốt của cái khôn luôn 

tỉnh táo trước ranh giới khôn dại: Trăm cái khôn dồn một cái dại. Mà trong đời 

sống hằng ngày thì: Thằng dại hại thằng khôn, nhưng thầy sẻ dạy trò là kẻ khôn thì 

không được khinh người, qua kiểu nói: Rồng vàng tắm nước ao tù/ Người khôn ở 

với người ngu bực mình. 

Truyền phương trình nghề-nghệ-nghiệp  
Quan hệ của thầy thật và trò thật là quan hệ của hệ thức: nhận kiến thức để xây tri 

thức, cõng tri thức rồi bồng trí thức, dìu ý thức để nâng nhận thức; chưa đủ quan hệ 

này có gốc, rễ, cội nguồn của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên, nơi mà nhân 

nghĩa làm nên giáo lý có bổn phận với đồng bào, đồng loại, có trách nhiệm với đất 

nước mình và thế giới của nhân loại. Một quan hệ thật giữa thầy thật và trò thật 

mang cường độ của đạo đức biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau với tha nhân, mang trình 

độ của nhân đức yêu môi sinh, quý môi trường: một quan hệ trùm phủ lên cả kiếp 

người. Một quan hệ thật trong trao truyền thật, biết đi thật xa để hệ thức (kiến 

thức, tri thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) được chung lưng đấu cật với hệ 

luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận), lại biết dựa vào hệ lý, có giáo lý biết 

nâng nhân lý. Thầy (thật) luôn để dấu ấn lâu dài, bền bỉ cho kiếp người của trò, vì 

chỉ có thầy mới làm rõ ba ẩn số trong nhân kiếp, rồi xếp cả ba theo thứ tự chỉnh lý 

nhất, để sự toàn lý của cả ba ẩn số thành một phương trình mà thầy đã có câu trả 

lời, thầy đã mở cả ba cửa cùng lúc; đó là nghề, nghệ, nghiệp. Mà giờ đây trò đã 

hiểu để viết là nghề-nghệ-nghiệp, liên kết của ba ẩn số mà thầy đã lập được thành 

liên minh cho cả ba để trao tặng trò phương trình thành tài để thành người: thành 

công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã hộị. 

Khi học nghề với thầy, với thời gian thầy sẽ mở lối vào nghệ mang thuật lý của 

sáng tạo, nếu trò có kỹ năng trong sáng kiến, thầy sẽ đưa trò tới nơi tới chốn của 

sáng chế, khi thành công thì chính trò đã nhận ra là thầy vừa trao tặng cho mình 

một nghiệp. Nghề nghiệp sẽ theo trò cả đời, với thao tác của nghệ, nơi mà nghệ 

thuật không chỉ khung vào văn chương, âm nhạc, hội họa... Ở đây, nghệ của tâm 

lực song đôi với nghề dầy trí lực, từ kỹ thuật tới phương pháp, mang từ thành công 

của học lực tới thành tài của học vị, từ thành đạt của học hàm tới thành tựu cho 

một đời người.Từ đó hệ thức (kiến thức, tri thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức) sẽ trở lại như một dấu ấn vĩnh viễn: sinh nghề tử nghiệp, trong tỉnh táo để 

sáng suốt, không hề hốt hoảng trong lo sợ vì chữ: tử, mà tử vì nghiệp ở đây mang 

hình tượng thật đẹp của nhân tri giờ đã thành nhân trí. Mà Nguyễn Du
7
 đã mô thức 

hóa được lời của người-dặn-người, như thầy đã từng dặn trò:”Đã mang lấy nghiệp 

vào thân/Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”. 

Tạo nghề, lấy nghệ nâng nghiệp là câu chuyện của cả đời người, có khi đời người 

đã dứt rồi mà chuyện nghề-nghệ-nghiệp vẫn chưa xong đối với thầy, vì làm thầy là 

làm thầy với ít nhất hai nỗi lo: lo là mình có truyền nghề trao nghệ tới trò đã đầy 
                                                     
7 Lê Hữu Khóa, Nghệ Luận, Anthropol-Asie, Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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đủ chưa? Khi nhận một trọng trách giảng-dạy-trao-truyền tới trò thì bản thân mình 

là thầy có được học trọn vẹn chưa? Tại đây, thầy đã khác các kỹ thuật viên, giáo 

viên, giảng viên, giáo sư vì thầy không học thuộc lòng, mà thầy tôi luyện từ kiến 

thức tới tri thức của thầy, để thầy rèn luyện tới nơi tới chốn, từ ý thức tới nhận thức 

của trò về phương trình nghề-nghê-nghiệp. Cụ thể là thầy khuyên trò không nên 

học như gà đá vách, không nên học như bị nhồi sọ trong ngu dân, không nên học 

như tự tra tấn vào trí não của chính mình; nhưng ngược lại thầy biết đưa chữ nhẫn 

vào chữ học: muốn rành nghề chớ nề học hỏi.  

Học là kiên nhẫn với thời gian như nhẫn nại với giáo trình, ẩn nhẫn hàng ngày để 

song hành cùng giáo lý, đó là con đường dài của nghề-nghệ-nghiệp mà chính trò đã 

chứng kiến trực tiếp sự kiên nhẫn của thầy và của trò, đi tìm tri thức, đi tìm đạo 

đức, cả hai thầy và trò đã được hun đúc qua: kiên cường. Chính kết quả tích cực 

của nhẫn làm lộ ra biện chứng mà tổ tiên Việt đã dặn con cháu: ấu bất học, lão hàn 

vi, rõ ràng là lúc còn trẻ ham chơi mà biếng học, khi về già dở khóc dở cười. Hãy 

cẩn thận với chữ nhẫn của thầy, trong đó có sự thông minh của kiên nhẫn, có sự 

sáng suốt của lòng kiên cường, thầy không cực đoan: thứ nhất hay chữ, thứ nhì dữ 

đòn; thầy không có quá khích: người roi voi búa. Vì bạo động trong quan hệ thầy-

trò, sinh ra bạo hành của thầy đối với trò, sinh ra bạo động của trò đối với thầy, đây 

chính đại nạn của môi trường học đường của Việt Nam hiện nay. Nó tới từ độc 

đảng mà muốn độc tôn để độc quyền thì chỉ có thể dùng bạo quyền, hệ bạo (bạo 

lực, bạo động, bạo hành) xuất hiện khi đảng độc tài biết mình bất tài trong quản lý 

xã hội, muốn độc trị mà không biết quản trị
8
.  

Hệ bạo là hiện thân của cái ác trong xã hội, nó hiện nguyên hình của nó qua cái 

xuẩn trong hệ thống giáo dục hiện nay, chính cái xuẩn tạo ra cái ngu để dung 

dưởng cái dốt, đẻ ra cái dại. Mà trọng trách giáo dục là xóa đi xuẩn, ngu, dốt, dại, 

bằng hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) để thăng hoa hệ thông 

(thông minh, thông thạo, thông thái), rồi thực hiện cho bằng được hệ sáng (sáng 

kiến, sáng chế, sáng tạo). Phải phân tích cho rành mạch hậu quả của hệ thống giáo 

dục việt nam hiện nay để giải thích cho rõ ràng về thảm nạn của nó: giáo dục đã bị 

rơi xuống vực sâu, nó đang bị bùn nhơ của xuẩn, ngu, dốt, dại làm nó ngột thở để 

rồi nó phải bị chết ngộp bùn bẩn!
9
 Câu chuyện nghề-nghệ-nghiệp có gốc, rễ, cội, 

nguồn của câu chuyện sự thật-chân lý-lẽ phải, tại đây thầy giáo dưỡng trò bằng sự 

thật của nghề (có (sự) thực mới vực được đạo), chân lý của nghệ (chân, thiện, mỹ), 

lẽ phải của nghiệp (sinh nghệ tử nghiệp). Tất cả phải là sự thật, phải được giảng 

dạy trong chân thật; không gian giáo dục làm nên môi trường của kiến thức, được 

thực chứng qua chứng minh từ toán học tới đạo đức học, chuyện học giả-điểm giả-

thi giả-bằng giả trong giáo dục độc đảng của Việt Nam hiện nay không những là 

phản giáo dục, gian giáo khoa, trộm giáo trình, lận giáo án, mà còn là chuyện: ám 

sát giáo dục! Thủ tiêu giáo lý! 

                                                     
8 Lê Hữu Khóa, Dân Luận, Anthropol-Asie, Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
9 Lê Hữu Khóa, Chính Luận, Anthropol-Asie, Facebook VÙng Khả Luận (Trang thầy Khóa). 
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Bác Hoàng Xuân Hãn, người thầy ngay trên thượng nguồn Việt Nam học, người 

thầy tin yêu của của các mạch nước sâu Hán Nôm, trong những giờ cuối của cuộc 

đời mình, khi nghe bác gái hỏi bên giường bịnh: « Ông muốn trối trăn gì không? 

Ông muốn dặn dò gì không cho thế hệ sau? », giây phút đó bác Hãn thật bình tĩnh 

trong sáng suốt trả lời: «Đâu có gì đâu mà trăn trối, có gì đâu mà dặn dò, mỗi 

người trong cuộc sống có công việc của mình, thì cứ làm cho đúng, cho tốt thôi, 

chớ đâu cần ai phải dặn ai! ». Đây là một người thầy đã đắc đạo, biết đắc tâm với 

chính mình, vì đắc trí với kết quả của phương trình nghề-nghệ-nghiệp
10

. 

Trao sung lực cho hệ chính  

(chính tri, chính trí, chính tâm, chính khí, chính đạo) 
Có thầy giỏi, cao giáo lý, mạnh học lực, rộng tri thức, sâu nhận thức thì trò đừng sợ 

bị: tẩu hỏa nhập ma! Vì trong giáo lý của thầy có sự liêm chính; trong giáo dục của 

thầy có cái chính thống, làm nên giáo khoa chính lý, dựng lên giáo trình chính quy, 

tạo ra giáo án chính xác. Nhưng đây là chuyện mà một giáo viên, giảng viên, giáo 

sư có thể làm được, còn hệ chính của thầy thì cao, sâu, xa, rộng hơn, nó nằm sâu 

trong thử thách của thức khuya mới biết đêm dài.  

Trên đường dài của học tập, trò đã nhận ra thầy là người hiếm hoi, có khi là người 

độc nhất đưa trò vào con đường của chính trí, đây là chuyện khó trong quan hệ 

thầy-trò; từ khi trò nhận được trọn vẹn hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, 

nhận thức). Và, cũng chính thầy là người sẽ trao hệ luận cho trò: lấy lý luận để lập 

luận, lấy giải luận để diễn luận; rồi khi hệ luận xuất hiện, nó sẽ tạo sung lực cho hệ 

thông (thông minh, thông thạo, thông thái) có chỗ đứng ghế ngồi trong hệ giáo 

(giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án) của thầy; từ đó tạo hùng lực cho hệ sáng 

(sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) để thăng hoa cuộc đời của trò. Nên làm thầy đúng 

nghĩa không hề là chuyện dễ, chuyện này khó tột bậc, khó tới độ một người thầy 

không những được tất cả trò tôn vinh là thầy, được nhân loại vinh danh là thầy theo 

nghĩa đúng nhất, có thể chính người thầy trong nội tâm vẫn chưa tin là mình xứng 

đáng với danh nghĩa: thầy. 

Câu chuyện thầy-trò trong không gian giáo dục, qua môi trường học đường, cùng 

một bài giảng, cùng một bài học, nhưng phong cách của thầy khác các giáo viên, 

giảng viên, giáo sư, mà trò đã gặp. Phong cách giáo khoa của thầy không chỉ là bề 

ngoài hình thức mà chính là tư cách của thầy, mà trò phải nhận ra là sự hội tụ giữa 

phong cách và tư cách chính là chiều cao nhân cách của thầy. Chúng ta là trò, 

chúng ta cảm phục bốn hệ trong nội công giảng dạy của thầy: 

 Hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức).  

 Hệ giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án) 

 Hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận). 

 Hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái). 

                                                     
10 Lê Hữu Khóa, Anthropologie du Vietnam, Tome IV,  Anthropol-Asie, Ed. Les Indes Savantes. 
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 Hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo).
11

 

Chúng ta từ khâm phục tới kính trọng phong cách, tư cách, nhân cách của thầy. 

Chính đây là hạnh ngộ trong quan hệ thầy-trò, luôn bắt đầu bằng niềm vui học, khi 

được song hành cùng thầy thì sẽ biến thành niềm tin học. Tin vào chuyện học như 

tin rằng chuyện thay đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa cho chính mình là chuyện 

thật! Mà thầy đang đứng, đang giảng trước mắt ta, và người thầy này vừa là một 

tấm gương học, vừa là một tấm gương đời, trong ý nghĩa hay, đẹp, tốt, lành nhất. 

Nên khi có thầy bên cạnh rồi thì đừng sợ: lầm đường lạc lối, mà hãy vui sướng lên, 

vì chuyện xuất quỷ nhập thần sẽ tới để thăng hoa trò. Vì thầy biết nhóm lửa ngay 

trong sự thông minh của trò, thầy biết biến giòng suối nhỏ ham học thành con thác 

mạnh chăm học, rồi thầy cùng song hành với trò để đưa suối, thác này ra đại dương 

hiếu học của bể học, nơi mà trò sẽ vừa thành tài, vừa thành người. 

Trong những chặng đường của chuyện học, chúng ta hãy nhớ lại các bài giảng của 

thầy, không phải là những bài giảng của một kỹ thuật viên bị trùm phủ bởi cơm áo 

gạo tiền, một giáo viên bị vây bủa bởi chén cơm manh áo, một giảng viên bị trói 

buộc bởi giá áo túi cơm, lại không phải của một giáo sư mà người thầy thi ca tác 

giả chuyện Kiều, là Nguyễn Du đặt tên là «những phường gá áo túi cơm xá gì!». 

Trong các bài giảng của thầy (nếu thầy thực sự là thầy) thì ta cảm nhận từ phân tích 

tới giải thích, từ diễn đạt tới phê bình, xuất hiện sự cảm xúc của thầy, chính sự cảm 

xúc này biết đánh thức sự nhạy cảm trong thâm tâm của chính ta. Chúng ta mừng 

vui vì sự nhạy cảm này còn sống và sẽ mãi mãi sống còn trong ta, nó sống để 

chống lại vô cảm, sinh ra vô giác, con đẻ của vô tri có gốc, rễ, cội nguồn trong vô 

minh, làm ra hậu nạn của vô tâm, mà đáng sợ nhất là nó sẽ cho ra đời loài: vô nhân 

(bất nhân giữa nhân thế). Chúng ta đi học, muốn học, xin được gặp các người thầy 

biết bền gan vững trí chống lại hệ vô (vô cảm, vô giác, vô tri, vô minh, vô tâm, vô 

nhân) này. 

Bi đát làm nên bi nạn của giáo dục hiện nay dưới chế độ độc đảng dùng độc quyền 

tuyên truyền ngu dân, để bỏ tù tri giác của công dân lẩn tuệ giác của học trò, nó 

dùng luôn độc đoán của độc tài mà áp đặt: chuyện này nhạy cảm đừng đụng vào, 

chuyện kia nhạy cảm đừng rờ vào… Kế đó, nó dùng độc trị rất độc hại là giết ngay 

trong trứng nước sự xúc động, lòng nhạy cảm của các học sinh, mà trong tương lai 

là những công dân. Chính sự xúc động, lòng nhạy cảm là thượng nguồn của mọi 

định nghĩa về: tự do! Khi thầy đánh thức sự xúc động về các nỗi khổ niềm đau của 

nhân sinh, khi thầy giúp trò tỉnh thức để có ý thức rồi nhận thức ra lòng nhạy cảm 

về các hoạn nạn của đồng bào, của đất nước thì đây là tâm huyết của thầy sẽ làm 

nên: tâm lực của trò. Chuyện trao truyền trí lực qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí 

thức, ý thức, nhận thức) không phải là chuyện khó trong giáo dục, chuyện khó là 

tạo ra tâm lực để trí lực được song hành với sự xúc động, lòng nhạy cảm. Vì tâm 

                                                     
11 Lê Hữu Khóa, Liens méthodologiques, parenté épistémologique entre les sciences sociales, Collection Sens 
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lực bảo vệ sự xúc cảm để trí lực dùng lý trí của trí tuệ mà tìm ra câu trả lời vừa 

đúng sự thật làm lên chân lý, vừa đúng giáo lý làm nên lẽ phải! 

Khi độc đảng dùng hệ độc (độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) để gây ra ung thư 

độc hại vừa trong não trạng, vừa trong nhân tâm của học sinh, sinh viên để ngầm 

ngầm tạo ra hệ vô (vô cảm, vô giác, vô tri, vô minh, vô tâm, vô nhân) này, thì tâm 

lực và trí lực của học sinh, sinh viên đang bị xiết cho tới gục, cho tới ngộp, cho tới 

chết! Nên tất cả những giáo viên, giảng viên, giáo sư vô tình hay cố ý tuyên truyền 

cho hệ vô này, họ không phải là thầy! Vì họ không xứng đáng được làm thầy, vì họ 

không có nhân sinh quan của nhân tính, vì họ không đủ thế giới quan của nhân tâm, 

vi họ không đầy vũ trụ quan của nhân từ, để được gọi là thầy đâu! 

Trong bài giảng của thầy, trong lời giảng của thầy có: 

 chính tri, tri thức đúng làm nên hiểu biết trúng, 

 chính trí, lý trí đúng làm nên trí tuệ trúng, 

 chính tâm, nhân từ đúng làm nên nhân tâm trúng, 

 chính khí, khí tiết đúng làm nên tâm huyết trúng, 

 chính đạo, nhân đạo đúng làm nên nhân vị trúng
12

. 

Thầy-trò: liên kết đúng-trúng! 
Năm 1870, văn sĩ Maupassant, đại dương mênh mang của tiểu thuyết vì đã biết làm 

muôn vàn con suối nhỏ trong văn chương hiện thực của văn học Pháp, có kể về tầm 

vóc của lý tưởng mà thầy của mình có được trong từng chi tiết qua sự mô tả có 

trong văn phong, người thầy đó chính là văn sĩ Flaubert: «Thầy nhìn ra được trong 

chi tiết không đáng kể của cuộc sống, có bao ẩn số làm nên cuộc sống, thầy thấy 

sâu trong ngọn lửa mới được nhen nhúm, một cây mọc thản nhiên giữa bình 

nguyên, và thầy ngồi đối diện chúng, thầy quan sát trong tận cùng của lửa, trong 

thâm dạng của cây, cho tới khi thầy thấy là ngọn lửa này không giống bất cứ ngọn 

lửa nào đã có trên đời này, rồi thầy thấy là cây này không giống bất cứ cây nào đã 

gặp trong cuộc sống này. Khi đó thầy mới đi tìm văn phong cho thầy là: bất cứ 

chuyện gì mà ta gặp trong cuộc đời, nếu muốn nói về nó hãy tìm danh từ đúng 

nghĩa để tả thật về nó, với sức mạnh của động từ để đánh thức nó, với những tĩnh 

từ chính xác để đánh giá nó ». 

Như vậy, văn phong không hề là hình thức, mà là nội dung của nội dung, nơi mà 

hình thức làm nên mãnh lực cho nội dung. Trong quan hệ thầy-trò, tầm vóc tri thức 

của thầy củng cố niềm tin của trò trên con đường học tập; và chính thầy cũng phải 

nhận ra nội công của trò, để song hành cùng trò, rồi biến nội cộng này thành bản 

lĩnh. Giữa những bài học, thầy trao cho trò không những kiến thức mà cả niềm tin 

vào cuộc đổi đời qua tri thức, qua sự hiểu biết về cuộc sống; tại đây nếu trò tinh ý, 

«sáng dạ», sẽ hiểu thật sâu ý nguyện của thầy. Hiểu thầy không những qua tâm sự 

của thầy, mà qua ẩn ngữ, mật mã, tín hiệu… như những bí mật giữa thầy và trò, mà 
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thầy muốn trao cho đứa học trò tin yêu của thầy, như gởi niềm tin của thầy vào 

câu: Con hơn cha là nhà có phúc, mà thầy muốn trò đổi lại là: trò hơn thầy là đời 

còn tri. Và, Tri thức cùng lứa để song đôi với tri ân. Nếu thật sự là thầy với nội 

công cùng trải nghiệm, với bản lĩnh cùng kinh nghiệm, thì thầy sẽ nhận ra ngay: trò 

sẽ là một môn sinh xuất sắc! Như khi Maupassant xem Flaubert là thầy, nhưng 

chính Flaubert khi thấy được tài năng trong nhân dạng của Maupassant đã thốt ra 

câu: « Người này sẽ là thầy! » 

Thầy có nhiều trò giỏi, nhưng hình như thầy chỉ có một trò là tâm giao-đắc khí với 

thầy, chính môn sinh này sẽ là trò rễ, trò gốc, trò nguồn, trò cội, tức là trò chính 

mà thầy đã chọn. Có khi thầy chọn chính thức trước mặt mọi người bằng danh 

chính ngôn thuận, có khi thầy chọn trong âm thầm trong lặng lẽ của ý hợp tâm đầu, 

mà chỉ thầy và trò này mới hiểu nhau: nói ít hiểu nhiều! Và, trò này sẽ là đứa con 

tinh thần trong học thuật, mà thầy sẽ đồng hành như đồng hội, đồng thuyền trên 

con thuyền tri thức. Thầy-trò đồng hội, đồng thuyền theo nghĩa sâu đậm nhất, tức là 

cùng môt giòng sinh mệnh trước các thách thức của kiến thức, trước các thử thách 

của tri thức, trước các thăng trầm của nhận thức về nhân tình thế thái, luôn vô 

thường trong nắng sớm mưa chiều, trong vật đổi sao dời. Và, trò đi từ khám phá 

này tới khám phá khác về chính người thầy của mình, như không ngừng khám phá 

một kho tàng từ kiến thức tới tri thức, từ ý thức tới nhận thức
13

. 

Veyne, cây đại thụ của cổ sử Địa Trung Hải, của cổ văn La Mã, của cổ triết Hy 

Lạp, mỗi khi bị hỏi một cách tò mò và tọc mạch là tại sao lại gặp được thầy giỏi lại 

được các đại sư xem như là bạn, nhờ đâu mà có bí quyết thành công đó? Thì Veyne 

hay trả lời kiểu «chọc quê»: «Tôi có hai người thầy, mà cũng là hai người bạn, 

người thứ nhất là Aron, gốc Do Thái thoát chết cuộc diệt chủng của Đức quốc xã 

trong đệ nhị thế chiến; người thứ nhì là Foucauld, một người đồng tính cũng đã là 

nạn nhân của kỳ thị trong một xã hội không chấp nhận người đồng tính». Nhưng 

đối với các môn sinh trung thành, các đồng nghiệp chung thủy, thì Veyne trả lời 

hoàn toàn khác, rất thành thật: «Cả Aron lẫn Foucauld đều là hai đại sư, người thứ 

nhất thì nhìn xa trông rộng, người thứ nhì thì luôn dùng lương tâm của chính mình 

mà nổi dậy chống lại bất công trong xã hội». Câu trả lời này đầy đủ, trọn vẹn, nói 

rõ hai nhân tính của một người thầy, như hai tiêu chuẩn để làm thầy: thứ nhất là 

nhân trí nhìn xa trông rộng, thứ nhì là nhân tính biết chống lại bất công. 

Tới đây thì nên nhắc tới Phật (Phật tổ Thích Ca) không là thánh, không là thần, 

không là chúa, mà trước hết là một người thầy, làm thầy ngay trong chính bài giảng 

của mình, luôn biết khuyên các học trò của mình là không nên tin bất cứ một điều 

gì trên đời này một cách vô điều kiện. Mà hãy biến cuộc sống là một trải nghiệm 

trong đó có mọi thí nghiệm trực tiếp, thấy đúng thì tin, thấy sai thì bỏ, tức là chỉ lấy 

sự thật để làm nên kiến thức; nơi mà mỗi cá nhân thí nghiệm đúng sai, thật hư, có 

nhân và có quả, ngay trong chính cuộc đời của mình. Nơi mà mình vừa là thầy của 
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cuộc đời mình, lại vừa là quan tòa của chính cuộc sống của mình, mà không quên 

mình cũng là nơi nương tựa bền vững nhất cho mình qua bài giảng trước khi Phật 

lìa đời: Hải đảo tự thân. Nơi mà tự do biết hiến tự tin, dâng tự chủ, nâng tự trọng. 

Một người đích thực là thầy, kẻ đó trao tự do-hiến tự tin-dâng tự chủ-nâng tự trọng 

một cách chân thành và trọn vẹn tới trò của mình. Và, thiền sư Thích Nhất Hạnh, 

người thầy thiền phái hiện đại, đứa con tin yêu của Phật học Việt Nam, đã hiểu rất 

rõ và rất kỹ bài học này; có lần thầy tâm sự trong một bài pháp thoại: «Có khi chỉ 

một chữ của thầy mà mình tu cả đời cũng không hết, cả kiếp cũng không xong…». 

Quan hệ thầy-trò thật lạ! Nó vừa khắng khít, nó vừa bao la…
14

 

Mài khí tiết 
Kiến thức sắc, học thức nhọn, và học tập là mài dũa tri thức tới nơi tới chốn, như 

mài một khí tiết của kẻ thật sự muốn làm người, muốn dựa lên thầy để được học 

một cách chuyên cần nhất. Khí tiết lấy nền của hệ đạo (đạo lý làm nên đạo đức), để 

nắm hệ thức (kiến thức dựng nên tri thức), khí tiết đúc cả hai thành một: chính khí, 

nơi cư trú của sự tinh khiết trong học tập. Câu chuyện chính khí trong tinh khiết có 

gốc, rễ, cội, nguồn trong sự học tập, mà trò sẵn sàng đi con đường tu tập của thầy, 

và khi được học hành với thầy thì ranh giới giữa học tập và tu tập không còn nữa. 

Tu tập cạnh thầy, bắt đầu bằng tu tâm dưỡng tính, trực tiếp hằng ngày được thấy rõ 

phong cách của thầy qua an bần lạc đạo, sống vui giữa đời vì được học tập tri thức, 

được trao dồi kiến thức, sống với tri, vui với đạo, mà tri là sự hiểu biết, đạo là con 

đường phải thật sự tu tập mới nhận ra.  

Trong an bần lạc đạo, thì trò quan sát tới nơi tới chốn không gian thanh tịnh của 

thầy, không gian này mang nội chất của thanh bạch, cái trong làm nên cái sáng, để 

cái sáng làm chỗ dựa bình dị, trong giản dị. Tất cả làm nên không khí học tập trong 

bình dị và sáng giản dị, hợp với bối cảnh thanh đạm, có ít vật chất nhưng đủ sống 

để học tập, không cần số nhiều của xa hoa, mà lỡ thiếu vài tiện nghi vật chất, thầy 

cũng chấp nhận luôn thanh bần. Không gian của thầy có thực cảnh của hệ thanh 

(thanh tịnh-thanh bạch-thanh đạm-thanh bần) đây chính là nội lực của an nhiên tự 

tại, sau này khi thầy hưu trí thì đây chính là nội công trong mai danh ẩn tích của 

thầy. Nếu thực sự là thầy, thì không bao giờ ồn ào ngoài chợ trời bằng cấp; nao nao 

trong siêu thị của học vị, học hàm, mà chỉ cần lẳng lặng mài khí tiết bằng chữ 

chuyên song hành cùng chữ lặng, cứ âm thầm mà chuyên cần trong yên lặng để 

mài dũa học lực. Khi trò được mài khí tiết cùng thầy là một cơ may bao la, mài cho 

sắc hệ đạo (đạo lý làm nên đạo đức), chuốt cho nhọn hệ thức (kiến thức dựng nên 

tri thức), qua hệ thanh (thanh tịnh-thanh bạch-thanh đạm-thanh bần) của thầy, tức 

là đang cùng thầy đi từ trường học tới trường đời. Nhận được từ thầy nhân lý, nhân 

tri, nhân trí, có nền của nhân bản, nhân văn, nhân vị, vì có cội của nhân nghĩa, 

nhân tâm, nhân từ để chế tác ra nhân đạo làm đường đi nẻo về cho nhân phẩm. 

Thầy không những dạy ta chữ, mà thấy còn dạy ta sống, từ biết-sống tới sống-biết. 
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Trong cấu trúc đạo lý: cơm cha áo mẹ công thầy, thì cơm cha áo mẹ là tiền đề vật 

chất để con được đi học; nhưng học thành tài, học thành người thì công thầy là 

chuyện vừa khó vừa dài, vì là chuyện vừa tinh vừa chuyên. Chính trong cái vốn 

tinh chuyên này, thầy không muốn trò phải làm giống hệt như thầy, mà trò phải đi 

xa, đi sâu, đi rộng, đi dài hơn thầy, bằng chính hệ đặc (đặc điểm, đặc sắc, đặc thù) 

làm nên đặc tính của trò. Thầy sẽ giúp trò thăng hoa ngay trong cá tính đặc biệt 

nhất của trò, nếu thầy có trình độ này thì thầy đúng là đại sư! Trò phải mang ơn 

thầy về đường đi nước bước trong phương trình thành người (thành công học 

đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã hội). Nhưng thầy cũng 

phải biết để công nhận sự thông minh của trò, mà thầy thấy có trong «thiên năng 

bẩm sinh» của trò, và người thầy lớn thì thấy được rất sớm «thiên năng bẩm sinh» 

này. Có nhiều mức độ làm nên trình độ của các thầy: có thầy khá, có thầy giỏi, có 

thầy hay, và có thầy lớn, (rất hiếm nhưng có), lớn vì biết đưa trò thăng hoa thật 

cao! 

Barthes, một «thiên năng bẩm sinh» trong ngôn ngữ học, đã làm nên «thiên năng 

thâm tri» trong phê bình văn học và nghệ thuật, đã nói về người người học trò dầy 

kín hệ đặc (đặc điểm, đặc sắc, đặc thù) dựng nên đặc tính, làm nên cá tính của trò, 

đó là Derrida, chủ trì phái tháo gỡ cấu trúc tri thức của ngôn ngữ để xây lại kiến 

trúc của nhân lý vì nhân tri. Barthes đã tiên tri đúng về tầm vóc của Derrida: 

«Người này sẽ làm nghiêng ngã mọi cấu trúc, người này sẽ mở ra các tín hiệu mới, 

và người này chính là kẻ sẽ mở được các mắt xích đang trói buộc chúng ta». 

Nếu thầy thấy trò của mình có trí cao-chí dầy, thì thầy cũng biết dặn trò là: to đầu 

khó chui, không khuất phục vì không xu nịnh những đám lãnh đạo bất tài đã thành 

âm binh bất tín trong một xã hội tràn tham ô, ngập tham nhũng chỉ để tham tiền 

như xã hội Việt Nam hiện nay. Bọn này đi học không phải để học thật vì học lực, 

mà chỉ dùng học vị giả để mua chức bán quyền, để thành tham quan vì tham quyền 

vì tham tiền. Tại đây, thầy sẽ không rời bài học của ý chí làm nền cho lý trí: mưu 

cao không bằng chí dầy; và một người thầy vừa giỏi, vừa hay, vừa lớn là kẻ biết 

đưa những tia chớp, chớp nhoáng nhưng biết làm sáng lên trí tuệ của học, tuệ giác 

của hành, vì thầy luôn dặn trò: yêu kiến thức trước hết là yêu sự thật, yêu chân lý, 

làm nên lẽ phải của nhân tâm, tiền đề của mọi nhân lý.  

Schopenhauer, ngôi sao ngự sâu ở nơi thẳm sâu của triết học, luôn bi quan trước 

nhân tình thế thái, nhưng ông tin là trong bi quan người ta sẽ nhận ra sức mạnh của 

sự thật khi đi tìm chân lý, ông tâm sự: «Tình yêu sự thật là một mãnh lực nên nó 

rất đáng ngại». Hãy mổ xẻ bài học này: «Tình yêu sự thật …rất đáng ngại» vì đi 

học là đi tìm sự thật, mà muốn tìm cho ra sự thật thì cần sự can đảm, như một quyết 

tâm làm nên quyết đoán, lấy đời người ra để xây lên quyết chí vì tình yêu sự 

thật. Khi sự thật được ra đời thì mọi man trá, giả dối, lừa gạt, phỉnh phờ… không 

thể nào có chỗ đứng, ghế ngồi trong không gian giáo dục, nhất là trong quan hệ 

thầy-trò. Nhưng trong giáo dục hiện nay của Việt Nam đang bị chết điếng, vì đang 

nằm trong tay của độc đảng ôm nghiến độc tài nhưng bất tài từ lý trí tới đạo lý, ôm 

nghiền độc trị nhưng không biết gì về quản trị giáo dục từ giáo lý tới nhân lý. Cái 
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độc hại của độc quyền mang theo man trá, giả dối, lừa gạt, phỉnh phờ, nó hiện thân 

lên với học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, rồi nó hiện hình nhan nhản ngoài xã hội 

vì sau mua bằng bán cấp là tới mua chức bán quyền. Cái độc hại này là nơi mà độc 

tôn của độc đảng, đã lấy cái ngu (dân) thế cái khôn (ngoan), nó đã lấy cái giả để 

thế cái thật, thì cả thầy thật lẫn trò thật đều không có chỗ dung thân, nói chi đến 

chuyện dụng võ! 

Hai ngữ pháp: dung thân và dụng võ, làm nên mọi mấu chốt của môi trường giáo 

dục, thực địa của quan hệ thầy-trò. Không có môi trường giáo dục chân chính để 

phục vụ cho phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải, thì thầy chỉ là nhà tiên tri lang 

thang trong vô định; còn trò chỉ là đứa bụi đời trong sự mồ côi tri thức. Nếu không 

kịp thời cứu nền giáo dục Việt Nam đang bị hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, 

độc trị, độc tôn) bẩn thỉu hóa ngay trong môi trường học đường, đang âm binh hóa 

học lực của học sinh, sinh viên; để man trá hóa học vị, rồi học hàm; thì các thầy 

thật, các trò thật sẽ thành các oan hồn; mà mồ côi ngay trong không gian giáo dục. 

Đừng để thầy và trò thành bụi đời trong nhân tri, rồi thành oan hồn trong nhân trí! 

 

Thầy-trò: tâm đầu-tâm giao 
Trò học với thầy, hằng ngày rồi hằng năm, có khi cả đời cho tới hết kiếp, cả hai 

thầy và trò đều biết con đường học sẻ không dứt vì không có mức đến, nhưng nhờ 

con đường dài dằng dặt này đã sinh ra giáo lý học miệt mài. Chính phương trình 

trạng động tự này: dài dằng dặt-học miệt mài, mà trò đã nhận ra một phương trình 

khác của chuyện học tập: thầy đau đáu với trí (phải) thức, nên trò cũng phải nao 

nao với tri (phải) tỉnh. Quan hệ thầy trò, không giống bất cứ quan hệ nào trên đời 

này vì nó là quan hệ của liên kết trí-tri, trong dằng dặt, trong miệt mài, trong đau 

đáu, trong nao nao! Tổ tiên Việt không lầm, nếu có một quan hệ trí-tri vượt thời 

gian, có khi trùm phủ lên cả kiếp người (song tâm để song tài) nên đặt tên nó là: 

tâm đầu! Trong ý hợp tâm đầu được dẫn dắt bởi trí và tri. Ông bà mình càng không 

lầm khi hai kẻ có quan hệ khắng khít trong vui học để vui sống (song đôi để song 

hành) thì đặt tên nó là: tâm giao! Tâm giao của đắc khí, tâm đầu của ý hợp trong 

quan hệ thầy-trò dẫn tới quan hệ của khám phá trong sáng tạo tri thức, sáng tạo để 

khám phá trí thức, đây là quan hệ nhân tri làm nên nhân trí dựng nên nhân lý. 

Văn hiến Việt là nền giáo lý Việt, và giáo lý Việt sẽ bảo vệ văn hiến Việt, tại đây 

khi còn là trò thì ta được nghe không những cha mẹ, mà thân tộc, từ cộng đồng là 

xóm giềng, cho tới các tập thể rộng trong xã hội đã dặn dò ta: một kho vàng không 

bằng một nang chữ. Từ đây định hình tự quyết tâm của cá nhân trò tới quyết chí 

của trò trong chuyện học: có học mới biết, có đi mới đến, tại đây hiện tại học tập 

phục vụ cho tương lai thành tài để thành người. Chưa hết, tổ tiên Việt luôn chỉ giáo 

cho con cháu phải chuyên cần trong học tập: có thân thì khổ, có khổ mới nên thầy. 

Khoa học giáo dục và xã hội học giáo dục đã có chung một nhận định là khi trò 

chuyên cần, tức là trò đang tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho mình để tiến 

thân, tức là đang tạo những thuận lợi cụ thể nhất để trò được gặp thầy giỏi, thầy 
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lớn. Sức mạnh học lực của thầy tự lan tỏa trong không gian giáo dục, trong môi 

trường học đường, sức lan tỏa từ nội công trí thức, từ bản lĩnh tri thức của thầy tự 

nó sáng, tự nó sắc, tự nó nhọn, nên nó tự tồn trong tự tại mà trò phải nhận ra! 

Lòng kính yêu của trò đối với thầy là lòng quý trọng tất cả sự nghiệp, tác phẩm của 

thầy, một trò «sáng dạ», «sáng lòng» sẽ thấy rất thông suốt những đoạn đường học 

vấn mà thầy đã được đi qua. Nếu «cây có cội nước có nguồn», thì nguồn của nguồn 

là thượng nguồn của thầy đã làm nên hạ nguồn là trò, mà thượng nguồn của thầy 

chính là các thầy (các đại sư, các sư tổ…) đã đào tạo ra thầy của mình. Câu chuyện 

thờ thầy mà không quên thờ tổ chính là câu chuyện uống nước nhớ nguồn! Sức 

mạnh học lực của thầy, có ngay trong động từ: dạy! Dạy hiểu bài, rồi dạy làm 

người, trong pháp ngữ từ éducquer (giáo dục) và từ élever (giáo dưỡng) có một 

nghĩa để nhấn mạnh quá trình: montrer (chỉ dẫn)-améliorer (hoàn thiện)-civiliser 

(văn minh hóa)-humaniser (nhân tính hóa). Trò khôn tìm thầy giỏi, trò ngoan tìm 

thầy lớn, lớn từ tư duy tới hành tác qua tri thức rộng, qua trí thức cao, câu chuyện 

quan hệ thầy-trò, không hề là định lượng chữ theo số nhiều, mà là chất lượng của 

từng chữ, từng bài, nơi mà nội dụng từng chữ, nơi mà ý nghĩa từng bài làm nên giá 

trị của quan hệ thầy-trò, nâng lên giáo khoa, rồi thăng hoa luôn cả giáo trình lẫn 

giáo án. 

Câu chuyện trưởng thành của trò, có đủ lông đủ cánh để ra đời, không hề lỗi thời, 

nó có thượng nguồn là sự nghiêm túc trong học hành, trong đó có lòng tin của trò 

về chuyện thăng hoa bằng tri thức song hành cùng một giòng sinh mệnh của một cá 

nhân tìm hướng đi lên bằng học lực. Đây chính là hành trình của nhân tri làm lên 

nhân trí; tại đây, thầy đã có mặt từ giáo trình tới giáo án, bằng giáo khoa đầy tâm 

huyết của bài học: ra đời để đổi đời, trưởng thành để ra đời, đổi đời để giúp đời. 

Phương trình ra đời-đổi đời- giúp đời, biết đi trên lưng cái ích kỷ chủ nghĩa, đi trên 

vai cái thực dụng chủ nghĩa, đi trên đầu cái chuyện học để lấy bằng, học để lòe tha 

nhân, học để khoe kiến thức, học để làm tiền.  

Ngay trên thượng nguồn của quan hệ thầy-trò làm nên tâm đầu của tri thức, tâm 

giao vì tâm huyết trên con đường học để hành, thì cái đắc khí giữa thầy trò khi 

được giảng và trò khi được học tới từ sự tôn trọng chân lý qua dữ kiện và chứng từ, 

tại đây sự khách quan là điểm hội tụ trong quan hệ này: nói có sách, mách có 

chứng. Trong quan hệ thầy-trò này không chỉ có các kiến thức khách quan, mà có 

đạo lý dựng lên đạo đức, làm ra giáo lý để thầy được dạy trò bằng: chữ thánh hiền. 

Chữ hiền của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành mà trò phải học-tập-trong-tu-tập cả đời, nếu 

thầy là hiền sư thì thấy biết giáo-dục-rồi-giáo-dưỡng trò thành hiền sĩ. Chữ hiền 

không hề rơi vào ngây thơ để sa vào ngây ngô trong học tập và trong cuộc sống, 

mà là hiền của khôn, có chỗ dựa của hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái). 

Nếu quan hệ thầy-trò làm nên tâm đầu-tâm giao của hai thế hệ khác nhau, nhưng 

gặp nhau rồi cùng chung-để-chia, và chia-để-chung trên một đoạn đường đời dài từ 

kiến thức tới giáo lý; thì đây cơ may của cơ may, duyên của duyên, hội ngộ trong 

hạnh ngộ. Nếu không có cơ-duyên-ngộ này, thì trò dù thông minh tới đâu cũng là 
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con ngựa khỏe đang đi lạc cho tới khi bị quỵ gục, qua thi ca của Tô Thùy Yên thì 

hình ảnh này làm cho chúng ta đau lòng trong hối tiếc khi trò không gặp thầy: «Bỏ 

con tuấn mã lại đời hoang». Mà thầy cũng vậy, khi không gặp được trò thật, trò 

giỏi, mà chỉ gặp toàn bọn lãnh đạo tham quan buôn chức bán quyền, mà khi con đi 

học thì mua bằng, bán cấp, bọn này không cần thầy, vì chúng ghé môi trường học 

đường để mượn đầu heo nấu cháo! nên hoạn kiếp của chúng là sự man trá trong 

học tập: treo đầu dê, bán thịt chó (điếm giáo trong dục lận). Khi thầy phải ngồi 

chung chiếu, ăn cùng mâm với bọn âm binh này, thì thầy phải mượn câu than đời, 

cũng của thi sĩ Tô Thùy Yên: “Hỡi ôi hiền sĩ gặp ma trận!”. 

Giữ nguyên khí  
Nguyên khí của học đường làm nên không gian giáo dục tinh khiết thủa xa xưa nào 

của Việt tộc: 

 Bồi dưỡng nhân tài trong học thật, làm nên học lực thật. 

 Kén chọn kẻ sĩ, qua thi thật, điểm thật làm nên bằng cấp thật. 

 Đãi ngộ khoa bảng bằng học lực làm nên học vị, học hàm. 

Từ đây, xã hội nhân ra hiền tài! Vì hiền tài là nguyên khí quốc gia. Và xã hội này 

cũng công nhận hai thực tế của giáo dục: thứ nhất: học tài, thi vận;và  thứ nhì: học 

chẳng hay, thi may mà đỗ. Nhưng xã hội thủa xưa của Việt tộc lại đủ nội công để 

ngăn chuyện mua điểm-bán trường đang tràn lan trong xã hội hiện nay dưới sự 

lãnh đạo của độc tài nhưng bất tài trong giáo dục, xã hội thủa xưa đó biết chặn 

chuyện mua bằng-bán cấp đang đầy dẫy trong xã hội hiện nay dưới sự chỉ đạo của 

độc trị đã thành hoạn trị trong giáo dục. Và xã hội thủa xưa đó, dù là nạn nhân của 

phong kiến, dù là nạn nhân của thực dân, nhưng xã hội đó không là nạn nhân của 

ung thư đại tràng trong hệ thống giáo đục như hiện nay là mua chức-bán quyền. Xã 

hội thủa xưa đó của Việt tộc, biết dặn dò nhau, từ trong gia đình tới ngoài xã hội: 

người mà không học khác gì đi đêm. Xã hội thủa xưa đó của Việt tộc biết rành 

mạch cái tầm vóc của chuyện học như chuyện sinh tồn, chuyện sống còn của đời 

người: chẳng cày lấy đâu có thóc, chẳng học lấy đâu biết chữ. 

Từ đây xuất hiện từ chức năng tới vai trò, làm nên vai vóc giáo lý của người thầy: 

công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu. Thủa xưa, có kẻ khuyên người: muốn 

con hay chữ thì yêu lấy thầy, đây vẫn là lời khuyên phiến diện vì khi được đi học, 

thì phải: hiếu học; lấy chăm học để chế tác học lực của học thật, vì học giả như ta 

đang thấy hàng ngày trong xã hội Việt Nam hiện nay không hề có chỗ đứng, ghế 

ngồi trong xã hội học thật thủa xưa của Việt tộc. Câu chuyện học của xã hội thủa 

xưa có chiều sâu của giáo lý làm nên chiều cao của giáo dục: thờ thầy mới được 

làm thầy. Từ đây, sinh ra các đạo lý đẹp: về thăm thầy, các luân lý hay: về thăm 

trường. Rồi ngày vui lại là ngày thiêng liêng của Việt tộc qua ba ngày tết, thì trò 

biết mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy, như chúng ta biết giữ cho 

những người kính yêu này những ngày đầu năm thật đẹp, mà giá trị nhân bản của 

họ đã làm nên nhân tri cùng nhân lý để giữ cho nhân tính chúng ta không xa con 

đường nhân đạo của nhân nghĩa. 
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Nếu thầy qua đời, cái ân giáo dưởng đã thành cái nghĩa giáo dục: để tang thầy ba 

năm (tam tang), và khi ân nghĩa cùng hội tụ tại một nhân sinh quan của trò, thì trò 

có thể để tang trong lòng qua nhiều năm. Đây là chuyện tùy người, tùy trò, nhưng 

là chuyện đẹp của đời người, để hiểu cho rõ, để thấu cho sâu thế nào là công cha 

nghĩa mẹ ơn thầy. Thầy qua đời rồi, nhưng giữa các môn sinh, có trí nhớ làm nên 

tri ức cho đời người là biết giỗ thầy, cùng nhau trở lại mái nhà của thầy để có «cái 

cớ đôi» về thăm thầy, rồi thăm trường luôn một thể. Ân nghĩa với thầy còn biết đi 

xa hơn nữa: xây mộ thầy. Vì ân nghĩa là chuyện đường dài, nó chính là đường đời, 

ngày xưa thủa xa Việt tộc còn có lễ tam sinh, cho nói kẻ ra đi và người ở lại. Nên 

người xưa chắc chắn là người vừa hiền, vừa khôn, nên họ lập ra ruộng môn sinh, 

giữa các trò, nếu có lời nhờ ruộng thì sẽ sử dụng vào việc giỗ thầy. Ân sâu nghĩa 

nặng với thầy, có trong giáo lý tái sản xuất đạo lý cho giáo dục: thờ thầy mới được 

làm thầy. 

Câu chuyện ân sâu nghĩa nặng với thầy là câu chuyện giữa những người vừa hiền, 

vừa tài, nên họ mới là hiền tài, mới là nguyên khí của quốc gia, thủa xưa họ đã lập 

ra hội đồng môn, lấy quan hệ đồng môn để làm nên đoàn kết qua tương trợ: quỹ 

đèn sách. Trên cõi đời này đầy chuyện nắng sớm mưa chiều, ngập chuyện vật đổi 

sao dời, mà một người học trò đi trọn cuộc đời thành tài, rồi thành người, vượt 

thoát thử thách, vượt thắng thăng trầm, nhờ đoàn kết với đồng môn, nhờ có tương 

trợ. Nên những cá nhân đồng môn này, nhờ có cùng một thầy, mà nay không sợ bị 

đuối trong cá nhân chủ nghĩa, không sợ bị chìm trong ích kỷ chủ nghĩa, không sợ 

bị ngộp trong cái tôi trung tâm; chỉ thấy mình mà không thấy tha nhân. Để đến lúc 

bị đuối, bị chìm, bị ngộp thì mới thấy sự đoàn kết là con tàu đưa mình qua sóng 

gió, và tương trợ là cái phao mỗi lần mình bị đuối trong bể học, lạc lõng giữa bể 

đời. 

Lukacs, người thầy tinh anh của xã hội học nghệ thuật và minh sư của xã hội học 

văn học, nhận ra trong trách nhiệm làm thầy, có một môi trường lẳng lặng nuôi 

nấng một quan hệ bền bỉ của đời người, đó là quan hệ của thầy-trò. Và chính thánh 

Augustin đã thấu được là trách nhiệm làm thầy vừa là hằng số, lại vừa là ẩn số! Tại 

sao vậy? Vì giáo lý là hằng số, nhưng cũng là ẩn số, vì nó tùy thuộc vào nội công 

nhân tri, bản lĩnh nhân trí, tầm vóc nhân lý của từng người thầy. Khi là hằng số 

trong trách nhiệm làm thầy, thì thầy sẻ hổ trợ trò với tháng rộng năm dài; nhưng 

khi là ẩn số trong trách nhiệm làm thầy, thì cả thầy lẫn trò đều có cùng một câu hỏi, 

một câu hỏi có khi làm «não lòng», có khi làm «đứt ruột» của người hiền trước kẻ 

bội tín: «Nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta». Chữ bạn, có 

thể là thầy, có thể là trò, nhưng cái tồi của bội tín giờ đã làm ra cái nhục trong quan 

hệ giữa người với người, mà người đây không phải là người dưng, kẻ lạ, mà là thầy 

của giáo lý và trò của giáo dưỡng. 

Trong Việt sử có một người thầy rất lớn là Nguyễn Trãi đã đi trọn con đường 

chông gai của ra đời để đổi đời, rồi còn đi xa hơn nữa là độ đời để cứu đời, đã  phò 

nhà Lê, đã tống cổ bọn Tầu tặc nhà Minh ra khỏi đất nước của Việt tộc, bắt chúng 

phải nhớ là đất Việt đã có chủ là người Việt. Sau ngày đất nước giành lại độc lập, 
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người thầy Ức Trai này, mới khám phá ra là nhà Lê mà mình phò chỉ là loại: đồng 

thuyền (trong kháng chiến) chớ không bao giờ là đồng hội (trong quyền lực). Câu 

chuyện lại lập lại với bao người Việt chân chính theo Việt Minh rồi theo cộng sản 

từ 1945 tới1975, khi đất nước thống nhất, họ mới thấy ba bộ mặt mới của sự gian 

trá: bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền, cùng lúc xuất 

hiện để gạt ra, để xóa đi sự chân chính, lòng chân thành.  

Nhưng thầy luôn là thầy! Hãy trở lại câu chuyện của người thầy Ức Trai Nguyễn 

Trãi trước khi bị nhà Lê đưa vào vòng tru di tam tộc, qua vụ án oan của Thị Lộ, thì 

bọn tà quyền tham quan trong triều đình đã lời ra tiếng vào, dèm pha rồi xuyên tạc, 

vu khống để vu cáo Nguyễn Trãi. Chính người thầy Ức Trai này đã trả lời chúng về 

lòng yêu nước thương nòi của mình: « Duy chỉ một lòng trung với hiếu / Đêm ngày 

cuồn cuộn nước triều dâng! ». Người thầy Nguyễn Trãi đã dạy cho chúng một lúc 

hai bài học: một về chữ trung, một về chữ hiếu; nếu bọn tà quan ma quyền này vẫn 

chưa hiểu thì thầy Ức Trai sẽ giảng cho chúng thêm bài học thứ ba về sự liêm 

chính làm nên cái thẳng thắn của trúc, luôn đứng thẳng lưng để trừ tà quyền, để 

khử ma quyền: «Vườn quỳnh đầu chim kêu hót/ Cõi trần có trúc đứng ngăn!». 

Tri sư của chủ thể thức 
Không gian giáo dục dựng lên môi trường học đường mà trong đó hệ thống giáo 

dục từ đầu tới cuối không bao giờ rời kiến thức để dựng lên tri thức, rồi dùng tri 

thức để bồi đắp ý thức, chuẩn bị cho học sinh, sinh viên ra trường để ra đời với 

những nhận thức đầy đủ về bổn phận và trách nhiệm của công dân, luôn tỉnh thức 

để tự xây cho mình một chủ thể thức, có nhân quyền để bảo vệ nhân phẩm cho 

mình và cho người khác. Đây chính là sứ mệnh của thầy, mà trước hết thầy là một 

tri sư của chủ thể thức. 

Thủa xưa, thầy là tri sư được hiểu như là người cha tinh thần biết đưa đường dẫn 

lối, biết hướng dẫn trò đến các chân trời, để từ đó trò biết lý thuyết, biết phương 

pháp để thăng hoa trong chính tương lai của mình. Thời nay, thực tế của cá nhân 

hóa giáo dục, một học trò có rất nhiều thầy, và có rất nhiều kiến thức tới từ mọi 

nơi, và khi tổng hợp sự đa nguyên của kiến thức thì chính cá nhân đó nhận ra là sự 

chủ động cá nhân biết đi tìm kiến thức đa dạng, đa diện, đa phương là chuyện cần 

thiết, nên chỉ có một người thầy thì không đủ. Tại đây, chân dung của học sinh, của 

sinh viên đã ngày ngày biến chuyển rồi thay đổi theo sự phát triển muôn chiều của 

khoa học kỹ thuật, theo sự biến hóa muôn hướng của khoa học truyền thông. Sự 

hiện diện của mạng xã hội qua internet, một lúc có thể đóng vai trò của nhiều người 

thầy, qua các chuyên nghành, chuyên khoa, chuyên môn, chuyên gia khác nhau, 

đây chính là một cuộc cách mạng ngay trong não bộ của tri thức.  

Nhưng cũng trong môi trường giáo dục gọi là hiện đại ngày nay, đã để lộ chân 

dung rồi hình tướng một cách học mới, học trò đến trường để «tiêu thụ kiến thức», 

và khi họ biết tiêu thụ kiến thức, thì đòi hỏi được «tiêu thụ bằng cấp». Từ nay, kiến 

thức là món hàng, bằng cấp là món đồ trong quan hệ «tiền trao cháo múc», có qua 

có lại, mà cuối cùng họ nghĩ là: «hai bên cùng có lợi», nên họ ngỡ ngàng khi nghe 
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các giáo lý: công cha, nghĩa mẹ ơn thầy, rồi công cha cũng nặng, ơn thầy cũng 

sâu… Trong chân dung «tiêu thụ kiến thức», qua hình tướng «tiêu thụ bằng cấp», 

họ có thái độ «tiêu xài quan hệ thầy-trò», họ có hành vi «tiêu pha kiến thức của 

thầy», họ có động thái «tiêu hoang giáo lý của thầy»... Họ nhiều kiến thức kỹ thuật, 

nhưng họ thiếu kiến thức đạo lý, họ vắng tri thức luân lý, có khi họ lạ lẫm rồi lang 

thang cho tới lầm đường lạc lối trước đạo đức là cội rễ trong quan hệ thầy-trò. Họ 

chưa trưởng thành mà họ đã đi hoang: 

 Họ chưa ra đời mà họ đã lầm đời ngay trên nhân sinh quan của cá nhân chủ 

nghĩa qua cách khai thác môi trường giáo dục để trục lợi.  

 Họ đã lạc đường ngay trên thế giới quan thực dụng chủ nghĩa, chỉ thấy học 

đường là công cụ, các thầy cô là dụng cụ, để họ thực hiện ý muốn cá nhân 

với ý đồ riêng tư nhất của họ.  

 Họ đã sa lầy ngay trên vũ trụ quan ích kỷ chủ nghĩa khi xem giáo dục như 

hàng hóa, mà các thầy cô là các sản phẩm, cho họ xài để họ có bằng cấp, để 

họ được nhận học vị, để sau đó họ tính toán tới chuyện học hàm. 

Mà bản thân họ không hề đặt dặt những câu hỏi cần thiết để thực sự được trưởng 

thành: Đâu là đạo lý của kiến thức? Đâu là đạo đức của tri thức? Đâu là luân lý 

của quan hệ thầy-trò? Nếu họ không có các câu trả lời xác đáng cho các câu hỏi 

này thì: họ không bao giờ trưởng thành trong xã hội với trách nhiệm ích nước-lợi 

dân, vì họ chưa hề trả lời rõ ràng: Đâu là giáo lý của giáo dục? 

Muốn có các câu trả lời chỉnh lý trước,  rồi có toàn lý sau, thì họ phải trở lại thượng 

nguồn của giáo dục, trong đó quan hệ thầy-trò được xếp đăt trong không gian giáo 

dục, được liên kết ngay trong môi trường học đường, luôn mang một sức mạnh vô 

song, vì không ai đoán được kết quả làm nên hiệu quả của quan hệ này. Chỉ vì quan 

hệ thầy-trò vừa phi cá nhân hóa, vừa được cá nhân hóa. Tại đây, trường học-luật 

học-thuật học được phi cá nhân hóa, vì tất cả học trò đều phải học cùng một giáo 

trình, cùng một giáo án trong một hệ thống giáo dục. Nhưng trên thực tế, mỗi thầy 

cô đều có giáo khoa riêng biệt của mình, và chính giáo khoa làm nên giáo thuật 

của thầy cô, chính đây là điểm hẹn, nơi đến để học trò được khích hoạt mà tự tạo 

học lực riêng cho mình. Trò giỏi hiểu giáo trình, nắm giáo án, lại có trò giỏi hơn 

thấm giáo khoa của thầy, để thấu giáo lý của giáo dục qua giáo thuật của thầy; từ 

đó xuất hiện chân dung người học trò xuất sắc nhận ra trong quan hệ thầy-trò; đây 

chính là quan hệ nhân tri làm nên nhân trí. 

Từ đây, trò chọn thầy bằng nhân trí của mình, trò bầu ra thầy bằng chính nhân tâm 

của mình, trò gạn lọc trong tất cả thầy để nhận ra một người thầy sẽ giúp trò có 

nhân vị vững vàng, vì trò vững tin thầy không những qua học vị, mà trước hết là 

thầy có nhân bản sẽ tạo nên nhân phẩm cho trò. Đây là câu chuyện trung tâm của 

đời người, vì nó nói lên hệ liêm (liêm khiết nhờ liêm chính nên tạo được liêm sĩ), và 

hệ liêm này đi trên lưng cái tôi ích kỷ, đi trên vai cái tôi thực dụng, đi trên đầu cái 

tôi trung tâm cứ có ảo tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Một người sinh viên 

chuẩn bị tiến sĩ, phải đi tìm một người thầy nhận làm giám đốc luận án để hướng 
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dẫn tiến sĩ của mình, chỉ qua con tính thuận lợi trong cơ chế, để đi theo con bài 

thuận chiều qua quyền thế của người giám đốc luận án này; nhưng trong thâm tâm 

của trò này, thì chưa chắc trò tôn vinh rồi tôn kính để xem người giám đốc luận án 

này là người thầy của mình. 

Tri kỷ của chủ thể đôi 
Phải phân tích quan hệ thầy-trò là quan hệ phức tạp hàng đầu của kiếp người, vì tại 

đây kiến thức song đôi cùng đạo lý, vì tri thức song cặp cùng luân lý, để nhận thức 

song hành cùng giáo lý, nơi mà thầy và trò, mỗi bên có tiêu chí riêng của mình, nơi 

mà tiêu chuẩn người này không phải là ưu tiên của người kia. Cho nên, khi trò đã 

chon được thầy rồi, nhưng chưa chắc thầy đã chọn trò để đào tạo trò. Ngược lại, 

cũng có thầy khi chọn được trò giỏi rồi, nhưng chính trò giỏi này lại khâm phục và 

theo «phò» một người thầy khác để được người thầy này «phó» cho một chân trời 

khác, hợp với trò này hơn. Tại đây, ẩn hiện một quan hệ ngầm, không hề lén lút, 

không hề phạm pháp, nhưng thường là ngầm, vì sao? Vì ngầm-để-ngâm: «Thức 

khuya mới biết đêm dài»; ngầm-để-ngậm:«Sống lâu mới biết lòng người có nhân»; 

ngầm-để-ngẫm: «So ra mới biết ngắn dài»… Mỗi người, thầy và trò, đều chủ động 

từ đề nghị tới đối thoại, từ quyết định tới hành động, họ làm nên chủ thể đôi; khi họ 

chấp nhận nhau không những để học-hành, mà còn để chung-chia từ kiến thức tới 

giáo lý. Và khi chủ thể đôi này tâm đầu ý hợp, tâm giao đắc khí, họ sẽ vượt thoát 

các khó khăn trong học thuật, họ sẽ vượt thắng các ngõ cụt của lý trí. Nên chủ thể 

đôi đầy ý thức, dày nhận thức để hiểu là khi chọn lầm thầy, tuyển nhầm trò, thì sẽ 

có những hệ lụy, sẽ phải nhận những hậu nạn mà không ai lường trước được! 

Nếu trò đúng là chủ thể, thì chủ thể này lấy sáng kiến của mình để chọn thầy, rồi 

dùng sáng tạo cũng của chính mình để tạo nên quan hệ thầy-trò, trong đó không 

những có sự tôn trọng lẫn nhau, mà có luôn niềm tin đôi ngự trị ngay trong chủ thể 

đôi, mở ra con đường đi để khám phá kiến thức. Niềm tin đôi như một giá trị thiêng 

liêng vượt qua những hợp đồng của hai bên cùng có lợi, nó vượt thoát luôn loại 

thỏa hiệp có phân công một cách máy móc; vì niềm tin đôi khởi đầu và kết thức 

bằng sự công nhận nhau, làm nên sự hãnh diện của mỗi bên biết cùng nhau vượt 

thắng mọi thăng trầm nhờ thầy hay-trò giỏi. Quá trình của chủ thể đôi biết dựa trên 

niềm tin đôi luôn song hành cùng sự kính trọng thầy của trò và lòng yêu quý trò 

của thầy, chính sự kính trọng thầy và lòng yêu quý trò này làm nên một công trình 

đạo lý trong giáo dục: ơn sâu nghĩa nặng của trò đối với thầy không những đã 

giảng dạy, chỉ bảo, mà còn bảo bọc, trao truyền từ kiến thức tới bí quyết để thành 

tài, rồi thành người trong nghĩa thành nhân trọn vẹn nhất. Phương trình chủ thể 

đôi-niềm tin đôi không hề lý thuyết, không hề trừu tượng, khi ta nhận diện ra 

phương trình này qua nhân diện của thầy, khi thầy vui cười trong hãnh diện giới 

thiệu trò với bạn bè, đồng nghiệp: «Đây là học sinh giỏi của tôi», «Đây là môn sinh 

quý của tớ», «Đây là môn đệ hay của thầy»… Và phương trình chủ thể đôi-niềm 

tin đôi không hề viễn vông, không hề mơ hồ, khi ta thấy vóc dáng của phương trình 

này qua nhân dạng của trò, khi trò kính cẩn trong vui sướng khi giới thiệu thầy với 

bạn bè, đồng nghiệp: «Đây là người thầy cao quý của tôi», «Đây là người thầy mà 
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tôi quý trọng nhất», «Đây là người thầy luôn có mặt trong mọi bước đường đời của 

tôi»… 

Trong lịch sử học thuật của nhân loại, người ta gọi người này là thầy của một chủ 

thuyết; người ta gọi người kia là thầy của một trường phái trong nghệ thuật… 

Nhưng từ thầy của một chủ thuyết, một trường phái cũng đang mất chỗ đứng, ghế 

ngồi trong sinh hoạt học thuật và trong sinh hoạt sáng tạo của xã hội hiện nay, nó 

bị thế hệ mới xem như lỗi thời. Kể cả trong môi trường đại học, khi xưa với thầy 

ngự trị trong giảng đường với lời vàng thước ngọc qua hình ảnh khẩu tài hùng biện 

của thầy, nay được hoặc bị thay thế bởi số lượng, quá nhiều trường, đi cùng với 

quá nhiều thầy, mà số lượng càng tăng, càng nhiều, thì quan hệ thầy-trò càng mất 

đi sự gắn bó. Chưa kể đến sự ngập tràn tin tức, dữ kiện, sự kiện luôn đặt vai trò của 

tri thức ở thế báo động, cái bền của một bài giảng trong giáo án, giáo trình của thầy 

luôn bị xáo động bởi chính cuộc sống có quá nhiều biến động. 

Nhưng chủ thể đôi khi có chỗ dựa là niềm tin đôi làm rõ nét quan hệ học thuật 

đường dài giữa hai cá thể, giờ đã là hai chủ thể của kiến thức, thí dụ thì không 

thiếu: khi trò tìm thầy để làm luận án trong nhiều năm; khi thầy và trò cùng nhau 

nghiên cứu cùng một chủ đề, cùng một chuyên môn trong một trung tâm nghiên 

cứu qua nhiều năm. Tại đây sinh hoạt tri thức thường xuyên, có trao đổi kiến thức 

thường trực, làm nên sự gắn bó, dựng nên một quan hệ vững của kính trên nhường 

dưới, chế tác ra quan hệ lâu dài của thầy trao truyền-trò tiếp nối, đây là độ bền của 

quan hệ được trải nghiệm qua độ vững của trí tuệ. Quan hệ lâu dài của thầy trao 

truyền-trò tiếp nối, sẽ tự tồn để tự tại, khi trò nhận ra:  

 Thầy là người có tri thức tổng quát song hành cùng kiến thức tổng quan, làm 

ra tổng thể của nhận thức, cụ thể là chỉ có thầy mới tổng kết được những 

chuyện mà trò cần học, cần hỏi, cần tra, cần xét, vì trò cần các câu trả lời của 

tổng luận. Và hệ tổng (tổng quát, tổng quan, tổng thể, tổng kết, tổng luận) là 

môt tiêu chuẩn rất cụ thể để chọn thầy. 

 Thầy là người có chuyên môn sâu, trong một chuyên ngành sắc, qua một 

chuyên khoa nhọn, nơi mà thầy là một chuyên gia cao với chuyên nghiệp 

bén. Nên, hệ chuyên (chuyên môn, chuyên nghành, chuyên khoa, chuyên gia, 

chuyên nghiệp) mang tiêu chuẩn sâu, sắc, nhọn, bén, cao này, vì vậy trò mới 

tìm tới thầy. 

Trong hành tác của thầy, trò nhận thấy: độc chiêu! Trong lao tác của thầy, trò nhận 

ra tuyệt chiêu! 

Tầm vóc thầy-vai vóc trò   
Tầm vóc thầy không bị khung trong cơ chế của giáo dục, bản lĩnh thầy không bị bó 

trong khuôn hành chính của giáo trình, vì nội công thầy tới từ học lực của riêng 

thầy, nó tràn mạnh trong giáo án, nó trào dâng trong giáo khoa. Tại đây, trò nhận ra 

ngay: tầm vóc thầy, bản lĩnh thầy, nội công thầy để tìm đến thầy, mà chưa chắc 

đồng nghiệp, đồng môn của chính thầy thấy rõ được tầm cỡ thầy bằng trò. Câu 
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chuyện tầm vóc thầy, bản lĩnh thầy, nội công thầy, tầm cỡ thầy vừa khách quan của 

mắt thấy tai nghe, lại vừa chủ quan trong sự cảm phục dẫn tới sự khâm phục đôi 

khi vô điều kiện với thầy, cụ thể là trò không tiếp tục đi tìm thầy khác nữa, để xem 

có ai giỏi hơn thầy không? Câu chuyện tầm vóc thầy, bản lĩnh thầy, nội công thầy, 

tầm cỡ thầy làm nên sức tỏa sáng của thầy có khi vượt qua chức năng làm nên định 

nghĩa giáo chức của thầy. Sức tỏa sáng này giúp trò nhận ra sau hình ảnh của thầy 

là nhân ảnh cao, sâu, xa, rộng trong tri thức, của một nhân dạng hay, đep, tốt, lành 

trong giáo lý. 

Nên lý lịch của thầy thì rất dễ có, nhưng chân dung chính xác của thầy qua nhân 

diện đúng, nhân dạng trúng, thì phải học thầy, theo thầy, hiểu thầy mới nhận ra 

nhân bản của thầy. Và chính các nhân tố của nhân bản làm nên nhân văn, để nhân 

văn dựng lên nhân vị, dựa vào nhân tri có trong nhân trí của thầy mà trò sẽ có 

được vai vóc của riêng mình, khi được thầy rèn luyện trong nhân đạo, khi được 

thầy tôi luyện bằng nhân phẩm. Tại đây, trường học và trường đời là một, vì thầy 

vừa là trường của trường, đời của đời. Câu chuyện tầm vóc thầy-vai vóc trò giờ đã 

thành chuyện tầm vóc nhân-vai vóc người, trong bài học của Rousseau: «Les 

hommes! Soyez humains (con người ơi! hãy giữ nhân tính), vì sinh ra làm người, 

mà có khi sống cả đời cũng không thành nhân, vì không có nhân tính của hệ nhân 

(nhân bản, nhân văn, nhân vị, nhân tri, nhân trí, nhân đạo, nhân phẩm). Và, thầy 

sẽ nhận trọng trách trao hệ nhân này tới trò, với những giá trị nhân tính đúng nhất, 

ở đây không chỉ là câu chuyện giảng day kiến thức, mà là câu chuyện trao truyền ý 

thức. Một ý thức có nhân phẩm để nhận nhân quyền, lấy nhân quyền để bảo vệ, bảo 

trì, bảo hành nhân phẩm. Nhiều người vì không có được cơ hội để được giáo dục, 

để nhận được giáo lý làm nên đạo lý và luân lý, nên thật bất công và bất hạnh cho 

các cá nhân đi ngang nhân thế này, nhân loại này, nhân sinh này mà không thành 

nhân, để được nhận từ nhân phẩm tới nhân quyền.  

Phạm trù của hệ nhân (nhân bản, nhân văn, nhân vị, nhân tri, nhân trí, nhân đạo, 

nhân phẩm) dựng lên nhân quyền trong hiện trạng giáo dục hiện nay của Việt Nam 

không hề là môt ưu tiên của độc đảng đang độc tài nhưng hoàn toàn bất tài trong tổ 

chức giáo dục, chỉ vì vô minh trước giáo lý của hệ nhân. Khi độc đảng dùng độc 

tài để độc trị trong ngu dân qua tuyên truyền vừa phản nhân bản, vừa phản nhân 

trí, thì chính loại tuyên huấn vô tri này của độc đảng chỉ biết độc tôn, đã thui chột 

hóa tri thức về nhân quyền làm nên ý thức, dựng lên nhận thức. Vì hệ thức là toàn 

bộ của quá trình kiến thức-tri thức-ý thức-nhận thức, nếu học sinh và sinh viên chỉ 

có kiến thức căn bản với tri thức kỹ thuật, mà không có ý thức về nhân phẩm, 

không có nhận thức về nhân quyền, thì nền giáo dục hiện nay của Việt Nam không 

những bị què quặt hóa, mà còn bị âm binh hóa bởi tà quyền đang dẫn dắt giáo dục 

vào ma đạo của vô giác, cha đẻ của vô cảm. 

Chính hệ nhân (nhân bản, nhân văn, nhân vị, nhân tri, nhân trí, nhân đạo, nhân 

phẩm, nhân quyền) tạo tầm vóc cho thầy, sẽ làm nên vai vóc cho trò sau này, hãy 

nhận ra tầm vóc thầy trong hiện tại, để thấy vai vóc trò trong tương lai: 
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 Khi thầy giảng cũng như khi thầy trả lời các câu hỏi của trò, chính sự thật 

của kiến thức đã nhập nội vào giáo khoa của thầy đã được cá tính hóa qua 

học lực của thầy. Mà quá trình cá tính hóa học lực của thầy lại có hùng lực 

riêng của nó là biết xếp đặt các kiến thức vừa khó lại vừa cao, vừa khúc mắc 

lại vừa tế nhị vào một hệ thống tri thức vừa chỉnh lý lại vừa toàn lý, Thầy 

dạy trò: biết hợp lý vì có thâm lý. 

 Khi thầy giảng cũng như khi thầy trả lời các câu hỏi của trò, trò sẽ nhận ra 

tấm gương sáng trong giáo khoa của thầy, sáng vì trong, trong sáng trong 

khiêm nhường làm nên khiêm tốn, và thầy khiêm cẩn ngay trên chính kiến 

thức của thầy. Trò thấy thầy nhìn xa trông rộng, nhưng cũng chính thầy rất 

cẩn thận biết dùng tự do của chính thầy để được ra lùi xa khỏi kiến thức của 

mình, để được nhìn các kiến thức khác xa hơn, rộng hơn. Từ đó thầy biến 

hành vi khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm cẩn thành quyền năng của giải thích 

mà trong giải thích của thầy có phê bình ngay trên kiến thức của mình và tự 

phê bình ngay trên khuyết điểm, nhược điểm của mình. Thầy dạy trò: biết 

người, biết ta. 

 Khi thầy giảng cũng như khi thầy trả lời các câu hỏi của trò, trò sẽ nhận ra là 

thầy giúp trò hiểu trò hơn, đây chính là hiệu quả giáo dục ở cấp cao nhất, 

thầy là thầy trong «tim gan» của trò. Thầy không giúp trò hiểu trò hơn về 

mặt tâm lý, về đời sống riêng tư, mà thầy giúp trò hiểu trò hơn về mặt khoa 

học luận, vì thầy lấy lý luận của thầy để giúp trò tự lập luận, vì thấy lấy giải 

luận của thầy để giúp trò tự diễn luận, để trò tìm được lối ra trước các thử 

thách của trí tuệ. Thầy dạy trò: hiểu người để giúp người. 

Từ hiểu-biết tới biết-làm, rồi từ trí tới tâm 
Khi trao một kiến thức, thầy trao luôn tri thức, chính là sự hiểu biết, nhưng hiểu 

biết vẫn còn là tri thức của lý thuyết luận, dùng lý thuyết này đã làm rõ, làm sáng lý 

thuyết kia, dùng tri thức này để soi sáng tri thức kia. Nhưng hiểu biết trên lý chứng 

như vậy, vẫn chỉ là nửa đoạn đường trong sứ mệnh của thầy, thầy còn phải tiếp tục 

hướng dẫn trò biết-làm, tức là thầy sẽ cùng trò vận dụng lý thuyết của tri thức để sử 

dụng vào thực tế, thầy sẽ chỉ đường đi nước bước trong thực hành, thầy sẽ dạy 

đường đi nẻo về trong thực tại. Đây vừa là giáo khoa, vừa là giáo thuật của thầy để 

đưa trò từ lý thuyết luận tới phương pháp luận: hiểu để biết, biết để làm, và làm 

được, làm thành công tức là hiểu tới nơi tới chốn rồi.  

Cụm từ tới nơi tới chốn là kết quả mà cũng là thành quả trọn vẹn trong nhiệm vụ 

làm thầy đối với trò. Vậy mà vẫn chưa xong, thầy còn biết đi thêm bước nữa nếu 

thầy có trọn vẹn công tâm, có đầy đủ tâm huyết với trò, thầy sẽ dùng kinh nghiệm 

luận mà chính thầy đã trải nghiệm, tức là đã trả giá rồi, để giúp trò có kết quả cao 

mà không có hậu quả sâu, thầy giúp trò có hiệu quả tối đa với đầu tư ít nhưng năng 

suất sẽ cao. Và kinh nghiệm luận là so sánh các kinh nghiệm khác nhau qua lý luận 

của kết quả nhiều thành quả, ít hậu quả, hoàn toàn ngươc lại với loại kinh nghiệm 

chủ nghĩa cá nhân, chỉ lấy kinh nghiệm của riêng mình là «sống lâu lên lão làng» 

để «cả vú lấp miệng em». Trong kinh nghiệm luận thầy giúp trò thấy rằng song 
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hành cùng lý trí có : mưu trí, cùng kỹ thuật có : nghệ thuật, cùng kỹ năng có : hiệu 

năng, không chỉ của thầy mà của nhiều người khác. Từ đây, vai trò của định lượng 

qua cân, đo, đong, đếm biết song hành cùng sự thông minh của định chất, nơi mà 

cảm nhận làm nên cảm xúc, để cảm động mà đi sâu vào lòng người, có tâm giao để 

đắc khí, mà không cần phải tùy thuộc hoàn toàn vào số lượng, số nhiều, số cao… 

Câu chuyện từ hiểu-biết tới biết-làm, giờ đã thành câu chuyện sâu hơn của từ hiểu-

biết định lượng tới biết-làm định chất, và nếu người thầy giỏi này lại là một người 

thấy lớn: có lý trí lớn vì có trí tuệ cao và có tuệ giá sâu, thì người thầy lớn này sẽ 

vạch cho trò định hai hướng rành mạch: hướng trí tuệ và hướng nhân tâm. Hướng 

trí tuệ có công thức làm nên mô thức, có toán học làm chỗ dựa cho các ngành khoa 

học thực nghiệm, khoa học xã hội và nhân văn; và hướng nhân tâm, nơi mà sự 

đồng cảm về nỗi khổ niềm đau của đồng loại sẽ dẫn tới sự đồng tâm để cùng nhau 

vượt thoát khổ đau, vượt thắng vô tâm làm nên vô cảm, con đẻ của vô giác, tiền nạn 

của vô minh và vô tri. Thầy còn dặn ta: «hướng trí tuệ giúp trò thành tài, và hướng 

nhân tâm giúp trò thành người!» Mà trò sẽ hiểu ra khi đi hết đường đời là thành 

người thật sự khó hơn thành tài.  

Thầy Tiên Điền-Tố Như, tức là Nguyễn Du, sư phụ của rất nhiều thầy trong Việt 

tộc có dặn một lời thấu tâm: « Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ». Câu chuyện từ 

hiểu-biết định lượng tới biết-làm định chất, giờ đã là câu chuyện cao hơn hiểu-biết 

tài để tới biết-làm tâm, có đồng cảm làm nên đồng tâm, của tất cả cá nhân trong 

nhân sinh phải biết giữ nhân tâm để nhận ra cho rõ mình có cùng một giòng sinh 

mệnh với tha nhân, mình đồng cam cộng khổ với đồng bào, mình chia ngọt sẻ bùi 

với đồng loại. Nhờ thầy mà trò đã nhận ra nhân dạng -rất đa dạng của nhân thế- 

qua hệ đồng (đồng cảm, đồng tâm, đồng cam, đồng bào, đồng loại). 

Bóng tối của trao, bóng đêm của truyền 
Khi giáo dưỡng thường xuyên bởi thầy, và trò là học trò độc nhất mà thầy sẽ trao 

không những tuyệt chiêu, mà còn được truyền cả độc chiêu, thì trò nên nhìn lại quá 

trình thầy đào tạo này, trò nhận ra là thầy đã lẳng lặng đi từ trình độ căn bản của kỹ 

thuật của kiến thức để dần lên cao về nghệ thuật của tâm thức. Trò vẫn nghĩ như 

vậy là mình đã đắc đạo rồi! Nhưng vẫn chưa xong, trò lại nhận ra có một trình độ 

khác trong giáo thuật của thầy: đó là ma thuật! Nơi mà nội công của thầy đã thực 

hiện được sự hội tụ giữa kỹ thuật của kiến thức và nghệ thuật của tâm thức, cộng 

với tài năng hùng biện, kết với thông thạo của nghệ-nghiệp, nhập với kinh nghiệm 

đặc sắc mà thầy cho lộ ra một hùng thuật! Đủ khả năng, đủ tầm vóc, đủ bản lĩnh để 

thuyết phục mọi người. Và, từ đây, có lúc thầy lẫn trò, có thể biến hùng thuật thành 

ma thuật, có khi để vụ lợi, vì tư lợi.  

Câu chuyện bóng tối của trao, bóng đêm của truyền bây giờ đã lộ rõ chân dung của 

câu chuyện chước quỷ mưu thần, mà thầy có thể trao-truyền cho trò. Trong thâm 

sâu của câu chuyện có ý muốn làm nên ý định, có ý định làm nên ý lực, có ý lực 

làm nên ý đồ. Và trong cùng một cá nhân thì ý muốn ban đầu là rất tốt, với ý định 

lành, làm nên hùng thuật của ý lực, nhưng khi ý đồ được xây bởi vụ lợi, được đắp 
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bởi tư lợi, thì ý đồ này đã bước vào bóng tối của tà quyền, vào bóng đêm của ma 

quyền. Hãy nhận ra những lần thầy dặn trò phải tới hội thảo này để gặp cho bằng 

được người này, phải tới hội nghị kia để gặp cho bằng được người kia, phải tới hội 

luận nọ để gặp cho bằng được người nọ. Mà người này, người kia, người nọ không 

hề là những người «vô thưởng vô phạt», họ không «vô đanh tiểu tốt», không phải 

là những kẻ «ba phải», mà là những kẻ nếu không có tài năng qua trí tuệ, thì cũng 

có chức năng qua quyền lực, thường là họ có cả hai.  

Hãy phân tích kỹ hơn nữa những lần thầy khuyên trò là trong hội thảo này thì nhớ 

tối đến ghé nhà hàng này để gặp được mạng lưới của người này. Rồi trong hội nghị 

kia thì nhớ cư ngụ trong khách sạn kia này để gặp được đường dây tổ chức của 

người kia. Mà không quên trong hội luận nọ thì nhớ ghé thường xuyên trong quán 

cà phê nọ để gặp được quan hệ ngầm của người nọ. Ma thuật của quan hệ cận kề 

với hùng lực của lý trí, mà trò phải hiểu tâm cảnh của thầy có ngay trong nghịch 

cảnh «ngược đời» của sự liên kết giữa các trường phái học thuật này, của sự liên 

minh giữa các nhóm quyền lực kia, tới liên đới giữa các khu vực lý trí nọ. Các 

trường phái học thuật này, các nhóm quyền lực kia, các khu vực lý trí nọ sống 

chung nhau nhưng luôn có cạnh tranh, luôn có thi đua, luôn có tranh giành trong 

hiềm khích, trong xung đột, trong kình chống lẫn nhau. Cũng trong nghịch cảnh 

«đấu đá» này, họ canh chừng từng ngày các so sánh lực lượng giữa các trường 

phái, giữa các bè nhóm, không những để tổ chức lại lực lượng của mình, mà họ biết 

tìm các thỏa hiệp qua liên minh, vì họ biết tìm các thỏa thuận qua liên kết.  

Câu chuyện bóng tối của trao, bóng đêm của truyền giờ đây đã trở thành câu 

chuyện kỹ thuật của kiến thức và nghệ thuật của tâm thức có thể là hùng thuật của 

lý trí, của trí tuệ, của tuệ giác, hay ngược lại là ma thuật làm nên bóng ma quan hệ 

có ngay trong bóng tối của quyền lực, có ngay trong bóng đêm của quan hệ. Khi 

quyền lực lập quan hệ của nó là để tạo thêm ảnh hưởng cho riêng nó, trong đó nó 

trục lợi-vụ lợi-tư lợi với các hậu quả xấu mà nó không hề là nạn nhân trực tiếp! 

Nếu là trò, chúng ta trọng thầy giỏi, chúng ta phục thầy giảng hay, chúng ta quý 

thầy kỹ thuật, chúng ta thương thầy nghệ thuật, chúng ta trọng thầy dày hùng 

lực giáo khoa; nhưng chúng ta nên cẩn thận để cẩn trọng trong nghiêm cẩn trước 

thầy ma thuật, dù người thầy này yêu, thương, quý, trọng chúng ta tới đâu đi nữa. 

Vì có loại thầy yêu, thương, quý, trọng trò, đào tạo cho trò thành tài, nhưng khi 

thành tài rồi, thì chính trò khám phá là học lộ mà thầy đưa đường dẫn lối, thầy đã 

chỉ dẩn cho trò đường đi nẻo về, qua từng đường đi nước bước thì chính học lộ này 

đã làm trò mất: nhân tính! Chúng ta có thể thấy không ít đồng nghiệp khi để đi mất 

nhân tính thường là kẻ mất luôn nhân tâm lẫn nhân từ, nhân đạo lẫn nhân phẩm… 

và nhiều nhân khác nữa. 

Nhưng khi gặp được một người thầy thật sự lớn từ trí tuệ tới giáo lý, thì chính 

người thầy này sẽ dặn ta là trong chính trị người ta áp đảo nhau bằng quyền lực, 

nhưng trong khoa học chuyện thắng thua rốt cuộc chỉ tùy thuộc vào: lý! Cái lý lập 

nên cái luận, chính lý luận sẽ giúp lập luận để giải luận hiện tại để diễn luận cho 
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tương lai. Chính cái lý của sự thật sẽ làm nên chân lý cho lẽ phải, mà lẽ phải là lẽ 

đúng với cái thực, trúng với cái lý! 

Ánh sáng của trao, ánh dương của truyền 
Ngày trò gặp thầy, thì trò đã gặp mái trường cùng các thầy cô, và trò vào không 

gian giáo dục rộng bao la lại được gặp thầy, rồi thầy giúp mình thành tài, lại đưa 

đường chỉ lối cho mình thành người. Cơ may này thật sắc nhọn, và trò phải biết 

mài dũa quan hệ thầy-trò này, và nên bắt đầu bằng cách trở lên thượng nguồn của 

ánh sáng trí thức. Chính ánh sáng trí thức đã giúp trò nhận thức là trò được giảng-

dạy-trao truyền bởi những ánh dương đã có từ lâu, vì trước thầy đã có tổ, trước tổ 

đã có nhiều thượng tổ khác trong một cõi vừa sáng trong xa xăm. Và, trò càng đi 

xa, vào sâu các thượng nguồn xa xăm này thì trò sẽ nhận ra mình chỉ là người mới 

tới, «sinh sau đẻ muộn», trong chuyên khoa này, trong chuyên ngành này, trong 

chuyên môn này. Trò mới tới như đứa trẻ vừa lọt lòng trong một chuyên nghiệp mà 

người xưa đã để lại bao công trình, mà nhờ thầy nên trò mới thấy các ánh sáng trí 

thức tới từ nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã… Tất cả các công trình này đã 

làm nên tầm vóc cho chuyên khoa, bản lĩnh cho chuyên ngành, thâm lực cho 

chuyên môn mà trò sẽ đại diện không những thầy mà cho cả các tổ, để trở thành 

chuyên gia sắc sảo, nhờ có chuyên nghiệp sắc nhọn. 

Thầy đào tạo trò thành tài, thầy giáo dưỡng trò thành người, hữu ích cho đồng bào, 

đồng loại; hữu dụng cho quê hương, cho đất nước, nên thầy không chỉ giảng-dạy-

trao-truyền cho một cá nhân trò chỉ biết lo cơm áo gạo tiền, chỉ chú tâm vào giá áo 

túi cơm, chỉ chăm sóc chén cơm manh áo cho riêng trò. Mà thầy đào tạo một cá thể 

có cá tính và thầy sẽ biến thành chủ thể với nội công của trí tuệ, với ý lực của đạo 

đức, với giá trị của nhân phẩm. Quan hệ thầy-trò trong phương trình cá thể-chủ thể 

chắc chắn xa chuyện học để lấy bằng, dùng học vị để chiếm học hàm, mà thực tâm 

của thầy là vận dụng học lực để vào nhân lực học theo nghĩa trọn vẹn nhất về tri 

thức để hiểu biết về con người, về nhân loại. Thầy dùng sung lực của «thành tài» 

để tạo ra hùng lực «thành người» cho trò, không phải cho riêng sự ích kỷ của trò, 

mà đạo tạo trò vì nhân tính, nhân tri, nhân trí trực tiếp phục vụ cho nhân sinh, 

nhân thế, nhân loại. Vì thế nên quan hệ thầy-trò có chiều rộng của nhân vị, có 

chiều cao của nhân phẩm, có chiều sâu của nhân quyền, quan hệ này dùng lý trí rồi 

dùng trí tuệ để chế tác ra tuệ giác của nhân bản và nhân văn là quan hệ thầy-trò đi 

xa, đi sâu trong nhân tâm, nên nó thường vừa đi lên, lại vừa đi sâu, nó vượt mọi 

quan hệ xã hội khác, từ trí tuệ tới đạo lý.  

Quan hệ thầy-trò là điểm hội tụ không những của tri thức, lý trí, trí tuệ, tuệ giác, 

mà nó làm ngã tư thông minh cho đạo lý hay, đẹp, tốt, lành gặp được luân lý của 

bổn phận và trách nhiệm đối với đồng bào, đồng loại, để cả hai đạo lý và luân lý 

làm nên đạo đức của nhân tính luôn muốn có quan hệ xã hội tốt để có đời sống xã 

hội tốt cùng sinh hoạt xã hội tốt. Quan hệ xã hội tốt qua cơ chế xã hội tốt; đời sống 

xã hội tốt qua giáo dục tốt; sinh hoạt xã hội tốt qua giáo lý tốt. Chữ tốt trong giáo 

dục có lỏi là giáo lý không phải là một tĩnh từ suông, nó là tâm thức của ý nguyền 



 

67 

 

làm nên nhận thức của ý nguyện, và hai từ: nguyền và nguyện, là những mồi lửa 

nhen nhúm sẵn sàng bùng cháy, rồi bừng sáng lớn như ánh dương soi chiếu để soi 

sáng học lộ của trò, nguyền của thầy giỏi tạo ra trò tốt, và nguyện của trò chăm tin 

vào thầy giỏi. 

Trong quan hệ thầy-trò, có hai loại ánh sáng: loại thứ nhất là ánh sáng chói chang 

để lan tỏa; loại thứ nhì là ánh sáng ngấm ngầm trong thầm lặng nhưng bền bỉ như 

lời nguyền, lời nguyện. Loại thứ nhất là ánh sáng chói chang mạnh để lan tỏa rộng 

là các tác phẩm, là sự nghiệp của thầy qua bài viết và sách vở, cho mọi người của 

mọi nơi. Loại thứ nhì là ánh sáng ngấm ngầm sâu trong thầm lặng vững bền, đó 

chính là lời nói riêng của thầy đối với trò, nó không phải là lời giảng trước mọi 

người, nó là lời chỉ, lời bảo, lời khuyên, lời răn, có khi là lời trăn trối khi thầy phải 

rời cõi đời này, nó chính là bài học của bài học, nhưng không giành cho mọi trò, 

mà chỉ giành riêng cho trò của thầy. Chắc chắn đây là lời tâm huyết, mang thực 

chất lời của tâm can, mà thầy muốn trao đủ, trạo trọn, trao hết cho trò, mà chỉ có 

trò biết, nên chỉ có trò hưởng! Trong quan hệ thầy-trò luôn có bí mật của tâm giao, 

có tuyệt mật của tâm thế, nó là thâm mật của thầy đối với trò, mà có khi thầy qua 

đời rồi, giờ tới trò cũng sắp qua đời, mà trò sẽ không kể cho ai nghe, và sẽ không ai 

biết mật hệ của thầy-trò, đã được tôi luyện qua mật độ trong quan hệ thầy-trò. Một 

mật độ giữa thầy và trò mà không ai hình dung đúng được, xét đoán trúng được! 

Trò hiểu thầy là trò hiểu hệ tâm (tâm huyết, tâm can, tâm giao, tâm thế) của thầy; 

thầy tin trò là thầy tin trò giữ được hệ mật (bí mật, thâm mật, tuyệt mật) làm nên 

mật độ của mật hệ có một không hai! 

Hùng lực giảng-nội lực học 
Trò của thầy không như các học sinh, sinh viên khác, trò thấy ngay, thấy rõ hùng 

lực của lý trí, của trí tuệ, của tuệ giác của thầy nằm ngay trong lời giảng của thầy, 

và thầy cũng là người nhận rõ, nhận ra ngay là trò biết nghe để hiểu, biết lắng nghe 

để gắng học, đây là chỉ báo đầu tiên để thầy trò được gặp nhau, để cái hẹn của học 

thành cái ngộ của tri. Sâu hơn nữa, hùng lực của lý trí, của trí tuệ, của tuệ giác của 

thầy khi được trò tiếp nhận trong lời giảng là sức bật để trò biết đây là cơ may mà 

trò phải biến thành cơ hội của hạnh ngộ, mà hạnh ngộ không hề lý thuyết cũng 

chẳng trừu tượng, không hề mờ ảo cũng chẳng mơ mộng. Nó là một dàn phóng có 

sức mạnh của chuyện thay đời đổi kiếp, trước hết nó làm cho trò thay đổi không 

những phương pháp học tập mà cả con đường học hành; kế đến nó làm cho trò phải 

xếp đặt lại các phương án của tương lai một cách chỉnh lý nhất. Cao hơn nữa nó 

còn có các biến hóa khác, nó giúp trò nhận ra: người thầy này đã làm thay đổi một 

cách tích cực, có khi là triệt để ba tư cách của trò: tư cách học tập, tư cách luyện 

tập, tư cách tu tập, đây là một biến đổi lớn, mà trò có nhận thức rõ ràng nhất.  

Khi có chuyển đổi cấp tiến trong học tập-luyện tập-tu tập, thì trò đã nhận ra là 

nhân sinh quan của mình về mặt lý trí có hướng đi lên; rồi trò đã có ý thức là thế 

giới quan của mình về mặt giáo lý đang theo hướng thăng hoa; và trò có nhận thức 

là vũ trụ quan của mình về mặt tuệ giác trước nhân loại vừa mở theo chiều cao, vừa 
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mở theo chiều rộng, nhờ thầy mà trò được đi thật xa! Thầy là kẻ có hùng lực 

chuyển hóa rồi chuyển đổi nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan của trò, một 

chuyện mà cha mẹ, gia đình không thực hiện được; một chuyện mà nhiều tập thể, 

nhiều cộng đồng trong xã hội không làm được! Quan hệ thầy-trò luôn mang theo 

hệ lực (nội lực, sung lực, hùng lực) có khi làm nên mãnh lực, vì nó dựa vào năng 

lực của thầy biết đánh thức, lại biết cõng, bồng, bế, ẵm chính năng khiếu của trò, 

để sau đó là nâng, đỡ, đẩy, thúc này thành năng tài. Sự liên kết làm nên liên minh 

của hệ năng (năng lực-năng khiếu-năng tài), làm nên thành quả của thành nhân! 

Một xã hội đang có một nền giáo dục điêu đứng như giáo dục Việt Nam hiện nay 

đi vào ma lộ của học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả là xã hội đó đang truy diệt quan 

hệ thầy-trò, mà cụ thể là xiết cho đến chết hệ năng (năng lực, năng khiếu, năng 

tài). 

Giáo lý chân chính làm nên giáo dục liêm chính luôn biết bảo vệ, bảo quản, bảo trì 

hệ năng (năng lực, năng khiếu, năng tài), vì đây chính là linh hồn của sự tiến bộ 

của lý trí, chiều cao tâm linh của sự tiến hóa của trí tuệ, chiều rộng đạo lý của sự 

thăng hoa của tuệ giác. Tại đây, trò nhận ra sự thâm học: học là học qua một người, 

vì được người đó truyền, người đó chính là thầy! Nên học với thầy không những 

học kiến thức chung chung, mà nhờ có thầy, nên học được trường sử của nhân lý, 

dựng lên tính toàn diện của nhân tri của nhân trí; mà thầy vừa là ngã tư đã thành 

công trong giao lưu trí tuệ, và thầy còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Từ đây, 

thầy đang «dọn đường» một cách chỉnh chu để trò đi tới, đi xa, đi rộng, đi sâu, đi 

cao vào chính tương lai của mình với kiến thức luận đã được chia-sẻ bởi thầy-trò; 

với phương pháp luận đã được chung-đôi của thầy-trò qua bao đoạn đường của học 

thuật; với khoa học luận đã được chung-chia từ thầy-trò qua những thứ thách của 

lý trí. Chia sẻ kiến thức làm nên chia chung trí tuệ; chung chia tuệ giác chế tác ra 

cùng-chia nhau: nhân vị! Từ nhân vị này luôn được nâng niu bởi nhân tri và nhân 

trí; luôn được săn sóc bởi nhân bản và nhân văn; luôn được chăm lo bởi nhân tâm 

và nhân đức, làm nên nhân đạo của nhân phẩm, mà nhân quyền sẽ là sứ giả đại 

diện cho nhân loại và nhân sinh trước nhân thế luôn bị đe dọa bởi bạo quyền lãnh 

đạo vô tri, tà quyền tham quan vô minh, ma quyền tham tiền vô giác, nên: 

 Thầy khuyên trò phải ý thức là bạo quyền lãnh đạo vô tri, không có hệ minh 

(thông minh, thông thạo, thông thái) nên nó sẽ che lấp cái ngu của nó bằng 

cái ác của hệ bạo (bạo lực, bạo động, bạo hành), đừng trông chờ bạo quyền 

lãnh đạo vô tri trong đối thoại nhân tri để cùng nhau tìm ra được hệ sáng 

(sáng kiến, sáng lập, sáng tạo), đây là chuyện không tưởng!  

 Thầy khuyên trò có nhận thức là tà quyền tham quan vô minh, không có hệ 

liêm (liêm chính, liêm khiết, liêm sĩ) nên nó sẽ trùm phủ cái xuẩn của nó 

bằng cái trộm, cắp, cướp, giật của nó qua hệ tham (tham quyền, tham ô, 

tham nhũng), đừng chờ đợi tà quyền tham quan vô minh để đối điện nhân trí 

để cùng nhau tìm ra được chuyện cải thiện để cải tiến, đây là chuyện mơ 

tưởng !  
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 Thầy khuyên trò phải có tri thức là ma quyền tham tiền vô giác, không có hệ 

lương (lương thiện, lương tri, lương tâm) nên nó sẽ giấu kín cái tham của nó 

bằng cái thâm của hệ âm (âm lực, âm giao, âm hành), đừng mong đợi ma 

quyền tham tiền vô giác đối trọng với nhân lý để cùng nhau tìm ra được hệ lý 

(đạo lý, luân lý, giáo lý), đây là chuyện tưởng tượng! 

Cả ba lực lượng này (bạo quyền lãnh đạo vô tri, tà quyền tham quan vô minh, ma 

quyền tham tiền vô giác) chính là âm binh trong âm lộ, sợ ánh sáng của sự thật lột 

mặt nạ của chúng, sợ mặt trời chân lý lột trần nội chất của chúng, sợ bình minh của 

lẽ phải bóc tận thâm tâm xấu, tồi, tục, dở của chúng, được sinh ra bởi tà tâm thâm, 

độc, ác, hiểm của trục lợi-vụ lợi-tư lợi (gian nghiệp trong điếm lộ). 

Nhưng trong thâm tâm của thầy thì ba việc này vẫn có thể làm được, bằng bài học 

của một người thầy rất lớn của Việt tộc đó là Ức Trai Nguyễn Trãi: «Lấy nhân 

nghĩa thắng hung tàn, mang trí nhân thay cường bạo». Đây chỉ là công thức của tư 

duy, nếu muốn biến nó thành mô thức cho hành động, thì trò phải trả lời ít nhất 

năm câu hỏi: Ta là ai? Ta sống để làm gì? Ta làm được gì? Ta hành động vì ai? Ta 

đứng về phía nào của nhân sinh? 

 Ta là ai? Ta phải là chủ thể, tức là một cá thể có cá tính, biết bổn phận của 

mình với đồng bào, đồng loại; có trách nhiệm với tổ tiên, với các thế hệ sau, 

với đất nước, lại có hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) để đưa dân tộc và 

quê hương theo hướng thăng hoa, có đóng góp với nhân loại, nhân thế. 

 Ta sống để làm gì? Ta sống với nội dung của tri thức làm nên lý trí với kiến 

trúc của trí tuệ có tuệ giác của nhân tâm, có nội dung vì mình và cũng vì tha 

nhân; có giá trị từ đạo lý đẹp tới đạo đức tốt làm nên quan hệ hay trong xã 

hội lành, và chính nội dung sống này và giá trị sống này làm nên ý nghĩa 

sống trong nhân sinh của mọi chúng ta.   

 Ta làm được gì? Ta làm ngay từ thượng nguồn của sinh hoạt xã hội với các 

đề nghị tích cực cho nhân quần, ta tiếp tục đối thoại với tinh thần xây dựng 

các quan hệ xã hội với tha nhân, từ trao đổi với tập thể tới đàm phán với cơ 

chế; ta cùng các lực lượng xã hội khác đi vào quyết định xây dựng một đời 

sống xã hội tốt lành bằng những hành động đúng. Như vậy, ta làm được bốn 

hành tác mà cũng là bốn giai đoạn trong cuộc đời của một chủ thể: đề nghị-

đối thoại-quyết định-hành động. 

 Ta hành động vì ai? Ta hành động vì công bằng để chống bất công, ta hành 

động để cổ vũ cho hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu,) có trong 

nội lực của đa nguyên, để chống lại hệ độc (độc tài, độc quyền, độc trị, độc 

tôn) của độc đảng chính là độc lộ vô cùng độc hại cho dân tộc và đất nước, 

vì nó là con đẻ của hệ vô (vô minh, vô tri, vô giác, vô cảm). 

 Ta đứng về phía nào của nhân sinh? Ta đứng về phía bình đẳng để chống lại 

bất bình đẳng, đứng về phía công bằng mà chống bất công; cụ thể ta đứng về 

phía các nạn nhân của bất bình đẳng, của bất công để cùng họ đấu tranh vì 

công bằng-tự do-bái ái qua dân quyền của dân chủ, qua nhân phẩm của 

nhân quyền. Tức là: ta đứng về phía nước mắt! 
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Quan hệ thầy-trò, có chỗ dựa là cấu trúc tuệ giác của thầy biết dựng, biết xây kiến 

trúc trí tuệ cho trò, nơi mà cấu trúc giáo chế tác ra kiến trúc trí! 

Tạm kết vì nhân kết: ẩn hiện chân dung thầy  
Ẩn hiện quanh ta chân dung của kẻ làm thầy! Saint Augustin, tư tưởng gia tin 

tưởng tuyệt đối vào thượng đế, nhưng cùng lúc có những câu hỏi cho thượng đế, 

mà nếu thượng đế đúng là thượng đế, thì thượng đế phải là thầy của muôn loài để  

trả lời trong toàn lý câu hỏi của Saint Augustin: trong nghề giáo, thì ai được gọi 

làm thầy? Mà câu trả lời có trong hành tác của giáo dục, với chân dung người thầy 

có quyền năng chỉ, bảo, giáo, dưỡng trò. Thầy không những mang nội lực của kiến 

thức, bản lĩnh của tri thức, tầm vóc của ý thức, gân cốt của nhận thức mà trò thấy 

thầy ngay trong giáo khoa, giáo trình, giáo án, tức là thầy đã ở ngay bên trong giáo 

lý để lao tác giáo dục.  

Cao hơn nữa, trò thấy thầy bằng chính con đường thầy đã đi, giờ đã là lời giảng, 

tiếng dạy của thầy, và lạ nhất là lời thầy nói ra mà trò biết nghe lời thầy, thì một ẩn 

số khác lại xuất hiện, mà xã hội học giáo dục gọi là cơ may xã hội (chance sociale). 

Nên hiểu cơ may như một ngẫu nhiên của sơ ngộ khi lần đầu gặp thầy, mà trò biết 

ngay tức khắc đây là hạnh ngộ, và sự thông minh của trò đã biết biến hội ngộ thành 

tái ngộ, rồi cả hai biến hạnh ngộ này thành trường ngộ, đeo đuổi cả hai suốt đời. Vì 

trong nghề giáo, có một chuyện lạ là một người thầy sẽ tự chọn trong tư duy của 

mình một đứa học trò, môn sinh của tri thức, môn đệ của tâm giao. Mà trò cũng 

vậy, đi trọn con đường học, rồi đi hết con đường đời, trò biết làm tổng kết để dựng 

lên nhân kết là mình hình như chỉ kính yêu để cả đời quý trọng một người thầy. Ơn 

thầy giờ đã thành thờ thầy! Chính đây là câu nói của thầy Pottier, thầy của giáo 

khoa nhân tâm làm nên giáo trình nhân từ với giáo án tự tin biết dựa vào tự do để 

xây lên tự trọng, có nói riêng với tôi năm 1983 để thấy sự khác biệt giữa các văn 

hóa, nơi mà mỗi văn hóa đều có giáo lý riêng của mình, khi thầy tâm sự: «Cái khác 

tưởng nhỏ, nhưng rất sâu xa giữa giáo dục Âu châu và giáo dục Á châu, là tại đây 

phương Tây ngừng ở chỗ kính thầy vì biết trọng thầy, còn Á châu thì đi xa hơn, biết 

kính, trọng, quý, yêu thầy mà lại biết thờ thầy như tôn vinh một giá trị thiêng liêng 

hiếm có trên đời», phân tích này theo tôi bao năm qua trong các nghiên cứu về giáo 

dục học so sánh.  

Nhưng cũng tại Âu châu nơi đào tạo mình gần nửa thế kỷ qua, có lần tôi gặp thầy 

Ricoeur, Trường Giang của triết luân lý, Nam Tào của hiện tượng luận, năm 1996 

khi tôi đã thành giáo sư, mà luôn gọi ông là maître (thầy). Có lần trong một hội 

thảo, thầy có nói riêng rất nhỏ vào tai tôi: Đừng gọi tôi là thầy! rồi thầy vừa cười, 

vừa ra dấu cho tôi hiểu là thầy không xứng đáng được gọi là thầy! Tại sao những 

người mà ta gọi là thầy, mà trước đó họ đã là thầy trong thiên hạ, với một sự 

nghiệp làm nên bởi bao tác phẩm kinh điển, mà họ luôn khiêm tốn trong nhún 

nhường, có phải đây là nhân cách của các đại sư?  
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Có một lần khác, trong một hội thảo về khoa học chính trị mà tôi tổ chức, tôi có 

mời giáo sư Gauchet, dẫy trường sơn của lý thuyết luận dân chủ, đại dương rộng 

sâu của học thuyết nhân quyền, và năm 2010 giữa hội thảo với vài trăm người tham 

dự, tôi tâm sự trước mọi người là: «Tôi không được học thầy lần nào, nhưng qua 

các tác phẩm của thầy, thì thầy đã là thầy của tôi rồi!», tôi thấy đồng nghiệp, sinh 

viên tham dự hơi ngạc nhiên về câu này, nhưng người ngạc nhiên nhất là thầy 

Gauchet. Thầy nhìn tôi rất lâu, và tôi thấy thầy cười. Năm sau đó, khi có hẹn với 

thầy tại nhà xuất bản Gallimard, thầy có nhắc lại câu của tôi, và thầy có tâm sự là 

thầy rất xúc động về câu này. Tôi phải làm không khi bớt «bị xúc động» đi, nên tôi 

trích và dịch câu là: «Một chữ nên thầy» của người Việt là nền của giáo lý Việt, 

còn tôi thì đọc bao nhiêu tác phẩm của thầy, hằng triệu triệu chữ, thì thầy là thầy 

là đúng rồi!». Chiều hôm đó khi chia tay nhau, thầy nói nhỏ cho tôi đủ nghe: 

«Giáo lý này làm đẹp nhân dạng trong giáo dục!». 

 

LƯƠNG TÂM NGƯỜI THẦY,  

LƯƠNG TRI GIÁO DỤC. 

 

Thư gởi sinh viên Trương Thị Hà, 
(Tặng các bạn sinh viên đã xuống đường để chống luật đặc khu tháng sáu năm 2018,  

đã bị bạo quyền công an của tà quyền độc đảng đàn áp, bắt bớ, hành hung, tra tấn…) 

Thư của sinh viên Trương Thị Hà, (người bị công an đánh vào ngày 17/6/2018) gửi ông Ts Phạm Tấn Hạ, phó 
hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tp Hồ Chí Minh. 

*** 

From: Sinh viên năm 2 Trương Thị Hà, mã sinh viên 1767010064, khóa 2017- 2020, Lớp trưởng lớp 17/2, Khoa 

Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.To: Tiến sỹ Phạm Tấn Hạ, 

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trưởng phòng đào tạo; và Thạc sĩ Trần Nam, 

Trưởng phòng truyền thông của trường (đi cùng thầy Hạ chứng kiến sự việc). 

*** 

Thầy Hạ kính mến, 

Khi viết những dòng này, nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi nghĩ về thầy. Em khóc chỉ vì em thấy cô đơn và bị 

bỏ rơi tại trại tập trung Tao Đàn ngày 17/06/2018 với những con người đáng sợ mang danh “công an nhân dân”. Em 

không giận thầy cả, vì nếu có giận, những kẻ đã xúc phạm danh dự và xuống tay đánh em mới là kẻ đáng giận thầy 

ơi. 

Em là lớp trưởng lớp 17/2 Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí 

Minh. Em luôn mang lại niềm vui và động lực học cho các bạn trong lớp. Em luôn cố gắng kết nối các bạn trong lớp, 

các thầy cô và Giáo vụ. Tháng này, lớp em thi cuối kỳ, em đang chuẩn bị viết thư cảm ơn các thầy cô bộ môn đây ạ. 

Lớp 17/2 có thể tự hào rằng, lớp em là một trong những lớp học chăm chỉ nhất, đoàn kết nhất và có thành tích học 

tập cao nhất khóa học. Thầy có thể hỏi thầy Triết, thầy Triều, cô Hạnh và cô Nguyên trực tiếp dạy lớp em ạ. Em nói 

như vậy, chỉ muốn thầy biết rằng, em là sinh viên ngoan và đáng tự hào của thầy, em là một Lớp trưởng có trách 

nhiệm với lớp. Chứ không phải như những người “công an nhân dân” kia nói em là: “con điếm”, “con đĩ”, “con phản 

động”, “bị đuổi học.”. 

**** 

Tao Đàn, ngày 17/06/2018. 

Thầy ơi, chỉ thầy mới có thể cứu được em lúc này thôi ạ… 

Công an 1: Tôi sẽ gọi thầy Phó Hiệu trưởng của em đến đây. 
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Thầy ơi, khi nhìn thấy thầy, em đã khóc vì sung sướng. Vì em biết rằng, thầy sẽ làm gì đó để giúp em ra khỏi nơi 

đáng sợ này ạ. Nhưng… 

Công an 1 (đe nẹt): Sinh viên của thầy đây. Là một kẻ phản động, thầy nhìn những gì nó làm này, kêu gọi biểu tình, 

hướng dẫn người dân đối phó với công an… 

Công an 2 (liên tục sỉ nhục): Loại này làm đĩ, làm điếm, chứ Lớp trưởng gì. Tao khinh! 

Công an 3 (vỗ về): Em “hợp tác” đi là được về ngay mà. Bọn anh có làm gì đâu mà em mời Luật sư. 

Hà (nhìn vào thầy khóc): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em lúc này thôi ạ. Thầy hãy báo cho Luật sư Trần Vũ 

Hải và Luật sư Lê Công Định giúp em là em đang bị bắt ở đây ạ. Số điện thoại của 2 Luật sư đây ạ. 

Thầy: Im lặng… 

Hà (khóc to hơn): Em là người hành nghề Luật, em có quyền được mời Luật sư… Thầy có thể hỏi các thầy cô đại 

học Luật Hà Nội của em. Họ sẽ nhắc đến em là một đứa sinh viên ngoan. Ngày xưa, các thầy cô đại học Luật yêu 

quý và bảo vệ em như thế nào mà ngày nay, thầy lại đối xử với em như vậy. Nếu các thầy cô đại học Luật ở đây, các 

thầy cô sẽ cứu em. Em biết thầy không có nghĩa vụ phải thông báo Luật sư giúp em. Nhưng em là sinh viên của thầy, 

em đang cầu xin thầy. Thầy ơi, thầy hãy nhìn vào mắt em. Em có giống một đứa sinh viên hư không ạ? Thầy đừng im 

lặng như vậy mà. Thầy chỉ cần thông báo cho các Luật sư của em thôi, chỉ cần vậy thôi, thầy ơi. Em sẽ biết ơn thầy 

suốt đời ạ. 

Công an 1: Có phải điều tra tội phạm đâu mà mời Luật sư, Luật sư không có quyền đến đây cả! Vô ích thôi. 

Thầy: Thầy không biết về Luật. 

Hà (khóc và bất lực): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em thôi. Sinh viên của thầy nghi bị người của Báo Tuổi trẻ 

hiếp dâm, thầy cô trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã lên tiếng và Luật sư của em đã bảo vệ quyền lợi 

của em sinh viên ấy. Em cũng là sinh viên của thầy, em xin thầy hãy đối xử công bằng với em như em sinh viên kia. 

Hãy thông báo cho các Luật sư của em là em đang ở đây ạ. 

Công an 4: Mệt con này quá. Giờ ký nhận được chưa? 

Hà: Im lặng và nhìn thầy. 

Công an 4 (Vả vào mặt Hà): Bốp. Mày không “hợp tác” à. Mày nhắc đến 3 từ "mời Luật sư" nữa, tao vả cho vỡ 

mồm. 

Thầy: Im lặng… 

Thầy ơi, công an tát em, em không đau cả, em đau vì thầy không bênh em, em đau vì thầy không ôm em, em đau vì 

thầy không che chở em. Em đau vì thầy lặng im trước hành vi chà đạp nhân phẩm và xâm phạm thân thể trắng trợn 

của công an Quận 1. Có lẽ, thầy sẽ không bao giờ quên gương mặt đáng thương của em tại trại tập trung Tao Đàn 

ngày hôm đó đâu. 

Tại sao thầy ký vào Biên bản do công an soạn sẵn? Tại sao thầy nói với em là thấy không biết Luật, nhưng thầy lại 

tin những gì Công an nói, chứ không tin đứa sinh viên ngoan của thầy? Tại sao thầy lại quay lưng bỏ lại em một 

mình ở đấy ạ? 

Xin thầy hãy trả lời giúp em những câu hỏi này hoặc đơn giản là tâm sự thật lòng với em vào email: 

htruong692669@protonmail.com ạ. 

Em tin rằng, lúc đó có Công an nên thầy không thể làm những điều thầy muốn. Giống như các thầy cô đại học Luật 

ngày xưa, các thầy cô đã âm thầm che chở và bảo vệ em. Công an đánh em, sỉ nhục em, em không đau vì đó là 

nhiệm vụ của họ. Nhưng các thầy cô của em không bảo vệ và che chở cho em, em sẽ đau khổ lắm thầy ơi. 

Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu vớt được tâm hồn yếu đuối của em lúc này được thôi ạ. Hãy nói cho em suy nghĩ thật 

lòng của thầy. Thầy có thương em không? Chỉ cần vậy thôi là em thấy yên lòng rồi thầy ơi. Em cám ơn thầy và luôn 

tự hào là sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ạ. 

 

Hà con, 

Thầy không quen con, thầy đọc được thư này của con qua mạng xã hội, thầy đã 

viết thư ngay cho con, con đã hồi âm cho thầy, trong thư này thầy thấy cần có thái 

độ cá nhân của kẻ làm thầy trước hoàn cảnh của con, vì đây là trường hợp mà môi 

trường giáo dục bình thường phải nhận diện được: lương tâm người thầy, lương tri 

giáo dục. Thầy xin được bày tỏ với con tâm sự của một người thầy đang giảng daỵ 

tại các đại học Âu châu, và được các đại học này đào tạo khi còn là sinh viên, từ là 

trò giờ đã là thầy trong gần nửa thế kỷ qua tại đây. 
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Môi trường đại học là môi trường đào tạo đôi, đào tạo sinh viên bằng lý trí của 

khoa học, đào tạo sinh viên bằng tuệ giác của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành làm nên 

luân lý của công dân có bổn phận với dân tộc, có trách nhiệm với đất nước, cặp đôi 

này luôn lấy tính khách quan để lý luận, tại đây mê tín của cuồng đạo, ý thức hệ 

qua tuyên truyền không hề có chỗ đứng, ghế ngồi trong môi trường đại học này. 

Nên thầy đề nghị với con, là thầy trả lời con bằng phương pháp luận của phân tích 

nội dung đã có chỗ đứng, ghế ngồi không những trong các ngành khoa học nhân 

văn (ngôn ngữ hoc, triết học, văn học…) mà cả trong khoa học xã hội (dân tộc học, 

nhân học, xã hội học…). Phương pháp luận phân tích nội dung
15

 tự thượng nguồn 

tới hạ nguồn phải bám và không được rời ba hằng số của nhân tri, mà cũng là ba 

hàm số của nhân tính, nên luôn là ẩn số của nhân cách; đó là: sự thật, chân lý, lẽ 

phải. Sự thật của nhân bản, chân lý về nhân vị, lẽ phải về nhân phẩm. Nội dung 

phương pháp điều khiển hành tác của kỹ thuật phân tích, nên thầy dùng chính nội 

dung của lá thư này của con, để thầy cùng con phân tích không gian giáo dục, để 

giải thích về môi trường học đường. 

Nghĩa vụ học 

Thầy Hạ kính mến, 

Khi viết những dòng này, nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi nghĩ về thầy. Em khóc chỉ vì em thấy cô đơn và bị 

bỏ rơi tại trại tập trung Tao Đàn ngày 17/06/2018 với những con người đáng sợ mang danh “công an nhân dân”. Em 

không giận thầy cả, vì nếu có giận, những kẻ đã xúc phạm danh dự và xuống tay đánh em mới là kẻ đáng giận thầy 

ơi. 

Thầy xin trả lời con và xin bắt đầu bằng sự tôn trọng đồng nghiệp, đây là một trong 

các hành xử bình thường mà người trong nghề gọi là: nghĩa vụ hoc (déontologie). 

Cụ thể là toàn bộ lá thư này, thầy sẽ không chỉ trích, phê phán, trách móc việc ông 

Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 

Trưởng phòng đào tạo, đã không đủ nội công đạo lý, không có tầm vóc luân lý, 

không được trang bị trong hành trang giáo dục của ông một bản lĩnh làm thầy để 

bảo vệ con trong vòng vây hung tàn của bọn công an đã hành hung con một cách 

thô bỉ nhất
16

.  

Có đáng trách là nên trách bạo quyền độc đảng lãnh đạo hiện nay đã tha hóa nền 

giáo dục nước nhà, đã đưa phản xạ vắng nhân cách của họ: hèn với giặc, ác với 

dân, vào không gian giáo dục, vào môi trường học đường. Đưa không khí hèn vào 

các ứng xử không có đạo lý khi có một vài thầy cô không có đủ can đảm để bảo vệ 

sinh viên của mình đấu tranh cho lẽ phải, có lòng với dân, có tâm với đất nước.  

Không khí hèn lan tỏa rồi trùm phủ lên thái độ sống của vài (hoặc nhiều) thầy cô, 

đúng ra họ phải là trí thức có đạo lý, tức là phải thẳng đầu-ngay lưng-vững chân, 

ngược lại họ lại cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bạo quyền độc đảng, trước tà 

quyền cấp bộ, trước ma quyền cấp trường, qua chuyện buôn bằng bán cấp trong hệ 

                                                     
15 Các phương pháp tiếp cận của khoa học xã hội và nhân văn, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận 

(trang thầy Khóa). 

 
16 Trực luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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thống giáo dục, để gian lận trong mua chức bán quyền trong cơ chế, mà trong đám 

chóp bu lãnh đạo đã có kẻ buôn dân bán nước cho Tàu tặc đã chiếm biển, chiếm 

đảo của ta; cho Tàu họa với thực phẩm bẩn, hóa chất độc; cho Tàu họan đã và đang 

hủy diệt môi trường Việt, môi sinh Việt; cho Tàu nạn với bọn đầu cơ các công 

trình, đầu nậu luôn trong chuyện buôn người, tất cả chúng đang bần cùng hóa, đang 

bẩn thỉu hóa Việt tộc.  

Ý đồ của Tàu tặc-Tàu họa-Tàu họan-Tàu nạn đang diễn biến trước mặt chúng ta, 

với sự thông đồng của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham 

tiền. Hãy dùng nội dung của nghĩa vụ học để chế tác ra nội công cho phân tích, làm 

nên nội lực cho giải thích để thẳng thắn kết luận: tất cả bọn Tàu tà với ý đồ xâm 

lược nước ta, thông đồng trong bóng tối với bọn độc tài trong độc quyền phản dân 

hại nước, tất cả chúng chỉ là: âm binh! (tà kiếp trong âm lộ). Và khi con cùng các 

bạn sinh viên biết xuống đường để nói lên: ý thức yêu nước, nhận thức thương nòi 

với sự tỉnh thức phải bảo vệ quê hương, dân tộc tới cùng; thì đúng ra là tất cả thầy 

cô có nhân cách thẳng đầu-ngay lưng-vững chân phải ủng hộ các con. Không có 

nhân cách trong giáo dục, thì đừng mong có phong cách trong giáo khoa, thì đừng 

mong có tư cách trong giáo án, để trao truyền kiến thức đàng hoàng và tử tế tới 

sinh viên, học sinh
17

. 

Câu chuyện hèn với giặc, ác với dân
18

, mang không khí hèn vào giáo lý, nó cũng 

mang không khí ác vào quan hệ thầy cô với học trò, cái ác ngày ngày xuất hiện 

trong không gian giáo dục, trong môi trường học đường hiện nay của Việt Nam, 

khi dân tộc và đất nước bị lãnh đạo bởi cái bạo, cái tà, cái ma, cả ba cái này làm 

nên cái ác bằng cái bạo. Trong đó có bạo động giữa thầy cô với học trò, bạo hành 

giữa học trò với nhau, bạo lực lên ngôi một cách thô tục nhất; khi mà cái ác liên 

minh với cái bạo, nó điếm nhục hóa cả một hệ thống giáo dục! Với tên bộ trưởng 

bộ giáo dục viết-rồi-bôi chuyện “trừng phạt” sinh viên: “bán dâm quá bốn lần”; 

đây là cách hành văn của bọn ngọng ngôn ngữ, điếc ái ngữ, lòa nhân tri, què trí tuệ. 

Chúng điếm nhục hóa cả một hệ thống giáo dục, (gian giáo trong điếm lộ!). 

Ba hệ giáo: lương, liêm, nhân 

Em là lớp trưởng lớp 17/2 Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí 

Minh. Em luôn mang lại niềm vui và động lực học cho các bạn trong lớp. Em luôn cố gắng kết nối các bạn trong lớp, 

các thầy cô và Giáo vụ. Tháng này, lớp em thi cuối kỳ, em đang chuẩn bị viết thư cảm ơn các thầy cô bộ môn đây ạ. 

Lớp 17/2 có thể tự hào rằng, lớp em là một trong những lớp học chăm chỉ nhất, đoàn kết nhất và có thành tích học 

tập cao nhất khóa học. Thầy có thể hỏi thầy Triết, thầy Triều, cô Hạnh và cô Nguyên trực tiếp dạy lớp em ạ. Em nói 

như vậy, chỉ muốn thầy biết rằng, em là sinh viên ngoan và đáng tự hào của thầy, em là một Lớp trưởng có trách 

nhiệm với lớp. Chứ không phải như những người “công an nhân dân” kia nói em là: “con điếm”, “con đĩ”, “con phản 

động”, “bị đuổi học.” 

Lá thư này thầy gởi tới con, để ta phân tích rõ về nội dung: lương tâm người thầy, 

lương tri giáo dục, mà lương tri ở đây chính là tri thức của lương tâm, của một hệ 

thống giáo dục phải liêm chính, mới đào tạo được một đội ngũ thầy cô liêm sỉ để 

                                                     
17 Nhân luận và nhân Việt, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 

 
18 Kiếp luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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trợ lực và trợ duyên cho học sinh, sinh viên thành những công dân liêm khiết. Hệ 

lương (lương tâm, lương tri, lương thiện) song hành cùng hệ liêm (liêm chính, liêm 

sỉ, liêm khiết) chính là con ngươi của mọi hệ thống giáo dục, con à! Trong lá thư 

này của con có đầy đủ cả hai hệ: lương và liêm, nên thầy khẳng định là thầy: đứng 

về phía nước mắt của con! Như thầy đã đứng về phía công bằng để chống bất 

công, như thầy đã đứng về phía dân chủ, về hướng nhân quyền để trực diện chống 

lại mọi hành vi, mọi hành xử bất nhân, tới từ bất cứ tà quyền lãnh đạo nào, từ bất 

cứ ma quyền tham quan nào, từ bất cứ bạo quyền công an nào. 

Đi học là nhập nội vào môi trường đôi hài hòa giữa khoa học và trí thức, trong đó 

giáo lý được học-hiểu-trao-truyền, qua đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) làm nên luân lý 

của công dân có bổn phận với dân tộc, có trách nhiệm với đất nước. Cả hai đạo lý 

và luân lý làm nên đạo đức của người thầy trao-để-truyền cho học sinh, sinh viên 

hệ thức (từ kiến thức tới tri thức, từ ý thức tới nhận thức để luôn được tỉnh thức), 

trong mỗi người trong chúng ta biết trên kính dưới nhường, mà thi hào Nguyễn Du 

đã đúc kết được thành mô thức hành xử cho kẻ bề trên với bề dưới là: «phải dung 

kẻ dưới mới là lượng trên».  

Xa hơn nữa không gian giáo dục, môi trường học đường là nơi phân tích sâu rộng 

và giải thích cao xa: đạo lý,luân lý, đạo đức để các chủ thể của kiến thức là thầy cô 

và học sinh, sinh viên có một niềm tin về nhân tính dựa trên nhân tri làm ra nhân 

trí được trao truyền ngay trong học đường, mà các con là sinh viên sẽ đại diện cho 

xã hội, cho dân tộc, cho đất nước khẳng định nhân vị bằng nhân nghĩa với đồng 

bào, bằng nhân đạo với đồng loại. Từ đây, tạo ra nhân văn trong cách hành xử của 

các con, dựng lên nhân bản trong thái độ sống của các con, đây chính là nhân 

phẩm của các thầy cô, nhân đạo của các con em học sinh và sinh viên. Giáo dục 

không hề rời bỏ hệ lương (lương tâm, lương tri, lương thiện) và hệ liêm (liêm 

chính, liêm sỉ, liêm khiết), vì cả hai tin vào hệ nhân (nhân tín, nhân tri, nhân trí, 

nhân vị, nhân nghĩa, nhân đạo, nhân văn, nhân bản, nhân phẩm)
19

.  

Mảnh lực của niềm tin 

Tao Đàn, ngày 17/06/2018. 

Thầy ơi, chỉ thầy mới có thể cứu được em lúc này thôi ạ… 

Công an 1: Tôi sẽ gọi thầy Phó Hiệu trưởng của em đến đây. 

Thầy ơi, khi nhìn thấy thầy, em đã khóc vì sung sướng. Vì em biết rằng, thầy sẽ làm gì đó để giúp em ra khỏi nơi 

đáng sợ này ạ. Nhưng… 

Công an 1 (đe nẹt): Sinh viên của thầy đây. Là một kẻ phản động, thầy nhìn những gì nó làm này, kêu gọi biểu tình, 

hướng dẫn người dân đối phó với công an… 

Công an 2 (liên tục sỉ nhục): Loại này làm đĩ, làm điếm, chứ Lớp trưởng gì. Tao khinh! 

Công an 3 (vỗ về): Em “hợp tác” đi là được về ngay mà. Bọn anh có làm gì đâu mà em mời Luật sư. 

Hà (nhìn vào thầy khóc): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em lúc này thôi ạ. Thầy hãy báo cho Luật sư Trần Vũ 

Hải và Luật sư Lê Công Định giúp em là em đang bị bắt ở đây ạ. Số điện thoại của 2 Luật sư đây ạ. 

Thầy: Im lặng… 

                                                     
19 Mỹ luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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Hà con,  

các công an đã hành hung con với bạo lực ở cấp thô bỉ nhất, đã nhục mạ con với 

ngôn từ tục tỉu nhất, với phong cách hành xử bỉ ổi nhất của họ, con hãy chọn bốn 

phân tích sau 
20

: 

 Phân tích chiều ngang, đây là loại chỉ biết thô tục qua bạo động vì họ không 

được giáo dục về đạo lý, luân lý, đạo đức, vì ĐCSVN lãnh đạo họ chỉ dạy họ 

bạo lý, tà lý, vô đức. 

 Phân tích chiều cao, đây là loại chỉ biết buộc tội bằng bạo lực vì họ không 

được giáo dục về hệ lương (lương tâm, lương tri, lương thiện) và hệ liêm 

(liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết). 

 Phân tích chiều sâu, đây là loại chỉ biết thóa mạ bằng vô minh, làm nên loại 

người vô tri, vô giác, nên rất vô cảm trước các chủ thể đại diện cho hệ lương 

và hệ liêm như con và các sinh viên, thanh niên, mọi thành phần xã hội trong 

tháng 6 năm 2016 đã đầy đủ bổn phận công dân trước họa «buôn dân bán 

nước» của tập đoàn tội phạm đang cai trị nước ta.  

 Phân tích chiều rộng, qua lịch sử: con và các người đã xuống đường trong 

năm tháng đó là: những đứa con tin yêu của Việt tộc! Mà trong lịch sử Việt 

tộc đã là một dũng tộc đánh thắng bao lần ngoại xâm phương Bắc; là một 

minh tộc, biết thắng Tàu tặc trong lịch sử bằng chính sự thông minh của 

mình: Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang 

Trung
21

.  

Con đừng quên nhé: Việt tộc là một dũng tộc, và là một minh tộc! 

Nhưng trong thư này thầy muốn con đi cao, sâu, xa, rộng hơn nữa vào giáo lý được 

giáo dục tôn vinh, được đạo lý và đạo đức xướng danh trong những thử thách của 

nhân loại, trong những thăng trầm của nhân sinh, qua hai phân tích của hai triết gia 

có chỗ đứng trung tâm trong tư tưởng hiện đại
22

:  

 Levinas, ngọn núi cao của hiện tượng luận cùng lúc lại là bình nguyên mênh 

mông của triết đạo đức, yêu cầu trước khi ta phân tích về cách hành xử bạo 

ác của kẻ nắm bạo quyền để phán quyết về nhân cách và số kiếp của họ, thì 

ta hãy trở lại để đào sâu ngay trong nhân tính chúng ta: chất thánh! Nếu chất 

thánh có trong mỗi ông thánh, thì chất thánh này có trong mỗi chúng ta: đạo 

chúa gọi nó là vị tha, đạo phật gọi nó là từ bi, chế tác ra bao dung, rộng 

lượng, khoan hồng để mở đường cho tha thứ. 

 Derrida, chủ trì phái tháo cấu trúc tư tưởng để hiểu kiến trúc nhân tính, dặn 

chúng ta khi vị tha, từ bi, bao dung, rông lượng, khoan hồng để mở đường 

cho tha thứ, tha lỗi, tha tội. Mà nếu đúng là tha thứ thì phải tha thứ những 

chuyện không tha thứ được! Mà nếu đúng là tha lỗi thì phải tha lỗi những 
                                                     
20 Tri Luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 

 
21 Tâm luận tìm sử luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 

 
22 Chính Luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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chuyện không tha lỗi được! Mà nếu đúng là tha tội thì phải tha tội những 

chuyện không tha tội được! Còn tha thứ vì muốn được sống yên, tha lỗi vì 

muốn được sống lâu, tha tội vì muốn được sống riêng thì tha thứ, tha lỗi, tha 

tội chỉ loại này chỉ là vụ lợi bằng ích kỷ! không phải là tha thứ thật, tha lỗi 

thật, tha tội thật
23

. 

Trên lưng cái hèn, trên vai cái ác, trên đầu cái bạo! 

Hà (khóc to hơn): Em là người hành nghề Luật, em có quyền được mời Luật sư… Thầy có thể hỏi các thầy 

cô đại học Luật Hà Nội của em. Họ sẽ nhắc đến em là một đứa sinh viên ngoan. Ngày xưa, các thầy cô đại 

học Luật yêu quý và bảo vệ em như thế nào mà ngày nay, thầy lại đối xử với em như vậy. Nếu các thầy cô 

đại học Luật ở đây, các thầy cô sẽ cứu em. Em biết thầy không có nghĩa vụ phải thông báo Luật sư giúp em. 

Nhưng em là sinh viên của thầy, em đang cầu xin thầy. Thầy ơi, thầy hãy nhìn vào mắt em. Em có giống 

một đứa sinh viên hư không ạ? Thầy đừng im lặng như vậy mà. Thầy chỉ cần thông báo cho các Luật sư 

của em thôi, chỉ cần vậy thôi, thầy ơi. Em sẽ biết ơn thầy suốt đời ạ. 

Công an 1: Có phải điều tra tội phạm đâu mà mời Luật sư, Luật sư không có quyền đến đây cả! Vô ích thôi. 

Thầy: Thầy không biết về Luật. 

Hà (khóc và bất lực): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em thôi. Sinh viên của thầy nghi bị người của Báo 

Tuổi trẻ hiếp dâm, thầy cô trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã lên tiếng và Luật sư của em đã 

bảo vệ quyền lợi của em sinh viên ấy. Em cũng là sinh viên của thầy, em xin thầy hãy đối xử công bằng với 

em như em sinh viên kia. Hãy thông báo cho các Luật sư của em là em đang ở đây ạ. 

Công an 4: Mệt con này quá. Giờ ký nhận được chưa? 

Hà: Im lặng và nhìn thầy. 

Công an 4 (Vả vào mặt Hà): Bốp. Mày không “hợp tác” à. Mày nhắc đến 3 từ "mời Luật sư" nữa, tao vả 

cho vỡ mồm.  

Thầy: Im lặng… 

 

Hà con,  

Levinas và Derrida, hai người thầy này là thầy của thầy trong cuối thế kỷ qua, 

họ đã qua đời nhưng bài học: chất thánh của tha thứ thật, tha lỗi thật, tha tội thật 

của họ luôn theo thầy qua những năm tháng này, thầy đã đơn phương áp dụng 

hai bài học này trước tà quyền lãnh đạo, trước bạo quyền công an, trước ma 

quyền bút nô 
24

: 

 Năm 1984, sau khi thầy xong luận án tiến sĩ thứ nhất, thầy đã tới thăm bác 

triết gia Trần Đức Thảo tại Hà Nội, tà quyền lãnh đạo lăm le chuyện trừng 

phạt thầy, (xảo phận trong bạo lộ). 

 Năm 1986, thầy đi công vụ đại học cho Âu châu, thầy tới thăm nhạc sĩ Trịnh 

Công Sơn tại Sài Gòn, bạo quyền công an lẩn lút rồi de dọa thầy tại phi 

trường Tân Sơn Nhất, (tà kiếp trong ma lộ). 

 Từ 1987 tới 2000, thầy giúp đỡ các văn nghệ sĩ miền Nam ra tù, từ các trại 

học tập (Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên…), xây lại mộ thi sĩ Hoàng Trúc 

Ly, mà không quên Bùi Giáng một thân một mình trong cuộc đổi đời xuống 

địa ngục sau 1975. Cùng thời điểm này, thầy không quên trợ giúp các thi sĩ 

kính yêu của Việt tộc, sống tại miền Bắc: Vũ Đình Liên, Đoàn Phú Tứ, Trần 

                                                     
23 Dân luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 

 
24 Chính Luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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Huyền Trân… bọn công an nhắn lời hăm dọa thầy, (họan ngôn trong âm 

tướng). 

 Từ 1983 tới 2019, với 50 đầu sách về Việt Nam và Việt kiều, luôn lấy sự 

thật-chân lý-lẽ phải làm định hướng để vạch mặt tà quyền lãnh đạo, bạo 

quyền công an, thì bọn bút nô, ký nô, văn nô sống nhờ bổng lộc của tuyên 

giáo ĐCSVN, chúng từ vu cáo tới vu khống các công trình nghiên cứu, điều 

tra, điền dã của thầy, chúng không dám ký tên thật, ẩn danh giấu tướng như 

âm binh, (gian nghiệp trong điếm lộ). 

Thầy đã trả lời, tự bài tới sách của thầy, là thầy không sợ chúng!
25

 Cùng lúc thầy 

nói rõ cho chúng biết: vị tha, từ bi, bao dung, rộng lượng, khoan hồng để mở 

đường cho tha thứ, tha lỗi, tha tội của thầy không cần chất thánh, mà chỉ là chất 

nhân! Một chất nhân an nhiên trong tự tại, thong dong trong ung dung, và thư thái 

trong tuyệt đối bất bạo động! Chỉ có cách này, chúng ta mới đi trên lưng cái hèn, 

trên vai cái ác, trên đầu cái bạo! tất cả từ niềm tin của thầy về nhân tính làm nên 

nhân phẩm
26

. 

Mãnh lực của niềm tin 

Thầy ơi, công an tát em, em không đau cả, em đau vì thầy không bênh em, em đau vì thầy không ôm em, em đau vì 

thầy không che chở em. Em đau vì thầy lặng im trước hành vi chà đạp nhân phẩn và xâm phạm thân thể trắng trợn 

của công an Quận 1. Có lẽ, thầy sẽ không bao giờ quên gương mặt đáng thương của em tại trại tập trung Tao Đàn 

ngày hôm đó đâu. 

Tại sao thầy ký vào Biên bản do công an soạn sẵn? Tại sao thầy nói với em là thấy không biết Luật, nhưng thầy lại 

tin những gì Công an nói, chứ không tin đứa sinh viên ngoan của thầy? Tại sao thầy lại quay lưng bỏ lại em một 

mình ở đấy ạ? 

Xin thầy hãy trả lời giúp em những câu hỏi này hoặc đơn giản là tâm sự thật lòng với em vào email: 

htruong692669@protonmail.com ạ. 

Em tin rằng, lúc đó có Công an nên thầy không thể làm những điều thầy muốn. Giống như các thầy cô đại học Luật 

ngày xưa, các thầy cô đã âm thầm che chở và bảo vệ em. Công an đánh em, sỉ nhục em, em không đau vì đó là 

nhiệm vụ của họ. Nhưng các thầy cô của em không bảo vệ và che chở cho em, em sẽ đau khổ lắm thầy ơi. 

Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu vớt được tâm hồn yếu đuối của em lúc này được thôi ạ. Hãy nói cho em suy nghĩ thật 

lòng của thầy. Thầy có thương em không? Chỉ cần vậy thôi là em thấy yên lòng rồi thầy ơi. Em cám ơn thầy và luôn 

tự hào là sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ạ. 

Niềm tin vào hệ nhân làm ra chất nhân, có hùng lực vô song, chuyện lạ là nó 

không cần một tôn giáo cuồng đạo nào cổ vũ nó, nó chẳng cần một ý thức hệ cực 

đoan nào cổ súy nó, nó thảnh thơi bằng nội lực của nó, nó thong thả bằng sung lực 

của nó, vì sinh lực của nó là niềm tin vào nội dung đạo lý, vào giá trị của luân lý. 

Niềm tin vào hệ nhân mang hệ lực (hùng lưc, nội lực, sung lực, sinh lực) vô song 

vì nó vô hình trước mắt tà quyền nhưng hiện diện ở mọi nơi, nó có trong nội dung 

bầu ơi thương lấy bí cùng, nó có trong giá trị một con ngựa đau cả tàu không ăn 

cỏ, nó có trong nhân phẩm hạt muối cắn làm đôi giữa các con là sinh viên đang đấu 

                                                     
25 Duyên luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 

 
26 Linh luận (chiều sâu tam linh Việt tộc), Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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tranh cho một xã hội công bằng, cho một đất nước không bị Tàu tặc đô hộ, cho một 

đồng bào sống trong dân chủ để hưởng trọn vẹn dân quyền
27

.  

Khi thầy còn là sinh viên, có lần bọn sinh viên nhóm của thầy hỏi chính thầy của 

mình là giáo sư Ricoeur (Trường Giang của triết luân lý, Nam Tào của hiện tượng 

học phương Tây) là: «Niềm tin tới từ đâu vậy thầy?», cụ thể là nó trên trời rơi 

xuống, hay dưới đất mọc lên? Thì thầy Ricoeur trả lời là (mà câu trả lời này thầy 

nhớ trọn kiếp làm người): «Niềm tin tới từ những người tin nó, chính con người 

chế tác ra niềm tin, vì biết vào cuộc sống, để được sống chung, sống hòa, sống vui 

với nhau!».  

Câu chuyện lương tâm người thầy, lương tri giáo dục, 
28

 có nền của nghĩa vụ học, 

dựa trên gốc của ba hệ giáo: lương, liêm, nhân; có rễ là mãnh lực của niềm tin, làm 

tâm điểm cho cuộc đối thoại giữa con và thầy, chúng ta không lạc đề, vì không gian 

giáo dục, môi trường học đường luôn mang cái sáng của trí tuệ, cái trong của giáo 

lý, vì cả hai luôn biết dựa vào một liên minh của trí thức: sự thật-chân lý-lẽ phải, 

luôn song hành cùng nhau như một phương trình toán cho nhân kiếp, giúp nhân 

sinh tìm ra nhân đạo, nhân thế tìm ra nhân tri, nhân loại tìm ra nhân phẩm. Vì vậy, 

thầy xin con giữ những tên những người thầy sau đây, để họ được đồng hành cùng 

con trên con đường đi tìm sự thật-chân lý-lẽ phải
29

: 

 Platon, mang tới cho chúng ta một định nghĩa: sự thật là sự định hình của 

chân lý, rồi nó trở thành bất di bất dịch, nó sẽ không thay đổi, sẽ không 

chuyển hóa, để được mọi người nhận như một giá trị vừa hiển nhiên, vừa 

vĩnh hằng. 

 Augustin, đề nghị định nghĩa: sự thật được tìm ra bởi thiện ý như là một ý chí 

muốn nhập nội vào sự thật để hiểu tới nơi tới chốn sự thật. Tại đây, khi ý chí 

dựa vào thiện ý đã trở thành ý lực thì ý lực này chính là thể lực của niềm tin, 

và cái tin này cũng là bước đầu của trí tuệ, giúp ta khởi hành trên lộ trình đi 

tìm ra cái lý để hiểu cái thật. Cả hai cái tin, cái lý sẽ tìm ra cái thật, nơi mà 

cái tin chọn cái lý để tạo nền tảng để đón cái thật được tới.  

 Descarte, một triết gia lấy thượng nguồn là duy lý để đi tìm cái đang ẩn sâu 

trong cái lý, khi ông xem sự thật khi được tung ra như một loại ánh sáng có 

sức sáng vô song tới để khai phá ý chí của con người muốn biết tận gốc rễ 

của cái thật. Chính độ sáng mãnh liệt này làm ngời cái thật được hiện hữu 

tròn đầy rồi hiện hình trọn vẹn giữa nhân sinh. 

 Pascal, một nhà toán học lỗi lạc, nhưng cũng biết gởi niềm tin mình vào 

thượng đế, lại chọn một con đường khác khi ông đề nghị ta phân tích sự thật 

như một nghệ thuật sống mà con người biết tự thuyết phục mình trước cái 

hiển nhiên vì nó rõ ràng trong tuyệt đối, đó chính là sự thật. Mà muốn tới sự 

                                                     
27 Tự luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 

 
28 Giáo Luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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thật này thì phải biết yêu cái thật để thấu cái thật. Ông chắc chắn một điều là 

cái yêu đi tìm cái thật làm nên cái biết, cái hiểu về cái thật. 

 Kant, có niềm tin sâu sắc về thượng đế đã chế tác ra muôn loài, nhưng cũng 

chính triết gia này lại đề nghị là không có niềm tin nào vô điều kiện cả, ông 

khuyên ta hãy đến với sự thật với sự thành thật học để hiểu. Khi ta có thiện 

chí để học, có công cụ của tri thức đúng để tìm ra kiến thức mới và đúng về 

sự thật, thì sẽ hiểu mọi điều kiện cần thiết để nhìn, để thấy, để nhận và để 

hiểu ra sự thật. 

 Flaubert, phân tích sự thật của con người qua vụ lợi để bảo vệ tư lợi của 

mình, nên sự thật trong xã hội xuất hiện với sự xung đột về quyền lợi, nơi 

mà mỗi tư lợi bám vào chỗ đứng của nó, cùng lúc muốn lớn ra và đe dọa các 

tư lợi khác. Đã giàu rồi thì muốn giàu hơn, đứng núi này trông núi nọ cao 

hơn, và nói theo cách của Flaubert: quyền lực này không thể yêu quyền lực 

kia, chúng sinh hoạt trong xã hội để vô hiệu nhau, và nếu có điều kiện là 

chúng hủy diệt nhau, mọi thỏa thuận về quyền lợi đều tạm thời, mọi liên 

minh về quyền lực đều chóng chày, thay đổi liên hồi như nắng sớm mưa 

chiều. 

 Husserl, cha đẻ của hiện tượng luận đưa ra luận thuyết sự liên đới của các 

chủ quan để cùng công nhận là cái biết đã mở cửa cho cái thật xuất hiện, để 

sự thật tới như một chân lý có rễ sâu, gốc chắc mà không ai bứng được. Để 

cụ thể hóa luận thuyết này, ông khẳng định là: sự thật đã có từ lâu, đã có sẵn, 

đã có trước câu hỏi sự thật là gì? Chính cái biết là chìa khóa để mở ra không 

gian của sự thật để cái thật được nhập nội vào cái biết.  
 Heidegger, môn sinh của Husserl và là triết gia sắc nhọn nhất về các lý luận 

hiện tượng học, khi ông tin rằng luôn có một bản thể nội tại giúp ta nhận ra 

sự thật, khi chủ thể muốn tìm ra sự thật, thì chủ thể phải là chủ thể mở: mở 

để sống, mở để nhận, mở để biết, mở để đón sự thật, để được sống thật, sống 

đúng, với hai bản thể: bản thể của chủ thể song hành cùng bản thể của sự 

thật. Tại sao lại dùng cụm từ bản thể? Vì bản thể bên trong không phải là sự 

giới thiệu tên tuổi bên ngoài, tức là gặp sự vật rồi đặt tên cho sự vật đó, mà 

không biết nội chất và sự vận hành của sự vật này. 

 Char, là thi sĩ hàng đầu của thi ca Pháp trong thế kỷ XX, mà cũng là bạn tri 

thức tâm giao của Heidegger, có tặng cho triết gia này một bài thơ khi ông ví 

sự thật như diễn biến linh hoạt của mùa thu, đã vượt hạ để chuyển mình mà 

vào đông: “Mùa thu sao luôn nhanh hơn cái cào đất của người làm vườn”, 

chỉ vì trí tuệ của con người thường chậm hơn sự vận hành của thiên nhiên 

đang trùm phủ lên nó.  

 Foucault, khi nối các định đề của triết học với các thực trạng của xã hội mà 

con người đang sống, thì đứa con tin yêu của triết học cận đại và xã hội học 

đương đại này đã đặt sự thật vào giữa tri thức và quyền lực. Như vậy, sự thật 

luôn bị chi phối bởi hai cực này, ông tin là sự thật không vô tư và không vô 

điều kiện, vì cả hai tri thức và quyền lực đều không vô điều kiện.  
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 Bourdieu, là nhà xã hội học đã đi sâu và đi xa trên chủ thuyết khống chế để 

thống trị này, thầy khuyên các môn sinh phải luôn mài dũa xã hội học thật 

sắc nhọn, mang thể chất của một sinh lực luôn đủ hùng lực để chiến đấu vì 

sự thật, nằm ngay trong sự bất bình đẳng, tạo ra bất công trong mọi quan hệ 

xã hội 

 Marion, là triết gia khi nghiên cứu sự quan hệ giữa sự thật và lòng tin; sự 

thật xuất hiện như sự vén màn mà bóng tối không còn giúp gì được cho sự 

giả dối đang che lấp sự thật. Khi sự thật tới như ánh sáng vừa lan tỏa, vừa 

xóa đi bóng tối, thì sự thật vén màn tới đâu là nhân gian khám phá cái thật 

tới đó, tại đây có quá trình của vén-lật-nhìn-thấy-hiểu, các đồng từ này chính 

là các chỉ báo khách quan để định nghĩa thế nào là khám phá sự thật. 

 Badou, triết gia đang có ảnh hưởng sâu rộng nhất hiện nay trong triết học 

hiện đại, yêu cầu chúng ta là mỗi lần đi tìm sự thật thì nên đi tìm sự bất công 

trước đã, chính cái bất tín làm nên sự bất công cũng chính là cái phản sự thật 

đang xiết cổ sự thật, để bất công được tồn tại, để bất nhân được che giấu. Và 

con người sẽ tìm ra sự thật của số phận mình ngay trong sự nổi dậy chống 

bất công, đây là một mệnh đề mới của học thuật đương đại, vì sự nổi dậy để 

lật đổ độc tài chính là gốc, rễ, cội, nguồn của bất công, và bất nhân, đưa ta 

tới con đường của sự thật; Ông khẳng định: không phải chỗ nào có bất công 

là chỗ đó có nổi dậy, nhưng chỗ nào nổi dậy rồi chỗ đó chắc chắn có bất 

công!  

*** 
Hà và các bạn sinh viên, thanh niên đã đứng lên-ngẩng đầu-thẳng lưng-

mạnh bước trong các cuộc biểu tình năm 2016, chống lại luật đặc khu, mà 

nội chất mang ẩn số của buôn nước-bán dân cho Tàu tặc, các bạn hãy đem 

theo hành trang tri thức của các bạn các tác giả này nhé! Vì họ giúp ta nhận 

ra những thử thách để ta kiểm chứng Việt tộc có phải là một dũng tộc, một 

minh tộc hay không trước thăng trầm hiện nay của dân tộc ta. 

 

Thầy quý trọng các con, thầy tin các con, 

 như thầy tin vào dũng tính và minh trí của Việt tộc. 
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LƯƠNG TRI TRÍ THỨC 

Thư trả lời người bạn đồng nghiệp «trách móc» dân oan 

Chào bạn, 

Bạn biết tôi nghiên cứu về DÂN OAN từ nhiều năm qua, tôi đã gởi tới bạn đầu 

sách OAN LUẬN về công trình này, nghĩ bạn muốn biết thêm về chủ đề, phạm trù, 

thực địa của điều tra và điền dả của tôi, nên tôi mới gởi tới bạn phóng sự : DÂN 

OAN BIỂU TINH, CHẶN XE QUỐC HỘI VIỆT NAM 06 -07.06.2019, được loan 

truyền rộng rải trên mạng xã hội, và hôm nay, tôi nhận được lá thư này của bạn : 

Chào anh, 

Tôi cũng tin là họ có những uất ức bất công. Nhưng nếu là anh, anh có đi làm những điều vô ích như vậy không? 

Nếu có chứng cớ, có bằng chứng hẳn hoi thì cứ kiện ra toà, thuê luật sư..., làm đúng quy trình đi.  

Mấy việc này có ra kêu Quốc hội thì cũng không đúng thẩm quyền, họ cũng trả về cho cấp cơ sở giải quyết theo 

đúng trình tự, kêu gào làm gì cho phí công, phí sức... 

Họ nghe Quốc hội họp mà không hiểu QH họp về cái gì, lại muốn QH bàn về chuyện của họ... Vậy thì làm sao mà 

đấu tranh được? 

Thực sự, tôi vẩn chưa « hoàn hồn » về ngôn từ, về diển đạt, về nội dung của bạn 

trong lá thư này, tức là tôi vẩn chưa « hết hồn » về lương tâm của một công dân, 

lòng lương thiện của một con người, nhất là lương tri của một trí thức, nhất là vị 

thế trí thức của chúng ta (bạn và tôi) là phó giáo sư, giáo sư tại các đại học trong 

khoa học xã hội nhân văn. Cụ thể là lý do làm tôi « mất hồn » trước thư này của 

bạn chính là bối cảnh của một cơ chế giáo dục cấp quốc gia tin và giao cho chúng 

ta một nhiệm vụ : giảng-dạy-trao-truyền tới sinh viên, tới các công dân tương lai 

hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) giúp ta thường xuyên tỉnh 

thức trước hệ nhân (nhân loại, nhân sinh, nhân thế, nhân quần, nhân tình).  

Lương tâm dựa vào lương thiện để xây dựng lương tri 
Khi quốc gia và chính quyền « bầu » ra để chúng ta trở thành trí thức đại học tức là 

họ tin vào hệ lương (lương tâm, lương thiện, lương tri) của chúng ta, biết dùng kiến 

thức để hiểu nhân loại, biết dụng tri thức để thấu nhân sinh, biết vận hành trí thức 

để nhập nội vào nhân thế, biết vận dụng ý thức để hướng dẩn vào nhân quần, biết 

mô thức hóa nhận thức để giúp nhân tình tỉnh thức ! Làm sao chúng ta lại không rỏ 

ràng về chức năng này? Làm sao chúng ta lại không rành mạch về vai trò này? Nơi 

mà ngày ngày chúng ta lao tác trong sự nghiêm túc của lý trí, sự nghiêm minh của 

trí tuệ, làm nên tuệ giác để phân tích khách quan các dử kiện xã hội, các diển biến 

nhân văn. Một trí thức khi được đào tạo qua quá trình khoa học, chưa đủ! Một trí 

thức phải có đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, làm nên luân lý có bổn phận với dân tộc, có 

trách nhiệm với đất nước; chính đạo lý và luân lý này là gốc, rể, cội, nguồn dựng 

lên giáo lý để định hướng giáo khoa, giáo trình, giáo án của bạn và của tôi, làm 

nên giáo dục cho xã hội, cho quốc gia, cho dân tộc. 
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Sự thật mất lòng, đó là «lời khuyên ngoại giao» của ông bà ta, vì ông bà rất cẩn 

thận, dặn dò con cháu là khi muốn giữ quan hệ tốt, muốn giữ được bạn bè, thì phải 

nhớ : « Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nới cho vừa lòng nhau ». Nhưng 

trong môi trường giáo dục mang lý trí của khoa học qua những mô hình của kiến 

thức làm nên mô thức cho trí tuệ, thì chính phương trình sự thật-chân lý-lẻ phải 

dẩn dắt ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp chớ không phải ngược lại. Nên tôi, lần này 

tôi phải nghe một lời khuyên khác, rất chân thật của tổ tiên: Nói gần nói xa, không 

qua nói thật! Khi nghe « lời xúi » chân thật rất này nên tôi « nghe luôn » lời thẳng 

thắng sau đây của tổ tiên ta : So ra mới biết ngắn dài, sau lời thẳng thắng này là 

thái độ minh triết của tổ tiên ta. Vì mọi chuyện trong cuộc đời của một người trí 

thức đều là : chuyện của mức độ làm nên trình độ của bạn, của tôi trong trí giới 

cũng như trong giáo giới.  

Trình độ can-dự-để-can-thiệp từ kiến thức tới lý trí, từ trí tuệ tới lý luận, từ đạo lý 

tới đạo đức. Tại đây, tôi xin tâm sự với bạn một điều là khi chúng ta nghiên cứu, 

khảo sát, điều tra, điền dả thực địa thì : lý thuyết luận (lấy lý thuyết mới trợ lực cho 

lý thuyết cũ) để hiểu thực tế của nhân sinh, với phương pháp luận (lấy phương 

pháp này để hổ trợ cho phương pháp kia) để thấu thực cảnh của nhân thế, rồi dụng 

khoa học luận (lấy khám phá khoa học để cũng cố các định đề của khoa học) để 

thấm vào số kiếp của nhân loại. Cả ba lảnh vực tri thức này khơi lên một cách trực 

tiếp hay gợi ra một cách gián tiếp : sự hình thành nhân sinh quan của chúng ta 

trước nổi khổ niềm đau của nhân quần, thế giới quan của ta trước các thăm trầm 

của nhân gian, vũ trụ quan của ta với muôn vật, muôn loài, trong đó môi trường có 

môi sinh được quyền sống, không những có động vật, thực vật, mà cả mọi sinh vật 

hữu hình hoặc vô hình trước mắt chúng ta
30

.  

Ba tri cách: lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận dựng lên ba nhân 

cách : nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan, để xếp loại ta chỉ là người, hay 

ta đã thành nhân ? Vì không phải sinh ra là người thì đương nhiên được thành 

nhân ! Câu hỏi này cắm sâu vào kiếp người, câu hỏi này ngày ngày tra vấn lương 

tri trí thức (đây chính là trung tâm câu chuyện của chúng ta). Một trong những vòm 

trời cao tư tưởng về nhân quyền là Rousseau có một sự nghiệp với các tác phẩm mà 

ta để cả đời ra cũng chưa biết-hiểu-thấu-thấm hết được, nhưng tư tưởng gia này có 

để lại một câu để giúp ta song hành cùng tha nhân có lương tri, cùng nhân loại có 

nhân tính : Les hommes soyez humains ! (Con người ơi hãy giữ nhân tính !).
31

 

Tránh « lời dặn ngoại giao » (sự thật mất lòng) gần lời khuyên thành thật (nói gần 

nói xa, không qua nói thật), theo lời thẳng thắng của tổ tiên (so ra mới biết ngắn 

dài, nên tôi không ngần ngại trả lời bạn ngay trên luận điểm của bạn, từng quan 

                                                     
30 Lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy 

Khóa). 

 
31 Nhân luận và nhân Việt, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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điểm một, tức là từng câu của bạn trong thư của bạn, để không « lạc đề » nói theo 

câu chữ của giáo dục, mà ngoài xã hội đã gắn tên để gắn lổi là : « đánh trống 

lảng ». Tôi xin phép bạn được dùng bốn phương pháp chủ yếu của phương pháp 

phân tích nội dụng, có chổ đứng, ghế ngồi thường xuyên trong khoa học nhân văn 

(ngôn ngữ học, triết học, văn học) và trong khoa học xã hội (nhân học, sử học, xã 

hội học): 

 Phương pháp cấu trúc, làm nên tổng thể, trong đó mọi phần tử này ảnh 

hưởng chi phối phần tử kia, và quan hệ giữa các phần tử là quan hệ sống còn 

của một thân thể, khi tim ngừng đập thì óc, phổi và các nội tạng khác sẻ 

ngừng theo và thân thể sống giờ đã thành thây xác.
32

 Cũng như hiện nay về 

mặt xã hội, hệ thống công an trị dùng bạo lực để hành hung, áp chế, tù đày… 

dân oan (mà bạn đã thấy trong vidéo do tôi gởi) hệ thống công an trị chỉ tồn 

tại với bạo quyền của ĐCSVN, khi dân chủ tới cùng nhân quyền  trong đa 

nguyên thì hệ thống công an bất chấp công lý và pháp luật này sẻ « tan 

biến » theo ĐCSVN. 

 Phương pháp trùng phương, tại đây X xuất hiện thì Y xuất hiện, nếu X là 

hằng số thì Y là biến số, tức là Y diển biển rồi chuyển hóa theo X, đây là 

kiến thức căn bản để tổ chức các phương trình toán, mà cũng là nội chất của 

mọi diển biến trong xã hội việt nam hiện nay : có bất công vì có bất bình 

đẳng (con vua thì được làm vua, nên con quan thì được làm quan, còn con 

sải chùa thì quét lá đa), nên hiện tượng « thái tử đảng » dù « vô tài, mất 

nết » nhưng vẩn « cởi đầu, cởi cổ » dân tộc, xuất hiện với phương trình trùng 

phương này, một loại ung thư trên toàn xã hội của Việt tộc : độc đảng sinh ra 

độc tài nhưng bất tài, đẻ ra độc trị nhưng không biết quản trị. 

 Phương pháp loại trừ, phân tích xung đột qua sự kình chống tuyệt đối, khi A 

xuất hiện thì A không cho B xuất hiện để thảo luận, tức là dùng tranh luận để 

trao luận; và B cũng vậy khi B xuất hiện thì A biến mất không có mặt để 

tranh cải bằng lý luận hay lập luận. Đó là mâu thuẩn tuyệt đối giữa hai hệ: hê 

độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) và hệ đa (đa đảng, đa 

tài, đa trí, đa năng, đa hiệu), có cái này thì không có cái kia bạn à! 

 Phương pháp lợi luận, trong đó mọi quan điểm đều xuất phát từ các con tính 

về quyền lợi làm nên tư lợi, dùng quyền lực để giữ quyền lợi, hòa tan quyền 

lực và quyền lợi làm một bằng ích kỷ, thậm chí lấy cái chung làm cái riêng 

cái chung, tạo nên ung thư xã hội qua hệ tham (tham quan để tham ô, tham 

nhũng vì tham tiền). Tồi hơn nửa là tái tạo hệ tham qua tiền tệ-hâu duệ-quan 

hệ để diệt trí tuệ. Tôi xin thành thật hỏi bạn, không biết bạn sinh ra và lớn 

lên, giờ lại có chức quyền, bạn có thoát được vòng lợi luận này không? 

Tôi biết bạn không tham ô, tham nhũng (nên chúng ta mới thành bạn nhau), nhưng 

bạn tiến thân nhờ gia đình mà cha mẹ là đảng viên, giờ bạn lại là đảng viên nồng 

cốt, có mọi bổng lộc của chế độ « đảng viên quan ». Bạn có « lo ra » là các cuộc 

                                                     
32 Các phương pháp tiếp cận của khoa học xã hội và nhân văn, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận 

(trang thầy Khóa) 
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đấu tranh cho công bằng, tự do, dân chủ, nhân quyền sẻ thực sự làm được chuyện 

« vật đổi sao dời » ngay trong tiện nghi từ vật chất tới chức tước của bạn không ? 

Hãy trả lời tôi câu hỏi này, vì tình bạn từ bao năm qua, và nên trả lời thành thật như 

ông cha khuyên nhé (nói gần nói xa, không qua nói thật), vì có (sự) thực mới vực 

được đạo (lý) mà. 

Hãy bắt đầu bằng câu đầu tiên của bạn nhé : 

Tôi cũng tin là họ có những uất ức bất công. Nhưng nếu là anh, anh có đi làm những điều vô ích như vậy không? 

Nếu có chứng cớ, có bằng chứng hẳn hoi thì cứ kiện ra toà, thuê luật sư..., làm đúng quy trình đi 

Đầu thư, tôi kể là tôi « mất hồn », « hết hồn », vì ngay câu đầu này của bạn là tôi 

« hoảng hồn » : Trời ơi ! bạn của tôi bao năm mà « hồn, vía, thần, sắc » để đâu mà 

lại viết một câu như vậy ? 

Lương tri trí thức chống bất công, loại bất chính, xóa bất lương, vất 

bất nhân 
Xin được phân tích ngữ vựng trước rồi ngữ văn, ngữ pháp sau nhé : Tôi cũng tin là 

họ có những uất ức bất công. Động từ uất ức của bạn nhẹ quá ! Nếu tôi là dân oan 

bị phá nhà, cướp đất, đuổi ra khỏi môi trường sống của mình, của gia đình mình và 

của tổ tiên mình thì tôi : « mất (linh) hồn », tức là mất tâm lực, mất trí lực, mất 

luôn cả thể lực, mất cả ba lực này tức là mất tất cả rồi ! Bị cướp nhà, cướp đất là bị 

vừa động đất, vừa động trời. Đây không phải là mất mát mà là mất hết, đây không 

phải là mất mùa mà là mất trắng bạn ạ ! Tôi van xin bạn đổi trạng từ quá nhẹ uất 

ức, và nên đi tìm một trạng từ khác cao hơn cả : uất nghẹn, uất gục, uất điên, uất 

chết lên được! Chuyện đi tìm câu chữ để hệ ngữ (ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp) 

tương xứng với hệ cảnh (họa cảnh, thảm cảnh, bi cảnh) chính là tri thức luận của 

lương tri trí thức đó bạn ! Chuyện này không khó : bạn hãy đặt hoàn cảnh của bạn 

vào thảm cảnh của dân oan là bạn tìm được ngay hệ ngữ thích hợp để thích ứng 

vào bi nạn dân oan. 

Một ngày kia nếu bạn là nạn nhân của bọn bạo quyền lảnh đạo, tà quyền tham 

quan, ma quyền tham đất mà « một sớm một chiều » thành dân oan, thì chính bạn 

sẻ biến uất ức chớp nhoáng thành uất nghẹn, uất gục, uất điên, uất chết. Đây 

không phải là chuyện lý thuyết, chuyện trừu tượng, chuyện hoang tưởng đâu bạn ạ! 

Vì tổ tiên ta dạy đi dạy lại con cháu là: thời gian và không gian đều trong « nắng 

sớm mưa chiều », nằm trong quy luật của « vật đổi sao dời », trong đó nhân sinh 

không sao thoát được nhân thế : « không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời » ! 

Nhưng tôi xin hứa với bạn là nếu một ngày kia bạn thành nạn nhân của bọn « cướp 

ngày là quan », làm ra bao bi nạn cho hàng triệu dân oan hiện nay, tôi sẻ đứng về 

phía bạn, với tất cả sung lực của mình bằng phương trình nảo trạng uất ức-uất 

nghẹn-uất gục-uất điên-uất chết, để ngày ngày đấu tranh với bạn, đòi lại đất, đòi lại 

nhà, như đòi lại không những công bằng bằng công lý, mà còn cùng bạn đòi lại 
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nhân phẩm bằng nhân tri ! Cũng như tôi đang song hành cùng dân oan bao ngày 

tháng qua bằng học thuật, lấy khảo sát, nghiên cứu, điều tra, điển dả để minh chứng 

rồi xác chứng đây là chuyện trộm, cắp, cướp, giựt đất của dân, đây là chuyện : 

không thể chấp nhận được ! 

Ngữ pháp uất ức bất công, tôi thấy chưa ổn (vì chưa đủ) mức độ và trình độ của 

thảm kịch dân oan bị cướp đất, đây không phải là bất công tới từ bất bình đẳng mà 

là cả một hệ bất : bất chính của một hiến pháp của ma thức (chớ không phải mô 

thức) : đất dai là sở hữu của toàn dân, do chính phủ quản lý, đảng chỉ đạo, loại câu 

chữ này thật bất lương, vì nó biến đất của công dân thành đất trong tay bọn bất 

nhân (bạo quyền lảnh đạo, tà quyền tham quan, cấu kết với ma quyền tham đất vì 

tham tiền), để trộm, cắp, cướp, giựt có tổ chức. Xin bạn hãy xem lại các bài học 

căn bản của xã hội học: bất công có mặt trong đời sống xã hội, trong sinh hoạt xã 

hội, trong quan hệ xã hội! Còn bọn bạo quyền lảnh đạo, tà quyền tham quan, ma 

quyền tham đất để tham tiền, tất cả chúng nằm trong hệ bất (bất chính, bất lương, 

bất nhân) đây lại là phạm trù của đạo đức học, phải lấy hệ lương (lương thiện, 

lương tâm, lượng tri) ra để trực diện mà trực luận với chúng. 

Hệ lương (lương thiện, lương tâm, lượng tri) trong câu chuyện lương tri trí thức 

của chúng ta, nhắc tôi nhớ lời dặn dò của Thomas Mann, sau ngày bọn giết người 

Đức quốc xã sụp đổ là : khi nhìn thì phải thấy ! Nhìn mà không thấy thì khác gì mù 

lòa. Ông trách dân tộc Đức ông là bọn giết người Đức quốc xã không phải trên trời 

rơi xuống để gây ra thế chiến thứ hai (1939-45), cùng lúc thảm sát người Do thái 

trong chương trình diệt chủng của chúng. Bọn này đã xuất hiện rồi thắng cử trước 

sự cúi đầu và nhắm mắt của dân tộc Đức, từ những năm 1930. Nhìn mà không thấy 

hệ bất (bất chính, bất lương, bất nhân) thì chắc chắn là có lỗi, chúng ta đừng để lổi 

biến thành tội với đồng bào và tổ quốc chúng ta bạn à! Tôi phân tích chuyện này vì 

đây là thắc mắc của tôi từ bao năm qua với các « trí thức quan chức » như bạn : 

Việt kiều đặt chân tới Hà Nội là thấy dân oan nằm ngồi la liệt tại cơ quan tiếp dân 

của Trung Ương, đường Ngô Thị Nhậm, Việt kiều đặt chân tới Sài Gòn là thấy dân 

oan vật vờ qua lại khu Thủ Thiêm ; vậy mà các « trí thức quan chức » sống hằng 

ngày trên đất nước coi như bạn, lại không thấy, coi dân oan như không có, vì nhìn 

mà không thấy. Không thấy dân oan ngoài đường giữa phố đã là chuyện lạ! Lại 

không thấy dân oan đòi công lý qua mạng xã hội thì rỏ là chuyện thật lạ! 

Còn câu sau của bạn: « Nếu có chứng cớ, có bằng chứng hẳn hoi thì cứ kiện ra toà, 

thuê luật sư..., làm đúng quy trình đi ! » Bạn ơi, họ có bằng chứng hẳn hoi, bằng 

chứng đau thương là họ phải « đầu đường xó chợ » chưa đủ cho bạn sao ? Họ có 

kiện ra tòa nhưng tư pháp là con rối cho bọn bạo quyền lảnh đạo, tà quyền tham 

quan, ma quyền tham đất, chúng lấy cái man trá để chế tác luật rừng man rợ của 

chúng : đất đai là sở hữu của toàn dân, do chính phủ quản lý, đảng chỉ đạo… Dân 
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oan làm đúng quy trình, nhưng có ai bảo vệ họ đâu, nên câu này của bạn : « Nếu có 

chứng cớ, có bằng chứng hẳn hoi thì cứ kiện ra toà, thuê luật sư..., làm đúng quy 

trình đi ! », câu này của bạn tàn nhẩn quá, nếu một người không quen biết bạn như 

tôi biết bạn bao năm nay để khẳng định bạn : không phải là người xấu ! Thì kẻ 

bàng quan mà đọc thư của bạn, có thể họ sẻ thấy bạn là kẻ vô tình giờ đã thành vô 

cảm. Bạn ơi « bút sa gà chết », có khi « người cũng chết » theo, đừng biến mình 

thành kẻ vô giác, để mang tiếng với đời là kẻ vô tâm đang đi trên mê lộ của vô 

nhân. 

Mỗi lần bạn muốn hiểu về định lượng của bất công trong chế độ có lảnh đạo bất 

nhân tại Việt Nam hiện nay, bạn đừng quên phân tích vĩ mô nhé ! Theo thống kê 

hiện nay thì Việt Nam hiện nay là đất nước « phá kỷ lục về dân oan », không phải 

hàng trăm ngàn mà đã là hàng triệu trên ba miền của đất nước. Nếu chính quyền 

độc đảng hiện nay mà liêm chính thì hảy làm thống kê liêm sỉ về con số này, và tôi 

khuyên chính quyền chỉ cần lấy chỉ báo qua các đơn kiện, như bạn muốn (« Nếu có 

chứng cớ, có bằng chứng hẳn hoi thì cứ kiện ra toà, thuê luật sư..., làm đúng quy 

trình đi ! ») thì mọi việc sẻ rất rỏ ràng thôi. Cùng lúc, tôi mong chính quyền độc 

đảng phải để giới đại học tự do nghiên cứu, điều tra, khảo sát, điền dả… qua định 

lượng và định chất để biết thực chất của chuyện oan khiên này, vì đây là phạm trù 

của khoa học xã hội nhân văn mà.  

Tại Âu châu, tôi làm việc trong mội trường có nhân quyền trong sinh hoạt trí thức 

có thật sự có dân chủ, nên tôi theo lời dặn của ông bà ta : « vắng mợ chợ vẩn 

đông ! ». Cụ thể là các đại học việt nam hiện nay, khi họ mời tôi giảng, họ yêu cầu 

tôi không nói, không lấy thí dụ về dân oan, tôi chỉ cười vì rất thông cảm với các 

đồng nghiệp (« vì sợ liên lụy tới chính quyền, tới công an »), vì « qua sông thì phải 

lụy đò » mà! Nên gần đây, tôi đã đưa giáo trình, giáo án về dân oan ngay tại Ban 

cao học châu á mà tôi làm giám đốc, tôi đưa luôn chủ đề này vào trường tiến sĩ của 

âu châu mà tôi là thành viên của các hội đồng khoa học, như để bảo vệ một sự thật 

làm nên lương tri trí thức của tôi. 

Nói nay rồi lại nói xưa, tôi xin kể cho bạn câu chuyện của Huyền Quang, một trong 

ba thiền sư sáng lập ra phái trúc Lâm Yên Tử, một phái thiền rất Việt vì thuần Việt, 

mà Phật hoàng Trẩn Nhân Tông kính yêu của chúng ta là trưởng phái.  Huyền 

Quang có nền của từ bi qua biểu tượng “cay mắt vì nhân thế”, khi ông thấy các tù 

nhân trong vòng lao lý đi ngang qua ông: 

Biên thư bằng máu nhắn tin nhau 

Cô đơn chiếc nhạn vụt mây sầu 

Bao nhà nhìn nguyệt đêm nay nhỉ? 

Hai chốn cùng chung một nỗi đau. 

Nhắn tin nhau qua thư viết bằng máu, cô đơn bị dầm, ngâm, ngập, chìm trong mây 

sầu vây kiếp chiếc nhạn, bao kiếp người -chỉ là chiếc (lá)-, hãy nhìn trăng để đo, để 
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đếm khổ nạn biệt ly. Vì sống là chung một nỗi đau, kẻ xa người và kẻ bị người xa 

có chung nỗi khổ niềm đau bạn à! Khi đi tìm các giá trị của lương tri ngay trong 

nỗi khổ niềm đau của kiếp người, bạn hãy nhận ra nhân diện của các nạn nhân bằng 

hình tượng chiếc nhạn vụt mây sầu của Huyền Quang bạn nhé! Mà chiếc nhạn vụt 

mây sầu chưa chắc đau khổ tới cùng cực như dân oan hiện nay: “màn trời chiếu 

đất” rồi “đầu đường xó chợ” bạn à! 

Nói xưa xin được nói xa, St Augustin khi đi tìm các giá trị của lương tri, thì tách 

một con người thành hai con người: một là con người bên ngoài, của phản ứng phải 

sống, của phản xạ phải ăn, phải thở để mà sống. Con người thứ hai là con người 

bên trong, của nội tâm dày nội công lương tri, vì có lương tâm, nó bắt con người 

thứ nhất của bản năng phải đi trở lại bên trong để thấy con người thứ hai, nằm sâu 

trong chiều sâu, để nhận ra ý nghĩa của sự sống có nhân phẩm vượt qua sự sống 

của bản năng. Khi chưa thành trí thức, còn là sinh viên -bạn và tôi- đều có những 

lời nguyện, khi thành trí thức rồi thì những lời nguyện thửa nào, đã thành những lời 

nguyện xưa; mà nó xưa hay mới, hoặc vừa xưa vừa mới, thì hoàn toàn tùy thuộc 

vào chúng ta, chúng ta muốn cái xưa không bao giờ xưa, mà luôn mới là do chính 

chúng ta. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có làm một bài thơ Nguyện xưa, ít người biết 

và thật hay: 

Mát lòng nhờ những giọt không 

Bỗng dưng thuyền đã sang sông 

Cát mềm 

Bãi vắng 

Nguyện xưa. 

Lời Nguyện xưa, là lời thề xưa, là ý nguyện làm nên ý lực cho chí nguyện đi cứu 

đời, cho tâm nguyện làm cho đời vơi đau-bớt khổ. Một lời thề tưởng đã xưa, vậy 

mà nguyện này giúp ta tu cả đời, mà có khi tu cả đời cũng không đủ để xóa đi nỗi 

khổ niềm đau của nhân sinh. Vì vậy, nên nguyện xưa luôn đeo đuổi, không phải để 

dày vò, để hành hạ, để đày đọa ta, mà để trợ lực cho ta vượt qua sự vị kỷ chỉ thấy 

cái có của ích kỷ, luôn mộng tưởng là mình khôn lanh hơn người, mà không đủ 

tầm (vì không có tâm) để thấy lòng vị tha của từ bi đi trên vai, trên lưng, trên đầu 

mọi con tính vị kỷ. Mà bạn ơi, chuyện đúng thì không bao giờ cũ, xưa, lổi thời; văn 

sĩ Hugo có lần than vãn: “Chán nhất trên đời này là ta chỉ tồn taị mà không sống! 

Mà sống đúng chính là đấu tranh cho sự sống! Dùng tự do của mình để đấu tranh, 

để chấm dứt đi cái ngu!”. 

 

Tuệ giác của công bằng. 

Mấy việc này có ra kêu Quốc hội thì cũng không đúng thẩm quyền, họ cũng trả về cho cấp cơ sở giải quyết theo 

đúng trình tự, kêu gào làm gì cho phí công, phí sức... 
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Bạn ơi, tôi “điếng hồn” vì câu này của bạn, thật lạ là bạn sống mỗi ngày ngay trên 

đất nước này, mà bạn không biết là dân oan họ đã thưa kiện mọi nơi, họ đã đi 

“cùng trời cúi đất” để “kêu oan”; mọi cơ quan có thẩm quyền đã thông đồng với 

nhau là không xử lý nổi oan của họ bằng công lý, mà nhắm mắt làm ngơ để họ tiếp 

tục sống trong “màn trời chiếu đất”, sáng chiều “đầu đường xó chợ”. Họ kêu gào 

rồi lang thang từ hành pháp tới tư pháp, họ thét gọi các lảnh đạo ĐCSVN phải cứu 

họ, nhưng“tứ bề im ngặt” nên họ phải tới quốc hội chứ, vì tại đây thì họ tin là có 

thể gặp để gọi được các đại biểu do họ bầu ra để bảo vệ họ mà! Nhưng buồn 

thay“nồi nào úng vung nấy”,họ chỉ gặp các đại biểu mà tuyệt dại đa số là đảng 

viên lấy “kịch trường” Quốc hội để diển “hài kịch” là cúi đầu-cong lưng-bấm nút, 

để bật đèn xanh cho các âm mưu của bạo quyền lảnh đạo ở cấp bộ chịnh trị, mà bạn 

biết rất rỏ. Nhưng “kịch trường” Quốc hội của các “hài kịch” lại chính là “bi kịch” 

của Việt tộc, trong Quốc hội có một lực lượng đại biểu “hao tiền tốn của” cho thuế 

dân, lại âm mưu bằng thỏa hiệp âm binh với độc đảng: xảo nghiệp trong điếm 

trường! 

Tôi là Việt kiều, tôi đề nghị bạn làm một “kiểm chứng thực địa” (rất dể) là ra 

đường vào dịp Tết gần nơi bạn đang cư trú để nhìn-và-thấy có hàng trăm dân oan 

vẩn ra Hà Nội, dù biết các cơ quan lãnh đạo đã đóng cửa nghỉ Tết! Họ nằm lăn lóc 

trên đường Ngô Thì Nhậm, với khí trời lạnh mùa đông miền Bắc. Tại sao vậy? Tại 

vì họ không còn đất, còn nhà, họ mất hết, họ tới thủ đô để kêu oan, để đòi công lý, 

mà lãnh đạo chính quyền phải trả lại công lý cho họ, đừng lẻo miệng là “đầy tớ của 

dân” nữa! Lãnh đạo đừng lẻo lưỡi “phục vụ dân”, hãy thật sự phục vụ nhân dân, 

bằng cách chống bất công, chống bạo quyền, hãy bảo vệ dân bằng tuệ giác của 

công bằng.  

Trí tuệ của lãnh đạo bắt đầu bằng trực diện để trực quan: các cơ quan có những toà 

nhà đắt tiền, rộng lớn, cũng từ tiền thuế của dân mà ra; chính các cơ quan đó, từ địa 

điểm của các hội đoàn tới các địa danh của của chính quyền, thì tất cả cửa nẻo 

đóng im ỉm ngay cả ngày hành chính bình thường, nơi mà chung quanh dân oan 

đứng, ngồi, nằm la liệt, họ đang đi ăn xin công lý đấy! Họ trực diện với một chính 

quyền vô phép trước công pháp đấy! Vì họ có kinh nghiệm với một chính quyền đi 

bắt cóc các nhà vận động dân chủ, tuyên bố xử họ công khai nhưng chặn công dân 

đi dự ngay trước cổng tòa, bỏ tù các nhà vận động dân chủ nhưng khi thả họ ra thì 

không có chứng thư giam giữ và phóng thích, cùng lúc chối leo lẻo trước quốc tế là 

Việt Nam: không có tù nhân lương tâm. Một chính quyền bắt cóc dân-xử đóng cửa 

tòa-nhốt bừa bãi-thả thô tục, đó là một chính quyền: xảo tri trong nhục lộ. 

Tôi nhớ hai câu của Nietzsche, đứa con tin yêu của triết học, suốt đời nổi loạn 

trong triết học để triết học phải bỏ đi những “thói quen, tật thường” như phải bỏ đi 

chính là các “thói hư, tất xấu” có ngay trong cấu trúc tư tưởng của mỗi triết gia, 

chỉ ra cho ta hai bài học: 
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 Bài học thứ nhất: “Sự thật rất xấu, con người có một “nghệ thuật” gạt sự 

thật để sự thật đừng giết con người”, cụ thể có rất nhiều người sợ sự thật, vì 

khi họ đi tìm sự thực, khi gặp sự thực, rồi đào sâu sự thực thì họ sẻ phải đối 

mặt với bạo quyền lảnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền như 

hoàn cảnh nước Việt hiện nay.  

 Bài học thứ nhì: “Nếu bạn nhìn vực thẳm quá lâu, thì chính vực thẳm sẻ vào 

sâu trong bạn để nhìn bạn”, đây là hậu quả của câu thứ nhất, đối với những 

ai sống quá lâu trong vực thẳm, bị cầm tù trong vực thẳm mà không thấy vực 

thẳm đang vùi, đang lấp, đang chôn, trước tiên là con mắt của mình, sau đó 

là thể xác của chính mình. Vì, vực thẳm vừa sâu lại vừa hẹp, cái tối tăm của 

nó làm ta bị lòa mắt; nên bọn âm binh sống trong vực thẳm luôn có ý đồ làm 

cho chúng ta lòa mắt vì tối, âm binh thì sống nhờ bóng tối nên chúng thấy ta, 

mà chưa chắc ta thấy chúng, bạn à! 

Nói triết rồi nhắc tới thơ, mà một trong các ngôi sao sáng của nhân loại trong thi ca 

chúng ta có Baudelaire, giữa những bài thơ, là tâm trạng bi quan của thi sĩ trước 

nhân tình thế thái, ông tâm sự với chúng ta ít nhất hai chuyện (hai chuyện nhưng 

thật ra là hai bài học thật “khiếp hồn” cho kiếp người): 

  Bài học thứ nhất:” Đừng tìm trái tim tôi các dả thú đã ăn nó rồi!”, đây 

không phải là chuyện thơ để “thơ thẩn” bạn à, đây chính là câu chuyện “cận 

hồn, sát vía” của Việt tộc hiện nay. Vì chúng ta đang sống với các con dả 

thú: khi chúng ta cúi đầu trước bạo quyền tạo ra bao bất công làm chúng ta 

mất luôn cả nhân phẩm; khi chúng ta khoan tay trước tà quyền tham quan 

sinh ra bao khốn cùng làm chúng ta mất luôn cả nhân tri, khi chúng ta quỳ 

gối trước mà quyền tham tiền tạo ra bao điều bất lương làm chúng ta mất 

luôn cả nhân tính; tức là chúng ta đã bị dả thú ăn thịt rồi!  

 Bài học thứ nhì:”Cuộc sống rồi sẻ dứt nhưng hối tiếc thì không”. Chúng ta 

đừng để hối tiếc trước khi chúng ta rời cỏi đời này, mà khi chúng ta còn sống 

thì chúng ta đã nhắm mắt trước bất công của bạo quyền, đã cong lưng trước 

bất chính của tà quyền, trước bất nhân của ma quyền. 

Nói triết, ghé thơ thi phải thăm sử, nhất là sử của Việt tộc, bạn có nhớ chuyện của 

Trần Thái Tông không? Một vị vua đau khổ nhất của Việt sử, vì bị thái sư Trần 

Thủ Độ, ép phải lấy chị dâu của mình trong bạo luật nội hôn của nhà Trần, nhưng 

Trần Thái Tông lại là một minh quân hàng đầu mà Việt tộc rất tự hào, sáng suốt 

trong tư duy để tỉnh táo trong lý luận. Ngài là bắc đẩu của nhà Trần vì đã chứng 

minh được Việt tộc, không những là một dũng tộc can đảm đối đầu với quân 

Nguyên mông, mà còn là một minh tộc biết thắng trận bằng mưa lược của trí cao, 

đã tống cổ bọn cướp nước này ra khỏi bờ cỏi Việt. Ngài biết đào sâu để khơi rộng 

đạo vị Phật giáo bằng chính sự tinh cần của mình, cõi lương tri của ngài có giới 

luật, có thiền định, có trí tuệ, mà tôi chỉ mong các lảnh đạo hiện nay của ĐCSVN 

có được một phần rất nhỏ của ngài, một phần rất nhỏ của rừng đầy hương: 

“…Hương này trồng từ rừng giới luật 

Tưới bằng nước thiền định, 
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Chặt trong vườn trí tuệ 

Đẽo bằng đạo giải thoát…” 

Trong đau khổ, trong cuộc sống đầy thử thách, ngập thăng trầm, ngài giúp con dân 

Việt tộc có đời sống tâm linh vững để có tỉnh táo bền bỉ, để có sáng suốt cao rộng, 

không bị rơi vào bi kịch sống say chết mộng, tức là sống mà không thật sự được 

sống, và say rồi trong mê loạn thì cái chết tới lúc nào mà không biết. Bạn ơi, trong 

một xã hội Việt Nam hiện nay với hàng trăm triệu đồng bào sống trong vô cảm vì 

vô giác trước nỗi khổ của dân đen, trước nỗi oán của dân oan, triệu triệu người vô 

cảm này, sống say trong vô minh để chết mộng trong vô tri, từ ô nhiễm môi trường 

tới thực phẩm bị đầu độc; cả một dân tộc đang đánh mất định hướng lương tri, tìm 

tới mê tín dị đoan trong chuyện cầu vong, cầu hồn để rồi bị loạn tâm trong mê tín, 

mà còn gọi đó là tâm linh!  

Riêng bạn, mỗi lần bạn bị lạc lõng giữa vô cảm, trong vô giác, rơi sâu vào mê lộ 

của vô minh, chìm xuống đáy của vô tri, bạn hãy tự đánh thức mình và nhớ về một 

đấng minh vương-minh sư, thật sự là minh chủ của lương tri, đó là Trần Thái Tông 

bằng hình ảnh của một con người thật tỉnh thức qua ngữ pháp của chính ngài : 

Đừng ôm xác chết nữa… (để) Ngẩng đầu lên thiên chân! Cõi lương tri của Trần 

Thái Tông không lý thuyết, không trừu tượng, nó mang những động thái thường 

nhật cụ thể, nhưng bản lĩnh lương tri của nó thật cao, ngài có bài kệ Dâng hương 

thật hay bạn ạ: 

Ngạt ngào trầm hương rừng Chính Định 

Chiên Đàn vườn Tuệ đã vun trồng 

Giới Đạo đẽo gọt lên hình núi 

Đốt lại lò Tâm để hiến dâng. 

Bạn ơi! Chúng ta hãy giúp nhau “Đốt lại lò Tâm để hiến dâng” nhé bạn! Để đừng 

quên dân oan cũng là dân Việt. Người bạn thân quý của tôi ơi! Mỗi lần có những 

nỗi buồn lo ập đến trong tâm hồn bạn, mang theo bao độc chất của tà quyền đang 

biến thành ám chất trong cõi lương tri của bạn, với loại câu hỏi như sau, làm hỗn 

loạn tư duy của bạn:  

 Tại sao Việt tộc ra nông nổi này? Người Việt hiện nay chọn vô cảm làm 

phản xạ trước các nỗi khổ niềm đau với chính đồng bào mình. 

 Tại sao Việt tộc lại đánh để mất đời sống tâm linh của nhân tâm như vậy? 

rồi gọi tên mê tín, dị đoan là tâm linh, biến cõi tín ngưỡng, từ chùa chiền tới 

lăng miếu, thành nơi buôn thần bán thánh có vụ lợi, để phục vụ cho tư lợi. 

 Tại sao Việt tộc lại cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối trước bạo quyền độc tài, 

trước tà quyền tham quan, trước ma quyền buôn người bán tình? Mà không 

vận dụng chiều sâu tâm linh của tổ tiên, để biến nó thành chiều cao cho 

chính nhân phẩm của mình; là đứng dậy, là thẳng lưng, là ngẩng đầu, để gạt 

đi cái bạo, xóa đi cái tà, vất đi cái ma, để lấy lại cái người (vì cõi người). 
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Ban có thể trả lời câu hỏi này qua ca khúc Việt Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm 

Duy:“Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người… Việt Nam đem vào sông núi tự do, 

công bằng, bác ái muôn đời”: nên chỉ có thể là nạn nhân của bao tàn phá chiến 

tranh, bị đổ nát sâu đậm trong tâm hồn như Việt tộc mới thấy hết giá trị của tự do, 

công bằng, bác ái. Vì ba định đề này là ba tiền đề cho nhân quyền, một nhân quyền 

bao la, đó là quyền yêu người để yêu mình, yêu đồng loại để yêu đồng bào… yêu 

muôn đời. “Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt 

Nam đi xây đắp yên vui dài lâu”: Việt tộc không đòi xương máu, quyết tâm ra khỏi 

vòng điêu lụy của xương máu, để kêu to, để kêu xa, để kêu sâu bằng tiếng gọi 

thương nhau; trong cõi thương nhau, luôn mang hai giá trị của hạnh phúc mà cũng 

là hai giá trị của tâm linh yên (và) vui, dài (và) lâu.”Việt Nam trên đường tương lai, 

lửa thiêng soi toàn thế giới, Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời”: Việt tộc sẽ đi 

trên con đường tương lai không bằng sự vô cảm đã bị độc chất của tà quyền ám 

chụp bao lâu nay, mà chúng ta sẽ đi trên con đường tương lai bằng ý nguyện của 

lửa thiêng để biến nó thành ý lực đủ sức soi toàn thế giới; chính sung lực của ý 

nguyện và hùng lực của ý lực trao tặng cho chúng ta bản lĩnh biết nguyện tranh đấu 

cho đời. Và, “Việt Nam, Việt Nam… tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về 

muôn nơi, Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người”: có bản lĩnh lấy tình yêu làm 

khí giới vì nhân phẩm Việt làm cao nhân ái; có tầm vóc trao tặng tình thương cho 

muôn nơi vì nhân tâm Việt làm rộng nhân từ, có nội công với tiếng nói đi xây tình 

người vì nhân đạo Việt đi xa vào nhân bản. 

Lương tri trí thức bắt đầu bằng hành tác: tự nghĩ về mình! 

Họ nghe Quốc hội họp mà không hiểu QH họp về cái gì, lại muốn QH bàn về chuyện của họ... Vậy thì làm sao mà 

đấu tranh được? 

 

Thư bạn gởi tôi thật ngắn, nhưng đọc câu nào tôi bị “loạn hồn” tới đó, mà tôi càng 

đọc đi đọc lại thì tôi lại càng thấy:“điếng hồn” (đây là lý do tại sao tôi dùng các 

cụm từ: “hết hồn”, “hoảng hồn”, “mất hồn“…). Thưa bạn, trong vidéo mà tôi gởi 

tới bạn, thì đó là tuần lể mà Quốc hội phải họp để bỏ phiếu về việc ngăn cấm rượu 

khi lái xe đã gây ra bao thảm kịch thương vong trong lưu thông, làm tử vong hơn 

chục ngàn người, như một quốc gia đang bị bạo chiến. Vậy mà, Quốc hội lại bỏ 

phiếu (theo đa số) là chống lại chuyện soạn ra luật nghiêm túc có liêm sỉ để chặn 

chuyện nghiện ngập rượu bia, ma túy đang là một ung thư vĩ mô trong đời sống xã 

hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội; một loại ung thư của “thói hư tật xấu” không 

những của lổi mà con có tội với dân tộc. Chúng ta đã bàn về chuyện này mỗi lần 

được nói chuyện với nhau. Tại sao là tội? Đó chính là tội đầu độc cả một dân tộc 

vào chuyện nghiện ngập, để truy diệt sinh khí của đồng bào, để vùi dập sinh lực 

của bao thế hệ thanh niên, lẻ ra phải là nguyên khí của quốc gia, đây không phải là 

tội thì là gì thưa bạn? 
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Câu này của bạn, rỏ là “kinh hồn”: Họ nghe Quốc hội họp mà không hiểu QH họp 

về cái gì, lại muốn QH bàn về chuyện của họ... Vậy thì làm sao mà đấu tranh 

được? Ban ơi, họ hiểu loại Quốc hội, họ hiểu luôn kiểu Quốc hội họp về cái gì, mà 

họ còn hiểu thấu là Quốc hội bàn về chuyện của họ, vì đây chính là vai trò và chức 

nawg của mỗi đại biểu Quốc hội; vì là chuyện sống còn của dân oan, vì là chuyện 

thuộc về phân phẩm của Việt tộc 

Céline, một văn sĩ luôn có được sự hâm mộ của độc giả về văn phong, lại luôn tạo  

ra sự tranh cải thường xuyên về lương tri của ông luôn nhìn cuộc sống thật quá đổi 

bi quan, nhưng ông để lại một bài học vượt lên sự bi quan hay lạc quan trong mỗi 

chúng ta, để giúp chúng ta gầy dựng lương tri cho chính mình, mà khởi điểm là sự 

quay về với chính mình, ông viết: ”Người ta không bao giờ đủ thời gian để sống, 

vì người ta không đủ thì giờ để nghĩ về chính mình”. Cùng thời với Céline, có 

Camus mà bản lỉnh văn chương đã đưa văn học sánh vai cùng triết học để trả lời 

các câu hỏi lớn của nhân sinh bằng nhân tính, các câu hỏi lớn của nhân thế bằng 

nhân tri, các câu hỏi lớn của nhân loại bằng nhân phẩm, qua ba luận điểm: 

 Lòng rông lượng chân thành nhất của chúng ta đối với tương lai là dâng 

hiến tất cả ngay bây giờ cho hiện tại. 

 Nếu kẻ chủ không sống được nếu không có kẻ hầu, thì một trong hai kẻ này 

ai là người thực sự có tự do? 

 Ở giữa mùa đông, tôi tìm ra trong tôi mùa hạ không bao giờ biết bại! 

Luận điểm thứ nhất trong tình hình của Việt tộc hiện nay là chúng ta phải đấu tranh 

cho công bằng, tự do, bác ái qua đường đi nẻo về của nhân quyền, dân chủ  và đa 

nguyên. Luận điểm thứ nhì trong hiện trạng của xã hội Việt là kẻ chủ (ĐCSVN lảnh 

đạo bằng bạo quyền nhưng “hèn với giặc, ác với dân”) và người tớ (dân đen bị áp 

chế, dân oan bị áp bức) cả hai đều không có tự do, đây là bi kịch làm nên thảm 

kịch của đất nước hiện nay. Luận điểm thứ ba trong thực trạng của bi nạn bộ ba 

(nội xâm tiếp tay cho ngoại xâm): 

 ĐCSVN lấy độc đảng để độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị trong bất tài và 

bất trị. 

 Tham quan của ĐCSVN lấy tham quyền để tham ô, tham nhũng, đang làm 

suy kiệt tới dân tộc, môi trường, đạo lý… tới cùng cực. 

 Tàu tặc cướp đất, biển, đảo song hành cùng Tàu họa gây ô nhiểm môi 

trường để diệt môi sinh, song đôi với Tàu hoạn qua thực phẩm bẩn đi cùng 

với hóa chất độc tạo nguồn cho ung thư vĩ mô trên số phận của Việt tộc, làm 

nên Tàu nạn với bao công trình có quy mô từ cấp quốc gia tới cấp địa 

phương rơi vào tay Tàu tà. 

Trước thảm kịch này của đất nước, chúng ta hãy tìm lại các nẻo đường của lương 

tri qua các trí thức của các nước được xem là có văn hóa cao, có văn minh rộng, có 

văn hiến đẹp, chỉ để nhìn lại cho rỏ lương tri của mỗi chúng ta. Những tư tưởng gia 
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như St Augustin, Plotin, Montaigne… hay các triết gia Kant, Pascal, Ricoeur… khi 

họ từ đi tìm con đường của lương tri thì họ có sẵn hai nhân lộ. Con đường thứ nhất 

bằng định hướng thần học, chóng chầy họ sẽ tìm tới thượng đế, đấng sinh thành 

của muôn loài và vạn vật; con đường thứ hai bằng định hướng của luân lý, đi tìm 

nhân tính bằng nhân phẩm. Nhưng dù đi trên hai đường khác nhau, nhưng họ 

thường tâm sự là họ đã gặp nhau trên: cái tôi tỉnh thức để tin yêu. Chính cái tôi tỉnh 

thức để tin yêu này là một định luận có nhiều định đề khác nhau, và khi được hội tụ 

lại thì các giá trị của lương tri hiện rõ trong cấu trúc của định luận này. Cái tôi tỉnh 

thức có hành trình của tỉnh táo để sáng suốt của thức, lấy kiến thức để lập tri thức, 

có ý thức để tạo nhận thức. Đây là định nghĩa thông minh về chữ hiền, làm nên 

hiền triết, dựng lên minh triết lấy hiền mà xoa diệu mọi điều hung, bạo, ác, dữ 

đang phùng man trợn mắt giữa nhân thế. Từ đây, cái tôi của chủ nghĩa trung tâm 

được nuôi nấng bởi cái ích kỷ đã được trút rũ khỏi não trạng, để trưởng thành mà 

nhận ra cái tôi tỉnh thức, đã tỉnh thức trước thân phận con người, trong đó cái tôi vị 

kỷ thuở nào có số phận thật nhỏ bé của cát bụi (theo ca từ của Trịnh Công Sơn), cát 

bụi những biết thức để : « Tôi là ai mà yêu quá đời này? » 

Montaigne, tư tưởng gia thế kỷ thứ XVI, đứa con tin yêu của thể loại tùy bút 

khuyên chúng ta nếu muốn đi tìm lương tri, hãy ghé qua: chủ thể trong tự do, tại 

đây, bạn cứ đào thật sâu tâm hồn của mình để nhận ra các giá trị của lương tri, vì 

con đường tự do đang sâu lắng, đang hiện diện trong mỗi chúng ta. Như vậy, muốn 

đi tìm lương tri thì hãy tìm ra con đường đi tới cõi đó; muốn nhận ra các giá trị của 

lương tri thì phải để đầy đủ thời gian để đi tìm ra các giá trị ấy. Và, trên các nẻo 

đường này, ta đã có niềm tin vui sống để nuôi hy vọng sống vui, với tâm hồn rộng 

mở, chỉ cần thêm sự nhạy cảm với nỗi khổ niềm đau của nhân thế, với nỗi vui 

mang điềm phúc của nhân sinh, lấy sự cảm thông để cõng, bồng, bế, nâng cái nhạy 

cảm này.  

Con đường đi tìm cõi lương tri có kho tàng là các giá trị của lương tâm, bạn hãy 

giữ trọn công thức: Hãy làm hơn cái tôi đã có bằng cách vượt cái tôi đang có! Để 

tìm bạn, tìm thầy, như tìm các lương tri mới, mà cũng chính là sự thông minh mới; 

một cái tôi mới để biến cái tôi nhỏ bé trở thành cái tôi mênh mang. Mà Plotin đặt 

tên cho nó là: một tâm hồn trọn vẹn biết ở trên cao! Nhưng không phải ở luôn trên 

cao, vì là tâm hồn rộng mở nên tâm hồn này lên xuống qua lại, để tiếp người, để 

nhận đời, để yêu cuộc sống hơn. Bác Hoàng Cầm, đã chỉ cho ta con đường đó: 

“Bỏ lại sau lưng hoàng hôn ráng đỏ. 

Gậy nghiêng mình chào những sớm mai xanh”. 

Trong Việt sử, chúng ta có đầy đủ các chuyện của các tư tưởng gia, triết gia 

phương tây về lương tri, bằng chính là tri thức Việt của lương tâm Việt, bằng 

những kinh nghiệm rất Việt:  

 Tuệ Trung thượng sĩ, được vua Trần Thái Tông phong tước Hưng Ninh 

vương, tên thật là Trần Quốc Tuân, chính là anh cả của Hưng Đạo Vương 
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Trần Quốc Tuấn, Tuệ Trung cũng là người dạy dỗ Phật hoàng Trần Nhân 

Tông, vì là bạn thâm giao với vua cha là Trần Thánh Tông. Khi hoàng hậu 

Thiên Cảm qua đời, vua Trần Thánh Tông quyết định cúng chay ngay cung, 

vua mời Tuệ Trung thượng sĩ, rồi vua mời Tuệ Trung viết một bài kệ, đây là 

bài kệ: 

Viết kề trình kiến giải 

Như dụi mặt thấy quái 

dụi mặt thấy quái xong 

Lại rỡ ràng tự tại. 

Hôn mê giữa cuộc đời, chớp mắt khoảng khắc là thấy quái, thấy ma, nhưng 

biết dụi mắt là để sáng mắt, vì sáng mắt nhờ các súc mạnh của lương tri qua tu 

tập, qua rèn luyện để sống giữa đời, mà nhận ra chiều sâu của tâm, để chủ 

động với cảnh. 

 Trần Nhân Tông lấy nhân từ là rễ của nhân đạo, gốc của nhân nghĩa, cội của 

nhân bản, nguồn của nhân văn. Câu chuyện nhân từ trong cuộc đời minh 

quân của ngài không phải là câu chuyện lòng trắc ẩn của Mạnh Tử, cũng 

không phải là lòng thương hại trong các đạo giáo; mà nó là câu chuyện lấy 

nhân cứu nhân. Đây là sự thông minh ở trên cao, trùm phủ xuống mọi định 

nghĩa về sự thông minh, đây là trí khôn của nhân lý, làm lý trí cho nhân tri, 

biết tìm về nhân tâm mỗi lần nhân thế xa rời nhân đạo. Đây chính thị là 

lương tri làm nên tầm vóc phái Trúc Lâm Yên Tử có: Phật tại tâm để giữ 

tâm tại thế! Lương tri của Phật hoàng Trân Nhân Tông là cõi của bản lĩnh 

tâm sự tự tâm! Chuyện lương tri, không hề lý thuyết, muốn có chiều sâu của 

lương tri, thì phải theo đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, thì hãy hình dung ra hình 

tượng một nhân dạng: đứng lên, thẳng lưng, ngẩng đầu và nhìn cao lên trời. 

Tìm chiều cao để nhìn lên, không chỉ để tìm tự do cho tầm nhìn, vì không 

muốn bị tù đày trong những toan tính thấp kém dưới nhân thế, mà nhìn lên 

cao để hướng thiện: tìm cái thiện theo chiều cao để có cách đối nhân xử thế 

theo chiều rộng, đây là bản lĩnh làm nên thiện dạng, được dựng lên từ lương 

tri, với ý lực hướng thiện. 

 

 Nguyễn Du, thi sĩ của tâm cảm Việt, người thầy tin yêu của thi ca Việt, đưa 

chân dung Kiều rất rõ qua hình tượng dư nước mắt:“Khéo dư nước mắt khóc 

người thời xưa”, khi giữa tiết Thanh Minh, đi tảo mộ, lại gặp ngôi mộ hoang 

bên đường, không ai chăm sóc, ngôi mộ đó chính là của Đạm Tiên, một nạn 

kiếp (sống làm vợ khắp người ta, tới khi chết sớm làm ma không chồng). Sự 

thương cảm số phận của một người quá cố, trước ngôi mộ này Thúy Kiều đã 

khóc, tức là đã sống trọn vẹn các giá trị nhân cảm của cõi lương tri. Và số 

kiếp Đạm Tiên có thể là số kiếp của tất cả người đang sống trên cõi đời này, 

chỉ cần một cơn bão táp của hoạn nạn (như họa nạn của dân oan) là cuộc đời 

sẽ rơi vào bi kịch của Đạm Tiên (nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên 

hương). Hôm đó, những người có mặt cùng Thúy Kiều trước ngôi mộ không 
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tên, đó là hai đứa em, Thúy Vân và Vương Quan, chúng cứ trách chị mình: 

khéo dư nước mắt khóc người thời xưa! Đây là ranh giới giữa hai kiếp làm 

người, một bên là loại người không chưa biết các giá trị của lương tri (Thúy 

Vân, Vương Quan); còn bên kia nhân tính với đầy đủ các giá trị của lương tri 

(Thúy Kiều) nên luôn có dư nước mắt.  

Một công hai việc, nhân tiện đây tôi tâm sự luôn với bạn là mỗi lần tôi thấy hình 

ảnh dân oan qua phóng sự, mỗi lần tôi thấy hoạn cảnh trong bi nạn của dân oan 

trên các nẻo đường khảo sát, điều tra, điển dả của tôi về dân oan, là tôi khóc! Có 

khi khóc thầm trên đường phố, có khi khóc òa trong phòng riêng của mình, có khi 

khóc tức tưởi, có khi khóc thúc thích. Vài người thân chê trách tôi: “Đàn ông sao 

mà mít ướt quá!”. Họ không thấy tôi buồn, mà ngược lại họ còn thấy tôi vui nửa, 

Họ thấy lạ lắm! Họ đâu biết là tôi: “khoái trá” vô cùng với biệt danh: ”mít ướt” 

này! 

(Tạm) kết: 
Có lần, tôi đến chào bạn sau chuyến công vụ đại học, trong đó có chuyện diển dả 

về dân oan, hôm đó bạn “không tha” cho tôi, bạn trách tôi: “Việt Kiều ở bên 

phương tây mọi thứ có đầy đủ sao cứ “lấy chuyện đất nước” ra phân tích hoài 

vậy? Tôi ở đây hằng ngày mà đâu mất thì giờ để làm chuyện này!”. Hôm đó, tôi 

nghe lời dạy của các tổ sự về vô ngôn, nên tôi chỉ cười mà không trả lời bạn, bây 

giờ tôi xin trả lời nhé; tôi trả lời bằng phương trình Tin yêu-Hướng thiện-Nhận 

thức-Tâm nguyện được cấu trúc gẫy gọn qua lời Kiều của sự phụ Nguyễn Du: 

Nhớ lời nguyện ước ba sinh 

Xa xôi ai có biết tình chăng ai? 

Bạn hãy tìm ngay trong chiều sâu lương tri mình để mời các ẩn số lương tâm sau 

đây lên tiếp sức với bạn: 

 Tin yêu vừa là niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, vào tình thương làm 

nên nỗi niềm sâu lắng, trầm kín trong nội tâm bạn, nó là người-bạn-sâu-bên-

trong, nó thân thuộc trong thân quen trong tâm khảm của bạn, vì tin yêu này 

quá thân thương với bạn, nên bạn luôn tin vào nó. 

 Hướng thiện được chế tác từ tin yêu làm nên quyền năng ngay trong không 

gian tâm linh của riêng bạn, nó yêu cầu bạn phải trả lời ba câu hỏi: Tôi là ai? 

Ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì? Tôi muốn làm gì và có thể làm gì để đưa 

cuộc đời theo hướng thiện? 

 Nhận thức được chế tác từ hướng thiện của tin yêu này, làm nên từ ý thức về 

cuộc đời của bạn, nơi mà cuộc đời là không gian và thời gian luôn bị các 

biến cố xé tan nát, chính những sự cố này làm nên kinh nghiệm cho tâm thức 

phải luôn ở dạng tỉnh thức để nắm chính lương tri của mình ngay trong hiện 

tại, để bạn sáng suốt mà chuẩn bị cho tương lai. 
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 Tâm nguyện ngụ ngay trong tâm thức có chiều sâu của nội tâm ở dạng thức 

tỉnh nhất; sẽ tạo điều kiện để bạn khởi duyên, trợ lực bạn cho đời sống xã 

hội, trợ duyên bạn trong các quan hệ xã hội, trợ tâm bạn trong sinh hoạt xã 

hội, tha nhân và bạn sẽ gần nhau hơn trong các giá trị của tin yêu bằng tâm 

nguyện.   

Gần đây, bạn có gởi tôi một lá thư cũng làm tôi “điếng hồn”, trong đó thay vì trách 

tôi thì bạn viết câu “ăn cơm nhà, cỏng ngà voi”! Thưa bạn, câu này chỉ thực tiển 

cho kẻ ích kỷ, chỉ biết kéo chăn lại phía mình để trùm phủ mà che lấp các tư lợi của 

riêng mình, mặc kẻ khác (Ai chết mặc ai! Bây chết mặc bây!). Đây là dip tôi trả lời 

bạn, chỉ bằng một câu của Phạm Thiên Thư, mà Phạm Duy đã phổ nhạc: «Muôn 

loài như sương rơi. Xin làm hoa trắng đỡ…” Bạn hãy tới cõi lương tri của trí thức 

bằng chính tự do của bạn, bằng chính tâm hồn trong, linh hồn sáng của bạn, hãy đi 

trên con đường: nhân tính làm nên nhân tình; có nhân từ biết chở che cho nhân 

nghĩa ; từ đó mọi tuyên truyền ngu dân, mọi khẩu lịnh mỵ dân tự nhiên thành bọt 

bèo, rồi tự biến mất trong cõi sinh, cõi sống của bạn. Sương thì yếu yểu, rơi là tan, 

mà hoa cũng vậy, rất mong manh, vậy mà hoa biết hứng đỡ sương, lấy chính thân 

mong manh của mình để hứng đỡ cái chóng chày, cái đang phôi pha giữa sự sống. 

Đây là một bài học quý về lương tri, nếu bạn đang yếu lả, đang mong manh, bạn 

vẫn có thể giúp, có thể cứu những ai yếu hơn mình, mong manh hơn mình. Lương 

tri thật cụ thể bạn à, vì nó không bỏ quên ai, dù kẻ cứu cũng đầy các khó khăn, 

ngập các thử thách, tràn các thăng trầm, nhưng phải giúp-cứu-nâng-đỡ kẻ yếu 

«trước đã», còn mọi chuyện khác thì để «tính sau»! 

Câu chuyện lương tri trí thức của chúng ta có thể ghé qua các công trình nghiên 

cứu của triết gia Jerphagnon khi ông nghiên cứu toàn bộ hệ thống tư tưởng Âu 

châu để hiểu tại sao các minh sư triết học ngày càng đi sâu vào minh triết để hiểu 

các giá trị tâm linh. Nơi đây, minh triết là minh lộ để con người tới được các chân 

trời tâm linh, tại các chân trời này con người sẽ thấy các kinh nghiệm của nhân 

phẩm, luôn song hành cùng các trải nghiệm của nhân văn. Tại tụ điểm của lương tri 

này, con người sẽ nhận ra rồi nhận rõ các giá trị của cuộc sống, để hiểu tại sao lại 

có chuyện trễ, tại sao lại có chuyện chậm? Platon khi được Jerphagnon soi rọi qua 

cấu trúc triết học của chính Platon, luôn đi tìm để phân tích quan hệ giữa con 

người, linh hồn và thượng đế; nơi mà mỗi con người sống trong cuộc đời như đi 

trên một con đường, và trên con đường đó con người gặp-nhận-hiểu-thấu nhân vị 

của linh hồn, nhân sinh qua thượng đế, mỗi lần gặp-nhận-hiểu-thấu như vậy con 

người luôn tự đặt cho mình câu hỏi tại sao ta gặp-nhận-hiểu-thấu trễ như vậy, 

chậm như vậy?   

Augustin là trường hợp mà Jerphagnon ở lại thật lâu trong nghiên cứu của mình, 

trước hết St Augustin có tất cả các thành công trong xã hội, bằng tinh hoa của học 

thuật dựa trên tinh anh có trong sự thông minh của ông; nhưng năm 33 tuổi 
Augustin đã bỏ tất cả để đi tìm thượng đế, vì nếu nhận ra thượng đế thì sẽ hiểu linh 

hồn là gì? Cũng với sự thông minh xuất chúng của mình, Augustin không rơi vào 
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chuyện mê tín, dị đoan, hoang tưởng, mà ông tổ chức một cuộc đối thoại với 

thượng đế với tấm lòng kính cẩn tuyệt đối. Nhưng khi ta đọc kỹ tác phẩm Xưng tội 

(Confessions) của ông, người ta nhận ra ông mượn chuyện xưng tội là để vinh danh 

nhân phẩm của nhân loại. Như vậy, chuyện ông tổ chức một cuộc đối thoại với 

thượng đế có thể chỉ là một cái cớ chăng? Cớ để ông biến đối thoại thành độc 

thoại, ông độc thoại với thượng đế để đốí thoại với đời, với người, với chính thân 

phận của mình. Một cuộc độc thoại luôn muốn tìm con đường tâm linh để đi lên, 

lên cao, cao mãi để được ngang tầm với thượng đế. Như vậy sự thông minh làm 

nên nhân tri có thể hiểu được và thấu được sự thông minh của thượng đế; cho nên 

các giá trị của lương tri, tự chúng là những con đường cao tốc, cho phép chúng ta 

đi nhanh đẻ gặp các giá trị thiêng liêng. 

Pascal là trường hợp mà Jerphagnon thấy được cái ý thức của con người luôn 

khiêm tốn để tỉnh táo, luôn khiêm cẩn để sáng suốt, để nhận ra tâm trạng trễ, tâm 

cảnh chậm khi con người đứng trước các chân lý của khoa học, các sự thật của 

nhân sinh, các lẽ phải của đạo đức. Pascal luôn tìm định nghĩa để giữ định đề, giữ 

định đề để không lạc đề khi phân tích và giải thích mọi giá trị, từ toán học tới triết 

học, từ ngôn ngữ tới nhân sinh. Và khi vào để phân tích và giải thích các giá trị tâm 

linh, con người sẽ có định hướng qua định nghĩa của ngữ vựng rồi từ đó mà đi tìm 

ngữ pháp rồi ngữ văn cho các chiều hướng của tâm linh. 

Câu chuyện tri thức của chúng ta cũng là câu chuyện của bác Trần Dần, bị bạo 

quyền độc tài đầy đọa nhiều năm sau oan án Nhân văn giai phẩm1956-1960; bị tà 

quyền văn nô hãm hại liên tục cho tới thế kỷ mới, năm 2000; bị ma quyền bút nô 

trù dập cho tới ngày qua đời. Nên thi ca của bác Trần Dần là sự sáng đi tối về của 

các giá trị nhân tâm sắc nhọn, nhận chướng kiếp và nhận luôn tử kiếp. Khi thế kỷ 

mới tới, bác đặt câu hỏi: «Ai tăng cửa sinh? ai rình cửa tử?», vì bạo quyền, tà 

quyền, ma quyền vẫn quanh quẩn bên nhau, quyện lấy nhau để thành âm binh, trùm 

phủ bóng tối của chúng lên số phận của Việt tộc, chúng rình rập để đe dọa sự sống. 

Mặc cho âm binh rình rập, nội dung tâm linh có trong thi ca, vì thi ca là ngã tư của 

bốn nhân tố:  

 tự do đưa nhân tri gặp nhân tính,  

 tự chủ dắt nhân lý gặp nhân phẩm,  

 tự tin dìu nhân tâm gặp nhân từ,  

 tự trọng dẫn nhân cách gặp nhân bản. 

Khả năng của hệ tự (tự do, tự chủ, tự tin, tự trọng) khi nhập nội vào tiềm năng của 

hệ nhân (nhân tri, nhân tính, nhân lý, nhân phẩm, nhân tâm, nhân từ, nhân cách, 

nhân bản) sẽ làm nên hùng lực tâm linh, để phân tích sâu xa cõi sinh, cõi tử. Từ 

đây, cá nhân sẽ thấy mình có cá tính để trở thành cá biệt, để tách xa âm binh; từ đó 

lấy số phận của chính mình để tra, suy, xét, đoán nhân sinh, để trả lời cho bạo 

quyền, tà quyền, ma quyền là mọi sự sống đều thiêng liêng. 
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Bạn thân mến,  

Câu chuyện lương tri trí thức của chúng ta cũng là câu chuyện hiểu đời để được đời 

hiểu của Bùi Giáng; thi sỉ thân thương này có để lại cho đời một giòng thơ: 

Em chợt thấy yêu đời vô cùng tận 

Vì đời là rất mực thiêng liêng 

Em chợt thấy không buồn đau oán hận 

Vì thiêng liêng không chia biệt cõi miền. 

Bùi Giáng lội ngược dòng để chống vô cảm, bơi trái chiều để chận hững hờ, lướt 

trên mọi lãnh đạm chung quanh để được sống trọn, sống sâu, nhờ vậy thi sĩ mới 

đồng cảm rất tự nhiên với mọi tâm phận, luôn chia sẻ với mọi tâm nạn, biến cái 

bao la của cõi người thành sát kề, khích cận với chúng ta. Nên mang ơn Bùi Giáng 

khi thi sĩ chỉ cho ta đường đi nẻo về của một loại nhân dạng có lương tri: Em chợt 

thấy yêu đời vô cùng tận. Thấy thượng đế, thánh thần, tôn giáo, tín ngưỡng là 

thiêng liêng thì là chuyện thường, và đây chưa chắc là chuyện nhân tri, còn chuyện 

người biết thương người, nơi mà tâm hồn làm nên linh hồn để người thương người 

hơn. Còn riêng Bùi Giáng thì ông khẳng định: vì đời là rất mực thiêng liêng. Cuộc 

đời thiêng liêng vì con người linh thiêng, trong đó kiếp người từ số phận tới duyên 

phận đều thiêng liêng, trong đó mọi nỗi khổ niềm đau của nhân sinh đều linh 

thiêng; và sức mạnh của lương tri là kết được cái đời thiêng liêng vào cái người 

linh thiêng, để làm nên cõi thiêng, mà cõi này là thuộc về người chớ không phải 

thuộc về thượng đế, về trời cao đất dày nào cả! Biết vượt thoát thăng trầm rồi vượt 

thắng trầm luân, Bùi Giáng còn trao cho mọi người cách chế tác linh dược này, 

cách làm ra loại thuốc thần diệu này: vì thiêng liêng không chia biệt cõi miền. Sống 

mà biết vượt qua dị biệt, để tránh rơi vào sự phân biệt giữa người và người, rồi từ 

khinh thường tới khinh miệt tha nhân, thì như tự chế rào cản cấm nhân tri mình 

không được gặp nhân đạo của người khác, thì như cấm nhân vị mình không được 

gặp nhân tri của mọi người chung quanh. Bùi Giáng để lại cho chúng ta một di 

chúc tâm linh vô cùng quý, vì nó vừa thật hay, vừa thật hiếm: Đã mở cõi thì đừng 

có ngăn miền! 

(Tiền) kết 
Trong lương tri giáo dục, khi thế hệ đi trước có trách nhiệm phải trao truyền ít nhất 

ba giá trị giáo dục cốt lỏi cho các thế hệ đi sau là sự trao truyền sự thật của lịch sử, 

mà sự thật làm xuất hiện chân lý với sử liệu, sử chứng, không ai chối cãi được, 

song hành cùng các tang chứng, làm nên chứng tích luôn có mặt trong kỷ niệm, 

trong ký ức, tạo ra chất sống cho sử học. Chính sự thật làm nên chân lý giúp nhân 

sinh thấy ra lẽ phải. Chính lẽ phải giúp ta nhận diện ra các giá trị của đạo đức cùng 

lúc trên hai nhân lộ, con đường đầu tiên giúp nhân sinh nhận ra đạo lý của các 

chuyện hay, đẹp, tốt, lành có mặt trong nhân đạo. Con đường tiếp theo là khi có 

đạo lý rồi thì nhân sinh sẽ tìm ra luân lý khám phá ra bổn phận với xã hội, trách 

nhiệm với đồng loại. Từ đây, ranh giới giữa đạo lý và luân lý sẽ bị xóa dần đi, để 

tạo nên sự hòa hợp mới, làm nên các giá trị của lương tri.Hãy lập nên một phương 

trình mới cho nhân tâm biết bảo vệ nhân phẩm:  
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(sự thật+chân lý = lẽ phải) + (đạo lý+luân lý = đạo đức) = các giá trị tâm linh. 

Và khi phương trình này hình thành thì ta được trao nhận một định nghĩa mới về: 

tự do, một định nghĩa đẹp vì đây là cùng có tự do với tha nhân, với đồng bào, với 

đồng loại, để cùng hưởng chung với mọi người, mọi loài. Ngược hẳn với loại định 

nghĩa thấp hèn về tự do qua cái ích kỷ chỉ cho một người, một phái, một đảng có 

trong não trạng của bạo quyền lãnh đạo, đã thành tà quyền hãm hại dân tộc, rồi sẽ 

thành ma quyền buôn dân, bán nước. Sự vận hành toàn bộ của các giá trị của lương 

tri đi từ cái tôi tới tha nhân, tâm linh là trao không để cùng hưởng chung, mà 

không hề đòi trả ân, trả oán, từ đây chúng ta có được một định nghĩa về các giá trị 

tâm linh, qua các chỉ báo rành mạch trong sinh hoạt xã hội, trong đời sống xã hội, 

trong quan hệ xã hội, vì tâm linh không thể tự định nghĩa, mà phải dựa trên sự phối 

hợp giữa:luân lý, đạo lý, đạo đức luôn đi đôi kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức; 

và công bằng, công lý có từ công tâm, công đức luôn chung lứa với lương tâm, 

lương thiện, lương tri. 

Đó chính là chuyện bạn « phê phán » tôi chỉ đi nghiên cứu : « các đồ quốc cấm : 

dân oan, trẻ bụi đời, công bằng, tự do, nhân quyền, dân chủ, đa nguyên… », tôi 

cũng xin trả lời luôn cho bạn « yên lòng », mà để tôi cũng « mát dạ » (mà « định 

hồn » lại), tôi xin trả lời bằng kinh nghiệm của Mục sư L. King và thiền sư Thích 

Nhất hạnh ; chỉ vì tôi chỉ nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dả vè chuyện « con 

người » thôi bạn ạ ! Mục sư L.King (đứa con tin yêu của lòng tin bất bạo động để 

chống kỳ thị) phân tích trong thời buổi hiện đại của khoa học, cái người (humain) 

trong cái thánh (sainneté) phải có mặt để bảo vệ các giá trị tâm linh, giúp con 

người luôn cẩn trọng ngay trên chính mạng sống của mình, khi ông giải thích rằng 

con người dùng khoa học để chế ra các hỏa tiễn được điều khiển tự động, nhưng 

chính con người thi đang lầm đường lạc lối trong mê lộ của sự giết chóc lẫn nhau, 

thì các hỏa tiễn điều khiển tự động này là sự tự sát của con người, chớ không phải 

là một tiến bộ văn minh gì cả! Khi đấu tranh chống chiến tranh vì hòa bình, vì 

muốn bảo vệ con người và sự sống, trong lần chuẩn bị cho một cuộc biểu tình 

ngoài đướng phố tại Mỹ, mục sư L.King có hỏi thiền sư Thích Nhất hạnh là nên 

chọn khẩu hiệu nào để làm biểu tưởng hòa bình cho cuộc xuống đường này? Thiền 

sư Thích Nhất Hạnh khuyên mục sư L.King nên chọn một ca từ của Phạm Duy, nói 

lên ý lực của con người tự chối diệt con người: «Tôi từ chối giết người! Vì giết hết 

người rồi tôi sẽ sống với ai?».  

Ta cũng đừng quên Bergson, khi triết gia này phân tích ra hai loại thông minh có 

mặt trong đời sống của tri thức:  

 Loại thứ hai là thông minh tức khắc đó là sự thông hiểu tính lập đi lập lại của 

các hiện tượng trong không gian và thời gian để hiểu cách vận hành của 

chúng, rồi từ đó đặt cứu cánh hợp lý và phương tiện hợp thời để đạt kết quả. 

 Loại thứ hai: thông minh xét nghiệm biết xem xét tính lập đi lập lại của các 

hiện tượng trong không gian và thời gian để khảo nghiệm thực chất của các 
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hiện tượng này. Và khi lương tri xuất hiện trước hai loại thông minh này, nó 

sẽ vận dụng nhân sinh quan của nhân tâm, phối hợp cùng thế giới quan của 

nhân từ, để chế tác ra một vũ trụ quan của nhân lý, trong đó kẻ tự cho mình 

là thông minh phải lấy nhân tính cao nhất của mình để cùng tha nhân bảo vệ 

nhân phẩm, nâng cao nhân vị cho nhân sinh.  

Trên thượng nguồn, thông minh để quyết định và thông thái vì cẩn trọng khi nhận 

ra sự lập đi lập lại của các hiện tượng trong không gian và thời gian, cả hai sẽ hiểu 

nguyên nhân của các sự kiện, cũng như quy luật của các sự cố, để tránh sai lầm 

trong hành động. Còn tâm linh tìm hiểu chiều sâu của sự kiện bằng nhân tri để cảm 

nhận sự cố bằng sự rung cảm của nhân tâm. Dưới hạ nguồn, thông minh biết nhận 

ra nguyên nhân của sự thất bại, còn thông thái thì tổng hợp các nguyên nhân của sự 

thất bại để tránh thảm bại, rồi đi tìm con đường đi khác để tới thành công, mà 

không kinh qua quá khích và cực đoan. Còn lương tri thì lùi ra để đứng xa trong 

tỉnh táo, mà phân tích thất bại, để sau đó lương tâm sẽ trở lại đứng gần, sát, cận kề 

sự thất bại để tìm ra sự cảm thông với kẻ thất bại. Từ đó tìm cách đưa ra một ánh 

sáng mới, để chỉ cách thoát nạn cho kẻ thất bại, được ra khỏi đường hầm của sự bại 

trận, để tìm con một con đường khác, bại ít thắng nhiều, vì mang các sắc xuất thành 

công rõ nét. Chuyện lương tri trí thức không dùng các con tính số học mang tính 

toán của toán học, mà bằng sự cảm nhận đa chiều về nhân thế, qua sự đa dạng của 

nhân gian. 

(Tri) kết 
Có lần bạn biết tôi vừa cho xuất bản hai đầu sách Oan luận và Bụi luận

33
 về dân 

oan và trẻ bụi đời, không nhìn tôi mà bạn cúi đầu lầm bầm khi: “Tiếc quá, người 

học cao như anh mà cứ lần mò vào các chuyện dân oan mất đất, trẻ bụi đời lêu 

lỏng trên vỉa hè”. Bạn nhớ không? Hôm đó tôi không cúi đầu như bạn mà tôi ngẩn 

đầu cười vui, nhưng tôi không trả lời; hôm nay tôi xin trả lời nhé bằng câu chuyện 

vừa rất thường mà cũng vừa rất lạ:  «có lần lang thang trên các vỉa hè chúng quanh 

chợ Bến Thành, thong dong trong thư thái, nhưng mắt chăm chú nhìn cuộc sống, 

tai lắng nghe nhịp đời trên các nẻo đường, (bạn hãy thử làm như tôi dù chỉ một 

lần), bạn có thể gặp cách đối xử này giữa người với người. Hôm đó, tôi đi ngang 

một phụ nữ bán hàng rong trên vỉa hè, bỗng thoắt thấy chị ta mời một người ăn 

mày đang đói gục bên đường: “Vào đây ăn chén bún đã!”, kẻ ăn xin như được cứu 

trong cơn đói rã, trả lời gọn với gương mặt vui: “Dạ! Con cám ơn”. Câu chuyện 

chưa hết ! Bà bạn hàng bên cạnh người phụ nữ bán bún đâm thọc: “Bộ cho ăn chùa 

hả! Sao ngu vậy!”, kết thúc câu chuyện là người phụ nữ bán bún mà biết “cho ăn 

chùa” trả lời với bà bạn hàng của mình thật nhỏ nhẹ, thật gẩy gọn là: “Thấy 

thương quá!”. 

                                                     
33 Oan Luận, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa) ; 

Bụi Luận, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa)  
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Chỉ một câu thật ngắn này thôi :“Thấy thương quá!”, có đầy đủ lương tri thức 

trong đó, dù chị bán hàng không là trí thức, một câu vừa đầy đủ nhân phẩm, vừa 

trọn vẹn nhân tâm, nên tự nó đã là một lương tri vững vàng, vì nó đại diện cho 

nhân tính của mọi nhân tính! Mà không cần thần thánh giáo dục mình, không cần 

một mê tín nào xúi dục mình. Lương tri cao hơn bất cứ các giá trị tài chính nào 

đang có mặt trên cuộc đời này, vì nó bất chấp chuyện định giá! Vì nó bất cần 

chuyện trả giá! Vì nó bất tuân chuyện đấu giá! Nên nó thấy chuyện “cho ăn chùa” 

(ăn mà khỏi cần trả tiền) là chuyện vô cùng đẹp ! Và là chuyện rất thông minh 

giữa-người-với-người ! Trong đó quan hệ với nhau bằng nhân từ là vô giá! Mặc dù 

đồng loại ích kỷ chung quanh thì kết luận là: “Sao ngu vậy!”.Vì “thấy thương 

quá!” nên rất hãnh diện nhận bản hiệu mới: “Sao ngu vậy!” (cũng như tôi đã rất 

vui mà nhận nhản hiệu : “Đàn ông sao « mít ước » quá vậy !”). Vì nếu ngu vì nhân 

đạo, dốt vì nhân nghĩa, dại vì nhân tính, khờ vì nhân từ, thì tôi xin nhận nhân vị 

này, xin đón nó với nềm vui của kẻ, không “bị” gọi, mà “được” gọi là : ngu!  

Bạn ơi! Nếu bạn tặng cho người, trao cho đời một cái gì đó vì bạn : “thấy thương 

quá!”, mà đồng loại trách rồi xếp loại bạn vào (nhất) loại: “cho ăn chùa” và “sao 

ngu vậy!” Bạn hãy cứ vui trong lòng, nhớ “hoàn hồn”, rồi “cười trong bụng” là 

bạn vừa nhận được một quà thưởng của tâm linh vô giá, tên gọi của nó là: “Thấy 

thương quá!”. Bạn à, nhờ kể được cho bạn nghe câu chuyện “Thấy thương quá!” 

này mà tôi đã hết:“hoảng hồn”, “loạn hồn”, “điếng hồn”, “mất hồn”, “hết hồn”, 

“kinh hồn”… vì lá thư của bạn, tôi đã“hoàn hồn” rồi bạn ạ. Thú thật với bạn là hai 

ngày qua, tôi thật sự là tôi đã:“hoảng hồn”, “loạn hồn”, “điếng hồn”, “mất hồn”, 

“hết hồn”… vì lá thư của bạn; nói gần nói xa không qua nói thật, tôi đã ở tâm trạng 

của sư phụ của tôi là Hàn Mạc Tử : «Một nữa hồn tôi đã chết/ một nửa hồn kia 

bổng dại khờ», giờ được tâm sự với bạn về câu chuyên lương tri của trí thức, nên 

tôi đã thật sự “hoàn hồn”. Bạn yên tâm nhé.  

Người được bầu làm sư tổ của triết học là Platon, có một người thầy bị hại bởi tà 

quyền rồi bị giết bởi bạo quyền, người đó chính là Socrate, ông thầy của sư tổ để 

lại cho đời một câu, mà ta nên trích ra đây để thêm nội cộng cho cuộc đối thoại của 

chúng ta : » Những vương quốc cao nhất của tư tưởng, chúng ta sẻ không sao tới 

được, nếu trước đó chúng ta không đủ trình độ để tới gặp lòng từ bi » 

Chào tương tri trong bằng hữu,  

chúc bạn có lương trong tri !  

Thấy trong thương nhé! 
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Tặng Nhân Việt, 

nhân diện đẹp, 

nhân dạng ngời, 

nhân cách cao, 

nhân vị rộng, 

nhân tâm lành, 

nhân nghĩa đậm… 
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Bạn ơi, 

Tôi là người Việt…lưu vong. 

Tôi đã bị bạo quyền độc đảng cướp mất quê hương. 

Tôi đã sống kiếp « bụi đời »…tôi sẻ chết với phận « oan hồn ». 

 

 

Nhưng bây giờ mỗi ngày,  

Tôi được cư trú trong nhân sinh quan Việt, quanh quẩn qua chữ : 

 đồng bào ! 

Tôi được cư ngụ trong thế giới quan Việt, quay quất qua từ :  

đất nước ! 

Tôi được ẩn trú trong vũ trụ quan Việt đau đáu với :  

tiếng Việt ! 

 

 

Nên…  

Tôi biết đường đi của tổ tiên 

Tôi biết nẻo về của quê hương 

Tôi biết chân trời của dân tộc. 
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Mục 
 

Lần tìm cỏi Việt luận 

Sự thật Việt làm nên số phận Việt 

Chính trị Việt làm ra hiện trạng Việt 

Chủ thể Việt dựng nên sáng tạo Việt 

Yêu nước Việt để thương gióng nòi Việt 

Tiếng Việt nâng nui tâm hồn Việt 

Đạo lý Việt nâng tri thức Việt 
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Giới thiệu 

Lần tìm cỏi Việt luận 

Việt luận này là một chặng đường hơn 10 năm để dẫn tới một cấu trúc theo hệ 

luận: lấy lý luận trên dữ kiện để lập luận cho chứng từ, lấy giải luận trong phân 

tích để diễn luận trong giải thích, nơi mà tri thức của khoa học xã hội và nhân văn 

là vốn tri thức để đấu tranh ngay trong xã hội. Chặn đường này bắt đầu bằng: 

Nhân luận: xây dựng một hệ thống lý luận chúng quanh phạm trù nhân, mà chiều 

cao của nhân là người khi sống biết nhận diện được cái hay, đẹp, tốt, lành, khi 

sống biết quý yêu nhân loại, nhân thế, nhân sinh; khi sống biết quý trọng nhân 

đạo, nhân từ, nhân nghĩa, là người khi sống biết quý mến nhân tri, nhân trí, nhân 

tính. Xa hơn, nhân là người khi sống biết bảo vệ sự thật, chân lý, lẽ phải; khi sống 

biết bảo vệ kiến thức, tri thức, ý thức, khi sống biết dụng lý luận, lập luận, giải 

luận, diễn luận, chính là người khi sống biết đứng về phía nước mắt tranh luận để 

trao luận với đồng bào, với đồng loại. Rộng hơn, nhân là người khi sống không lùi 

bước trước cái thâm, ác, độc, hiểm; khi sống không chùng bước trước cái xấu, tồi, 

tục, dở; khi sống biết chống bất công, tham nhũng, độc tài…; khi sống biết đứng 

hẳn về phía nhân quyền! Nhân là người khi sống biết đứng về phía nước mắt! 

Duyên luận: của phạm trù «Một duyên, hai nợ, ba tình». Một duyên, nếu không 

tìm mà gặp thì gọi là duyên? Chưa đủ, nếu đúng là duyên, thì phải nâng niu, ôm ấp, 

che chở, sống thở với duyên. Hai nợ, nếu nhớ duyên mà phải mang nợ, thì chắc 

con nợ chóng chầy sẽ mang lại ân: ân tình để bảo vệ nhân duyên. Ba tình, nhờ 

duyên mà có ân tình, gạt ân oán, đủ lực biến nhân tình thành nhân tính, làm ra vô 

vàn nhân nghĩa, nhân đạo, nhân từ… «Nhờ duyên ta biết quê mình nơi đây». Nhờ 

duyên, là nhờ quen, nhờ chỗ, nhờ người, như vậy cũng đủ làm hành trang cho kiếp 

làm người, vì ta sống vì người mà, vì người này, vì người kia, vì mọi người. Quê 

mình, quê mình vừa là quê ta, vừa là quê người, không còn biên giới cách biệt 

mình-ta-người, đâu cũng là quê mình, đâu cũng là nhà… Quê mình nơi đây, bây 

giờ và nơi đây là của mình, thì khi sống ta đừng sợ thành bụi đời, khi qua đời đừng 

sợ thành oan hồn. «Làm sao quét sạch trần duyên» (Quan Âm Thị Kính), nếu trần 

duyên không được quét sạch trong trần thế, thì đừng lo sợ, mà nên mừng vui, vui 

sống để gặp, để chuẩn bị gặp gỡ vô cùng, vô tận tất cả trần duyên! 

Kiếp luận: tìm lại nhân kiếp qua kiếp người có khốn khó, khốn cùng, khốn nỗi, 

khốn nạn trong kiếp, trong phận, trong đời, trong cuộc sống, sao lại nên tha thứ, 

bao dung, khoan hồng, rộng lượng với tất cả? Ta đang đi đâu trong kiếp ta đây? 

Xin trả lời: ta đang đi tìm ánh sáng để ra khỏi đường hầm tối tăm… để gặp… 

người! Kiếp (phải) thức, vì có kiếp ngủ của những ai đã chấp nhận như cam phận 

cái kiếp của mình; ngược lại cũng có kiếp thức, thức để chuyển, để đổi, để hóa kiếp 



 

108 

 

thấp, hèn, nhục, nhược qua một kiếp khác hay, đẹp, tốt, lành hơn. Phương thức hóa 

phạm trù thức: kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức, các phạm 

trù này dường như có lãnh thổ riêng, biên giới minh bạch của chúng, giúp ta càng 

thức hơn trước những ngày dài và trước những đêm dài của một đời người. 

Mỹ luận: đi để tìm cách phân tích cái đẹp qua mỹ luận (lý luận và lập luận về cái 

đẹp), để đi tìm mỹ quan (cách nhìn và cách thấy cái đẹp), qua mỹ thuật (nghệ thuật 

nhận định và phân tích về cái đẹp) và mỹ học (nghiên cứu và phân tích về cái đẹp). 

Từ đẹp tới cái đẹp, tiểu luận này sử dụng các tư tưởng, các phương pháp, các tác 

giả, các kinh nghiệm sáng tác… để qua cái đẹp, tìm tới cáí sáng tạo ra cái đẹp, của 

nghệ nhân và nghệ sĩ trong sinh hoạt sáng tạo nghệ thuật. Càng nhiều lối vào về lý 

luận, lập luận, diễn luận, giải luận, càng tránh được chủ quan, độc đoán, độc tài 

trong định nghĩa về cái đẹp. Khi ta được hỏi: «đẹp không?», câu trả lời có vẻ dễ! 

Nhưng khi bị hỏi: «cái đẹp là gì?» đây là một câu hỏi khó! «Đẹp không?», thuộc 

về tính từ, «cái đẹp là gì?» là khu vực của danh từ, đòi hỏi một định nghĩa. Câu 

chuyện như vậy đã chuyển từ phẩm chất của một hiện hình hay một hiện thể qua 

tới nội chất của hiện hình hay hiện thể đó. Chưa hết, nó bó buộc mỹ luận phải đi từ 

trường hợp cá biệt tới nhận định tổng quan qua lý luận, lập luận, diễn luận, giải 

luận về cái đẹp từ nhân sinh qua nhân lý và nhân trí. 

Nghệ luận: xem lại chuyện «Nhất nghệ tinh» khi đã trao nghệ, thì giữ lấy nghề, thì 

mang lấy nghiệp; để đi xa hơn trong diễn luận «Đã mang lấy nghiệp vào thân, chớ 

đừng trách lẫn trời gần trời xa» (Nguyễn Du). Đã mang lấy nghiệp thì đừng nhắc 

tới trời, đừng trách tới thân. Từ đây, hiện ra kiếp «Sinh nghề, tử nghiệp». Nếu sinh 

ra mà có nghề thì là chuyện tốt, chuyện lành. Nếu nghề thành nghiệp cho tới chết, 

thì có phải là chuyện hay, chuyện đẹp? Chia sẻ về câu chuyện nghệ thuật, lấy 

chuyện đồng cảm thẩm định để tìm bạn đồng hành trong phân tích. Tại sao lại 

phải đồng giao, đồng cảm? Để có đồng hành! bền sức theo chúng ta cả một đời 

người. Nghệ thuật kể lại một loại phép lạ để chúng ta luôn thấy cuộc sống quả 

nhiệm mầu: khi sơ ngộ với một tác phẩm giờ đã thành hội ngộ, mang đủ nội lực 

tạo ra tao ngộ, mà mỗi lần chúng ta được cảm nhận như là một hạnh ngộ. Vì 

nghệ thuật có nội công hành ngộ để tái tạo trong hạnh ngộ. 

Tâm luận: nhập sử luận, dùng tâm sự để tìm tâm giao qua lịch sử, qua đối diện tôn 

kính trước các danh nhân của Việt tộc, qua đối thoại khiêm cẩn trước các công thần 

của đất nước, mà không hề có tham vọng truyền sử, không hề có ý muốn trao sử, 

nên không hề mong làm chuyện viết sử. Phương pháp luận của tâm luận dựa trên 

thượng nguồn là: sử liệu, chính chức năng của sử liệu sẽ làm rõ nét vai trò lịch sử 

của các nhân vật mà tác giả tâm luận xin đối thoại khiêm cẩn. Cũng chính sử liệu 

với vị thế rõ ràng trong sử học của Việt tộc sẽ tạo -được hay không- tâm giao giữa 

các nhân vật được lựa chọn, tâm luận tìm tâm giao, chỉ để làm sáng một điều là 

hiện tại của nhân sinh thấy-hiểu-thấu được quá khứ của nhân sử, để tìm nhân lý 

cho nhân thế. Cũng chính sử liệu là tiền để để lý luận, lập luận, diễn luận, giải luận 
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làm gốc, rễ, cội, nguồn cho đối thoại với cách danh nhân, đối thoại này ảo hay thực 

là tùy vào tính khả thi trong quá trình xây dựng sử học đang trở thành khoa học lịch 

sử, như ta đang chứng kiến trong các quốc gia có văn minh dựa vào khoa học xã 

hội và nhân văn. Lý thuyết luận của tâm luận dựa vào hạ nguồn của phân tích-giải 

thích-phê bình diễn biến Việt sử (cận đại và hiện đại) của Việt tộc, trong một thế kỷ 

qua, với bao cuộc chiến tàn khốc hàng sâu trong tâm lý dân tộc. Với bi sử mà hậu 

quả thật dai dẳng khi chọn một ý thức hệ ngoại tộc: cộng sản với phong trào cộng 

sản quốc tế mà từ khi đi vào quỹ đạo này, thì số kiếp của Đảng cộng sản Việt Nam 

(ĐCSVN) không sao tách ra khỏi gọng kìm của Đảng cộng sản Trung Quốc (Trung 

cộng). Bi kịch đã trở thành thảm sử, ĐCSVN đã buộc Việt tộc vào ba sử đạo thật 

bi đát: với một chế độ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị); mang theo nó 

một chế độ tham (tham quan, tham quyền, tham nhũng, tham ô); ngày ngày thiêu 

hủy sinh lực dân tộc; trừ khử đa (đa nguyên, đa năng, đa hiệu, đa tài) như đang 

khử loại thông minh, trí tuệ của bao thế hệ. Khoa học luận của tâm luận, là chống 

độc luận, như chống lối tuyên truyền một chiều, bị ý thức hệ xỏ mũi dắt đi, hay bị 

quyền lực chóp bu giật dây, thao túng với ý đồ bám quyền-ôm lợi, bất chấp lợi ích 

của dân tộc, mà tiền đồ tổ tiên ngày ngày đang bị Tàu tặc đe dọa từ biển đảo tới 

biên giới đất liền, từ chính trị tới kinh tế, từ môi trường tới thực phẩm. Chống độc 

luận bằng đa luận với đa lý của đa nguyên mà chổ dựa là lấy nhân tính, nhân tri, 

nhân tri trong nhân lý để phục vụ cho nhân sinh, nhân tình, nhân nghĩa vì nhân 

đạo. Chống độc luận bằng đa nghành với đa lý của đa chuyên, vận dụng tất cả các 

chuyên nghành, chuyên môn, chuyên gia không những trong trong sử học mà của 

chung cả khoa học xã hội và nhân văn.  

Thi luận: mượn hình hài của thi ca để có được nguồn sống của thi ca, nhưng thi 

luận mang tư tưởng vào thi ca để thi ca có nội lực mới; thi luận được mang cảm 

xúc của thi ca để có được cảm lực của thi ca, nhưng cũng xin cho phép thi luận đưa 

lập luận vào thi ca để thi ca có tầm vóc khác. Thi luận được nhận tim máu của thi 

ca để có được mạch đời của thi ca, nhưng cũng xin cho phép thi luận đưa diễn luận 

vào thi ca để thi ca có bản lĩnh vững… Từ đó mà vào thi ca thi ca vào lãnh thổ của 

tư tưởng, láng giềng thân thiết của thi luận, được lang thang quanh biên giới của 

triết học, họ hàng gần xa của thi luận; được thong dong qua cõi của lý luận, đồng 

bào cùng miền của thi luận. Nếu thi ca cùng đường với thi luận, thì nhân tri sẽ mở 

cõi; nếu thi ca cùng hướng với thi luận, thì nhân trí sẽ mở não; nếu thi ca cùng đời 

với thi luận, thì nhân sinh sẽ về nẻo nhân tính. 

Tình luận: lập ra lộ trình trong tình yêu thấy tình người, trong tình người thấy tình 

thương, trong tình nhân, thấy nhân tình, trong nhân tình thấy nhân tính, trong nhân 

tính thấy nhân tri, trong nhân tri thấy nhân trí, trong nhân trí thấy nhân đạo, trong 

nhân đạo thấy nhân nghĩa, trong nhân nghĩa thấy nhân từ. Ta có thể hiểu tình là 

tình yêu, mà cũng là tình người, vì trong tình người, vừa có nhân tính, vừa có nhân 

đạo, làm nên nhân phẩm. Vì trong tình người, có luôn nhân trí làm nên nhân tri, 

nhân tình làm ra nhân nghĩa, như vậy tình yêu sẽ bao la trong nhân sinh, sẽ bàn bạc 

trong nhân thế như tình thương vậy. 
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Tri luận: viết về tuổi trẻ, viết cho tuổi trẻ trên hành trình đi tìm luận cho tri; lý 

luận trên tri thức để tri thức -sự hiểu biết- trở thành kiến thức, được mô hình hóa, 

được công thức hóa qua lập luận, diễn luận và giải luận để trở thành lý thuyết luận, 

từ đó ta có thể dùng lý thuyết như kỹ thuật, như công cụ của trí thức để nhận diện, 

phân tích, giải thích, phê bình các hiện tượng của nhân sinh, nhân tình, để hiểu rõ 

về nhân tính, để nhận rõ nhân phẩm, để thấu rõ nhân tri trong nhân thế. Tuổi trẻ 

soi để có tuổi trẻ sáng, nếu biết soi để sáng, thì phải biết tự soi sáng để trưởng 

thành, soi sáng để có sáng suốt, có sáng suốt thì sẽ có tỉnh táo, sáng suốt và tỉnh 

táo luôn là bạn đồng hành với trí khôn, lực của sự thông minh. Tuổi trẻ trước hết là 

một thế hệ vào tuổi trưởng thành cùng lúc phải xây dựng tương lai bằng nghề và 

nghệ để làm nên nghiệp của kiếp người. Tuổi trẻ là một thành phần của xã hội, nếu 

may mắn, sẽ được được hệ thống giáo dục gầy dựng qua học lực để nhận học hàm 

để có học vị trong xã hội; qua chuyên ngành để có chuyên môn, để được công nhận 

là chuyên gia. Tuổi trẻ còn là một nhân tố sinh động của xã hội có hoài bão, nên có 

lý tưởng vì biết nhận ra các giá trị của nhân tính, nhân phẩm, nhân đạo. Tuổi trẻ 

chắc chắn là một sinh lực sống động của dân tộc, của đất nước, tiếp nhận những giá 

trị hay, đẹp, tốt, lành, của tổ tiên, trước là để bảo vệ các giá trị tâm linh của tiền 

nhân, sau là tìm cách làm hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, lành hơn những gì mà ông bà, 

cha mẹ đã làm được trong quá khứ, trong lịch sử. Cuộc đời của mỗi các nhân trước 

hết là thân thể của cá nhân đó, trong thân thể không chỉ có thể lực (nội lực của thể 

chất), mà còn có tâm lực (nội công của tâm hồn) có cảm xúc, biết cảm động, để 

được đồng cảm với đồng loại; trong đó trí lực (nội chất của tri thức) biết lý luận để 

phân tích, biết lập luận để giải thích, biết diễn luận để phê bình, biết giải luận để 

nhận diện các giá trị của nhân sinh, nhân tình, nhân thế. Thể lực có thể già theo 

tuổi tác, nhưng tâm lực không để các chuyện xấu, tồi, tục, dở tác động vào nhân 

tính, nhân nghĩa, nhân từ, vì nó luôn được trí lực bảo vệ bằng nhân tri, nhân trí, 

nhân phẩm.  

Tự luận: đi tìm các định nghĩa về tự do để làm rễ của hệ tự (tự tin, tự lập, tự chủ) 

không có tự do sẽ không có nhân quyền và dân chủ, cụ thể là sẽ không có công 

bằng và bác ái để có tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp, tư pháp, không có 

tự do sẽ không có một xã hội dân sự văn minh. Tự do là gốc của hệ công (công 

bằng, công lý, công pháp) trong đó công tâm không hề rời đạo lý và luân lý để tự 

do cá nhân không bị bóp, xiết, ngăn, chặn bởi ích kỷ, tư lợi luôn là mối đe dọa 

trong đời sống cộng đồng, trong sinh hoạt tập thể. Tự do là cội của hệ thức (kiến 

thức, tri thức, trí thức), hợp lưu của ý thức, nhận thức, tâm thức, làm nội lực cho 

thăng hoa cá nhân, cho thăng tiến tập thể, cho thăng chất cộng đồng, không có tự 

do thì tập thể chỉ là khuôn khép, cộng đồng chỉ là khung kín, và xã hội chỉ là nhà tù 

không quản giáo. 

Trực luận: là trực diện để đối thoại với các nhân vật đang có quyền lực để gánh 

vác vận mệnh dân tộc hiện nay, dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ 

có hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) hay không? 

Nếu họ không có thì công dân ta yêu cầu họ đừng lãnh đạo nữa! Trực luận là trực 
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diện để đối thoại với các lãnh đạo đang nắm chính quyền có nghĩa vụ chăm lo cho 

an sinh xã hội hiện nay, dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ 

liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ) hay không? Nếu họ không có thì công dân ta 

yêu cầu họ phải từ chức! Trực luận là trực diện để đối thoại với các nhà cầm quyền, 

từ lập pháp tới hành pháp rồi qua tư pháp, đang có trách nhiệm pháp triển đất nước, 

và dùng quyền công dân để chất vấn họ để biết là họ có hệ sáng (sáng kiến, sáng 

lập, sáng tạo) để thăng hoa dân tộc hay không? Nếu họ không có thì công dân ta 

yêu cầu họ phải rút lui càng sớm càng hay, để chỗ của họ cho những công dân sáng 

dạ hơn họ! 

Xã luận: vận dụng khoa học luận của khoa học xã hội và nhân văn không phải là 

khoa học luận mô hình như toán học, cũng không phải là khoa học luận thực 

nghiệm qua thí nghiệm như sinh, lý, hóa… mà là các chuyên ngành bắt đầu bằng 

thực tế của nhân sinh (nhân học, xã hội học) và sáng tạo của nhân sinh (triết học, 

văn học) ngay trên thực tế đó. Tại đây, khoa học xã hội (nhân học, sử học, xã hội 

học) nó nền tảng của kiến thức thực tế ngay trong thực tiễn của cuộc sống hằng 

ngày, và khoa học nhân văn (ngôn ngữ học, triết học, văn học) xây dựng kiến thức 

vừa trên thực tế vừa trên sáng tạo của tư duy và lý luận của cá nhân hoặc tập thể 

sống trong thực tế đó. Xã luận sử dụng phương pháp luận nhận định trong khảo sát, 

phân tích trong lập luận, trực tiếp hoặc gián tiếp dùng phương pháp để tương tác 

hóa phương pháp; dùng phương pháp để bổ sung cho phương pháp, dùng phương 

pháp để củng cố cho phương pháp. Tại đây, phân tích định lượng phối hợp với 

phân tích định chất, phương pháp bản câu hỏi hỗ trợ cho phương pháp phỏng vấn, 

phương pháp thống kê bổ túc cho phương pháp hồi ký… Lực bổ sung giữa các 

phương pháp trong điều tra và điền dả, sức củng cố giữa các phương pháp trong 

phân tích và giải thích, sẽ tác động vào ngay quá trình xây dựng và cải tiến khoa 

học luận và lý thuyết luận của các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Xã 

luận tri dụng lý thuyết luận để tăng cường lý thuyết qua lý luận, lập luận, giải luận 

và diễn luận; và lý thuyết luận là một ngữ pháp để mô tả quá trình hình thành lý 

thuyết như quá trình tổng kết và đúc kết kiến thức qua mô thức, tức là tổng quan 

hóa kiến thức qua tổng hợp hóa tri thức bằng công thức. Tại đây, lý thuyết cũ vừa 

là nền móng, vừa là dàn phóng để sinh ra các lý thuyết mới, ra đời để củng cố hoặc 

ngược lại để tấn công, đả phá, xóa đi các lý thuyết cũ, nếu các lý thuyết này sai. 

Chính tính đa chiều hóa mô thức, đa năng hóa công thức, làm nên tính đa hiệu hóa 

các lý thuyết, và làm nên tính đa nguyên giữa các lý thuyết trong khoa học xã hội 

và nhân văn; các lý thuyết vừa cạnh tranh nhau, vừa bổ túc cho nhau để phân tích 

và giải thích cuộc sống và xã hội, rất đa dạng của nhân sinh. 

Dân luận: đi tìm dân chủ chân chính từ đầu phiếu tới bầu cử, có ứng cử viên của 

hệ chính (chính tâm phục vụ dân tộc là gốc cho chính diện qua tài năng vì đất 

nước, làm nên chính nghĩa của kẻ vì dân-vì nước), chính quá trình này đủ lực lột 

mặt nạ của loại âm binh sinh đôi là đạo đức giả luôn đi cùng chính trị giả, đẻ ra 

quái thai đảng cử dân bầu, quái thú của tà quyền phản dân chủ trong chính giới. 

Khoa học luận của chính trị học là làm cho rõ chỉ có: dân chủ chân chính mới định 
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nghĩa một cách chân thành thế nào là dân sinh. Dân chủ chân chính từ định chế tới 

cơ chế, có hệ thống tuyển chọn theo hệ chuyên (chuyên cần qua chuyên môn, làm 

nên chuyên gia, được đào tạo trong chuyên khoa, qua một chuyên nghành được 

khoa học và giáo dục xác chứng), có gốc là quá trình của hệ thức (nơi mà kiến thức 

gầy dựng nên tri thức, tạo ra trí thức hiện diện trong xã hội để hỗ trợ dân tộc giữ ý 

thức, để bảo vệ luân lý giáo dục qua nhận thức để bảo trì đạo lý tổ tiên, bảo trì tâm 

thức của giống nòi trước các thử thách và thăng trầm của cuộc sống). Hệ chuyên 

này lột mặt nạ chớp nhoáng quá trình âm binh hoá xã hội của tà quyền qua chuyện 

đi ngang về tắt của học giả-thi giả-bằng giả, đẻ ra quái vật trong chuyện đi đêm về 

khuya của lãnh đạo giả-quản lý giả-chính trị giả, dùng độc đảng để giữ độc quyền. 

Phương pháp luận của chính trị học là hiểu cho thấu để phân tích tới nơi chốn: chỉ 

có dân chủ chân chính mới định nghĩa một cách chính xác thế nào là dân trí. Dân 

chủ chân chính từ dân tộc tới đất nước, từ vận mệnh giống nòi tới tương lai các thế 

hệ trẻ, trong đó hệ phát (nơi mà phát huy tiềm lực dân tộc sẽ làm động cơ để phát 

triển đất nước), có chỗ dựa là hệ sáng (tại đây sáng kiến vì dân tộc làm khởi điểm 

để có sáng chế trong lao động, trong sản xuất, có chỗ dựa là sáng tạo không những 

trong khoa học kỹ thuật mà trong mọi sinh hoạt xã hội, từ văn hoá tới nghệ 

thuật…). Khi song hành với nhau, thì hệ phát và hệ sáng mang nội hàm của dân 

quyền, vì mang thực chất của dân chủ, sẽ dẹp được hệ độc (độc đảng sinh ra độc 

tài, đẻ ra độc tôn, là quái thai là độc quyền), luôn cặp kè với hệ tà (tà quyền ẩn nấp 

như âm binh trong tà đạo của mua chức bán quyền, qua tà lực của bạo quyền). Tri 

thức luận của chính trị học là phải xây lý luận để dựng lập luận, khai sáng giải luận 

để tạo nên diễn luận: chỉ có dân chủ chân chính mới định luận một cách liêm sĩ thế 

nào là dân tộc. 

Oan luận: vận dụng hiện tượng học lấy cuộc sống để chế tác ra chất sống, trong 

chất sống có mắt thấy tai nghe, vì vô trương bất tín (không thấy không tin), chính 

hiện tượng làm nên kiến thức trực quan của con người. Hiện tượng học có chỗ dựa 

là hiện tượng luận, nơi mà: trực quan thấu trực cảnh, thực tế kể thực trạng, tầm 

nhìn sự thật nâng tầm vóc chân lý. Từ đây, lấy chất sống của cuộc sống để tìm tới 

sự thật, để tạo ra tri thức, dụng tri thức để dựng lên ý thức, trong đó đạo lý của hay, 

đẹp, tốt, lành được hình thành để luân lý nói rõ về trách nhiệm và bổn phận của 

mỗi người, để sống có đạo đức, có nền là nhân phẩm đã biết nhận thức về mọi điều 

kiện làm người, và muốn làm người với nền của nhân lý, với vóc của nhân tri, với 

tầm của nhân trí. Oan luận sống cùng thực cảnh, thực trạng, thức tế của dân oan, 

đứng về phía nước mắt của dân oan mất nhà, mất đất; đứng về phía tiếng gào của 

dân oan đòi công lý; đứng về phía tiếng hét của dân oan đánh thức công luận; 

đứng về phía tiếng thét của dân oan dựng dậy công luật; đứng về phía tiếng khóc 

của dân oan đang cầu cứu dân tộc! Oan luận sử dụng xã hội học để phân tích bất 

công, đứng cùng triết học để vạch mặt bọn bất nhân, đứng cùng luật học để lột mặt 

nạ đám tham nhũng; đứng cùng nhân học để trực diện chống tà quyền; đứng 

cùng sử học để ghi nhận tội ác của độc đảng-độc tài! 
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Linh luận: đi tìm các giá trị tâm linh sắc về trí tuệ, nhọn về lý trí, thì các giá trị 

phải là kết quả của một quá trình lập luận cao về tư tưởng, sâu về triết học, tức là 

rộng về nhân tri, và hề không dính dáng gì tới các chuyện mê tin dị đoan mà học 

thuật không kiểm chứng được, kinh nghiệm không thí nghiệm trọn vẹn được. 

Nhưng khi nghiên cứu về các giá trị tâm linh biết củng cố nhân lý, biết phục vụ 

nhân trí, biết thuyết phục nhân loại tinh anh hơn, giúp nhân sinh tỉnh táo hơn, dìu 

nhân thế và dắt nhân tình theo các tri thức mà sự sáng suốt của nhân trí giữ vững 

được các giá trị của nhân đạo, các giá trị tâm linh rất khác các sự thật của khoa 

học, các chân lý của triết học, các lẽ phải của luân lý tuyệt đối. Các giá trị tâm linh 

chọn đường đi nẻo về cho riêng nó, tại đây phải hiểu cách định vị (như các chỉ báo) 

của các giá trị tâm linh, để lần tìm ra cách định nghĩa các các giá trị này: chiều sâu 

của các giá trị tâm linh là chiều cao của linh hồn, một chiều cao biết nâng nhân tri 

cụ thể là biết yêu theo chiều cao của hướng thiện những gia trị bị xem là tầm 

thường trong cuộc sống, tại đây minh triết cùng đạo đức biết nhập nội để chế tác ra 

các giá trị tâm linh; làm được chuyện mà Platon đặt tên là sự bất tử của linh 

hồn.Chiều sâu của các giá trị tâm linh luôn bắt đầu bằng sự đánh giá tỉnh táo, sự 

phân tích sáng suốt, luôn bình tĩnh chọn con đường để thực hiện cái tốt, nó mang 

theo nguyện vọng làm nên ý chí biến cái tốt thành hiện thực. Socrate phân tích 

chiều cao của các giá trị tâm linh là ý chí muốn làm tốt cái tốt. 

Một chặn đường của một lối vào một cấu trúc tri thức, để dựng lên một hệ thống 

luận, để tìm đường đi nẻo về của Việt Nam học đương đại, trong đó có khoa học 

luận, dùng khám phá khoa học mới để khám lại, mà vẫn biết sử dụng các định 

nghĩa, định đề, định luận của các khoa học cũ; vận dụng khám phá mở khoa học 

mới để khám lại các lý luận, lập luận, diễn luận của các khoa học cũ. Khoa học 

luận này tạo ra các cầu nối giữa các khám phá của khoa học mới để liên hệ, liên 

đới, liên kết với các khoa học cũ, rồi gầy dựng một cấu trúc khoa học ngày càng 

cao, sâu, xa, rộng, luôn biết dựa vào lý thuyết luận; lấy lý để luận rồi tạo ra thuyết, 

lấy lý luận để lập luận để tạo ra luận thuyết; lấy lý để đưa luận vào thuyết; vì biết 

tri dụng phương pháp luận, tức là lấy phương pháp kiểm tra phương pháp, lấy 

phương pháp bổ sung cho phương pháp, lấy phương pháp liên minh với phương 

pháp. 

2019. Nice-Paris-Sài gòn-Hà Nội-Hải Dương-Hải Phòng 
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Khi triết học hình thành trên quê hương Hy Lạp của nó, thì nó đã có truyền thống 

được đặt tên là vương niệm của sự thật, khẳng định sự thật là nhiệm vụ tiên quyết 

và vĩnh viễn của triết học, và sự thật cao hơn cả, cao hơn vua, cao hơn mọi cơ chế, 

mọi quyền lực, mọi chính quyền. Chính sự thật sẽ làm nền cho sử học viết đúng, 

viết trúng, tức là viết thật. Viết thật hay nói thật có khi bị trù dập, bị vu cáo, bị hãm 

hại, bị ám sát, bị tử hình… Nhưng sự thật là sự thật phải được nói tới nơi, tới chốn, 

cụ thể nếu con người sống thật bằng sự thật thì phải biết chấp nhận cái chết cũng vì 

sự thật, như vậy sự thật là gốc của lòng tin biết dựa vào sự thật để nhận ra chân lý, 

vận dụng sự thật để nền cho lẽ phải. Lương tâm của trí thức là đây, lương tri của 

khoa học là đây, cả hai là hùng lực lương thiện của kẻ đi tìm sự thật. 

Sống chết với sự thật, nhưng cũng phải biết khiêm tốn trước sự thật! Socrate 

khuyên con người khi đi tìm sự thật, phải đi tìm với chính nhân phẩm của mình, đi 

tìm là đi học, khiếm tốn để khiêm nhường với tâm thức: “Tôi biết là tôi không biết 

gì cả!”. Khiêm tốn rồi khiêm nhường để có thái độ khiêm cẩn trước con đường tìm 

đến sự thật, sẽ có chướng ngại vật vì sẽ có rào cản, sẽ có thử thách rồi sẽ có thăng 

trầm; có quá trình của “lửa thử vàng, gian nan thứ sức”. Môn sinh của Socrate lại 

là sư tổ của triết học, Platon mang tới cho chúng ta một định nghĩa: sự thật là sự 

định hình của chân lý, rồi nó trở thành bất di bất dịch, nó sẻ không thay đổi, sẻ 

không chuyển hóa, để được mọi người nhận như môt giá trị vừa hiển nhiên, vừa 

vĩnh hằng. Platon đưa ra hai chỉ báo để “đánh dấu” trên sự thật: sự thật là tri thức, 

tới từ kiến thức của con người về một chuyện thật, mà chuyện thật này đã tách rời 

được sự tưởng tượng, tức là đã ra khỏi ý tưởng tới từ cảm xúc chủ quan của cá 

nhân; và sự thật đã hiện hữu với bằng logos: sự thông minh của lý,  

Sự thật trước sự dối trá 
Marion khi nghiên cứu sự quan hệ giữa sự thật và lòng tin, cái thứ nhất thì mang 

lại chân lý, cái thứ hai có khi dẫn con người tới cuồng đạo, vào mê lộ của mê tín lại 

lấy sự mù quáng để nhấn chìm sự thật, triết gia này đề nghị các nội chất sau đây để 

ta nhận ra sự thật (mỗi định đề của tác giả này sẻ được minh chứng qua thí dụ về 

hiện tượng chùa Ba Vàng đang làm náo động du luận hiện nay): 

1. Sự thật xuất hiện như sự vén màn mà bóng tối không còn giúp gì được 

cho sự giả dối đang che lấp sự thật. Thí dụ rõ nhất hiện nay mà dân chúng 

thấy được là trong bóng tối của chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh, mượn 

bề ngoài của Phật giáo để dựng nên một hệ thống tà đạo, do các chủ trì là 

những ma tăng, trong đó sự giả dối của “thỉnh oan gia tái chủ” lập nên mê lộ 

“rước vong”, chỉ để lừa người mà làm tiền. Tại đây có hai xảo thuật nhập 

làm một, mà tổ tiên Việt đã dặn con cháu nên cẩn trọng với bọn âm binh vì 

chúng vừa “treo đầu dê, bán thịt chó”, lại vừa “mượn đầu heo nấu cháo”. 

2. Khi sự thật tới như ánh sáng vừa lan tỏa, vừa xóa đi bóng tối, thì sự 

thật vén màn tới đâu là nhân gian khám phá cái thật tới đó, tại đây có quá 

trình của vén-lật-nhìn-thấy-hiểu, các đồng từ này chính là các chỉ báo khách 

quan để định nghĩa thế nào là khám phá sự thật. Và khi dân chúng hiểu chùa 
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Ba Vàng là loại chùa giả vì nó có lãnh đạo là sư giả, không biết là Phật giáo 

phải dựa vào Phật học, trong đó kiến thức về kinh Phật, cũng như sự thực 

hành Phật pháp làm nên vũ trụ tri thức của đạo Phật, không hề có chuyện 

“thỉnh oan gia tái chủ” qua mê tín “rước vong”. 

3. Sự thật không những đứng giữa ánh sáng lại còn lan tỏa để nhập nội 

vào nhân thế, để đổi nhân sinh quan của nhân tình, mà còn đổi luôn thế giới 

quan của nhân loại, đưa con người tới nguyên nhân của sự thật. Nguyên nhân 

có khi nằm trong động cơ của kẻ nuôi dưỡng chuyện phản sự thật. Và trên thí 

dụ về chùa Ba Vàng, thì đúng là ổ buôn gian bán lận để đào tiền những ai đã 

là nạn nhân của mê tín qua chuyện “thỉnh oan gia tái chủ” rồi “rước vong” 

để trị bịnh. Vì là bọn buôn thần bán thánh không biết gì về y khoa, nên 

nguyên nhân do chúng mạo danh không đi cùng với hiệu quả của y khoa, 

những ai dùng mê tín để trị bịnh, thì không thể thế y khoa được, vì sẽ không 

có hiệu quả trị liệu của y khoa. 

4. Sự thật tới có thể làm chúng ta sững sờ khi nó xuất hiện, nhưng khi sự 

thật đã tới như chân lý hiển nhiên, thì sự thật trao cho chúng ta những chìa 

khóa để mở cửa mọi nhà tù đang giam hãm ta, để giúp ta khám phá ra sự thật 

này. Các ma tăng lãnh đạo của chùa Ba Vàng không dám trả lời các thách 

thức của các Phật tử chân chính là từ các kinh của Phật tới các sinh hoạt Phật 

pháp hằng ngày trong lịch sử của Phật giáo không hề có kinh nghiệm “thỉnh 

oan gia tái chủ”, “rước vong”;thì bọn ma tăng này chỉ là âm binh, mà chúng 

không hề là Phật tử. 

5. Sự thật xuất hiện để tách lòng tin có cơ sở ra khỏi sự mê tín không có 

cơ sở vì không được kiểm chứng qua một quy trình khách quan của tri thức; 

như vậy sự kiểm chứng là cặp mắt của sự thật, làm nên quy luật vô trương bất 

tín (không thấy thì không tin). Và xa hơn nữa là khi ta nếu thấy rồi, tin rồi, thì 

phải để kẻ khác kiểm chứng để chuyện thấy và tin, để sự thật trở thành 

chuyện không chối cãi được. Khi kiểm chứng là “thỉnh oan gia tái chủ”, 

“rước vong” không làm cho hết bịnh, lại có hậu quả ngược lại là tiền mất tật 

mang, thì ta phải thấy để tin là bọn ma tăng lãnh đạo chùa Ba Vàng chỉ là bọn 

đánh lận con đen, bằng đánh tráo khái niệm như đánh tráo sự thực, với ý đồ 

trục lợi chỉ vì tư lợi ham tiền của chúng. 

6. Sự thật không đến thản nhiên rồi ra đi trong hồn nhiên, sự thật không 

chỉ bay lướt trên mặt đất mà nó yêu cầu ta phải đào thật sâu, bới thật rộng, 

cào thật xa để biết tại sao gốc, rễ, cội, nguồn của sự thật lại bị che lấp, và nó 

thường bị che lấp với các ý đồ của lòng tham không đáy. Và, lòng tham này 

tới từ một bọn bất lương, không lương thiện vì không có lương tri, mà lương 

tri chính là tri giác của lương tâm. Khi ta đặt câu hỏi: lấy tiền ở đâu ra để xây 

lên cơ ngơi của chùa Ba Vàng trên một khu đất rộng, với kiến trúc hoành 

tráng, với nội thất xa hoa ? Thì câu trả lời là có một bọn âm binh làm “sân 

sau” cho bọn ma tăng, để đầu tư vào chùa Ba Vàng, vừa để rửa tiền, vừa để 

làm tiền qua chuyện buôn thần bán thánh. Mượn chuyện xây chùa để kinh 

doanh bất chính qua mê tín thì không hề dính dáng gì đến hệ luận của Phật 
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học: lấy lý luận của tri thức về nguồn cội khổ để lập luận về gốc rễ của khổ 

đau trong nhân thế, mà giải luận để vượt thoát đau khổ bằng đạo pháp, nên 

Phật học hoàn toàn ngược lại với mê tín, đi trên mê lộ, sống trong mê cung, 

vùng vẫy trong mê loạn. 

7. Sư thật đưa ra phân tích sâu và rộng để giải thích cao và xa, nên sự 

thật không bị giới hạn bằng biên giới của không gian, không bị định hạn bởi 

thời gian, cụ thể là nó không sợ hãi và không tuân thủ bất cứ vùng cấm nào 

cả. Chùa Ba Vàng không nằm ngoài quy luật này của sự thật: nếu có “sân 

sau” bỏ tiền ra rồi giao cho bọn ma tăng buôn thần bán thánh, thì ai là đám 

“chống lưng” cho bọn“sân sau” này, cùng lúc làm “ô dù” cho bọn ma tăng 

kia? Câu trả lời có trong đám lãnh đạo cao nhất từ các thành viên của Bộ 

Chính trị tới các nhân vật trong chính phủ hiện nay, hiện nay các giả thuyết 

cần được minh chứng trong những ngày tới là Phạm Minh Chính trong Bộ 

Chính trị đóng phần đầu tư và bao che, còn Nguyễn Xuân Phúc tham gia vào 

việc ủng hộ để tham dự vào việc chia chát. Nếu là giả thuyết có cơ sở nơi mà 

dữ kiện phải được trở thành chứng từ, mà còn là lý luận của chứng từ được 

trở thành giải luận về nguyên nhân. Nên sự thật khách quan yêu cầu ta tiếp 

tục điều tra, khảo sát, nghiên cứu về hệ thống truyền thông quốc nội do 

ĐCSVN điều khiển: tại sao tự nhiên lại ào ra để nhảy vào các chuyện ma 

tăng dùng ma đạo để làm tiền, thì đây lại có giả thuyết khác là một cuộc 

thanh trừng lẫn nhau giữa các lãnh đạo chóp bu đang thanh toán nội bộ để 

giành chức qua giành quyền trong đại hội sắp tới của ĐCSVN, chỉ như vậy sự 

thật mới là sự thật trọn vẹn chớ không phải là loại sự thật chột, què, ngọng, 

điếc đã bị tà quyền vo tròn bóp méo. 

8. Sự thật đến như một sự kiện nhưng tự nó sẽ thành sự cố để giải thích 

các biến cố đã, đang, sẽ xẩy ra khi sự thật xuất hiện với nguyên vẹn hình hài 

của nó. Và khi chủ thể khám phá ra sự thật nguyên vẹn này, thì chính chủ thể 

thường có nhận định là mình đã đi sau tới trễ đối với sự thật, chính cảm nhận 

này sẽ hướng dẫn chủ thể thực hiện thêm hai việc: thứ nhất là kiểm nghiệm 

lại mọi quá trình thực nghiệm (thật sự của sự thật); thứ hai là luôn đi thêm 

một bước hay nhiều bước nữa để được tiếp nhận sự thật đầy đủ mà không bị 

thiếu sót, để tiếp nhận sự thật được toàn diện, không bị phiến diện, như một 

sự thật tật nguyền. Câu chuyện của chùa Ba Vàng vẫn không dứt nếu ta 

không hiểu chuyện buôn thần bán thánh qua Phật giáo của bọn ma tăng hiện 

nay chính là câu chuyên rửa tiền bất chính qua chuyện xây chùa, để rồi được 

vơ vét nhiều hơn qua chuyện buôn chùa bán Phật của ba lực lượng đang liên 

kết để sống nhờ liên minh của chúng: bạo quyền lãnh đạo sống nhờ độc 

quyền qua độc đảng dụng độc tài để độc trị; tà quyền tham quan sống nhờ 

tham ô qua con đường tham nhũng; ma quyền buôn đất lậu đạo của bọn tư 

bản đỏ sống nhờ quan hệ-tiền tệ với bọn lãnh đạo. 

9. Sự thật được khai sáng nhờ kiến thức, nhưng trước đó sự thật có thể bị 

vô thức của người trần mắt thịt vì đã quá cả tin vào chế độ đang quản lý sự 

thật, vào chính quyền đang quản trị sự thật; tệ hơn nữa sự thật còn có thể bị 
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vùi lấp bởi mê thức, tới từ hậu quả của tuyên truyền, từ hậu nạn của kiểu lưỡi 

gỗ chỉ biết nghĩ, biết nói một chiều làm ra đêm giữa ngày, để ma quyền dễ gạt 

đi mọi phản biện. Chính vô thức khi song hành cùng mê thức thì sự thật bị coi 

như một hiểm họa vì sự thật có thể đặt lại toàn bộ vấn đề về tổ chức xã hội, 

trong đó có tư lợi của kẻ đang là nạn nhân của vô thức hoặc mê thức. Cụ thể 

là quan hệ xung đột giữa kiến thức, vô thức và mê thức là quan hệ trong đó 

quyền lợi đặt chủ thể của nhận thức vào sự tỉnh thức trước sự thật; hoặc 

ngược lại loại bỏ ý thức tới từ kiến thức để bảo vệ tư lợi trong vô ý thức. Câu 

chuyện của chùa Ba Vàng đã và đang là sự dính líu qua biển lận của ít nhất ba 

lực lượng: bạo quyền lãnh đạo trong độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền 

tham tiền sống bất lương và làm giàu bất chính qua quá trình buôn bán bất 

nhân. Những bọn này sống như ký sinh trùng ăn trên rồi ăn sâu vào sinh lực 

của người lương thiện qua sự buôn bán giả dối của chúng. Cụ thể là khi đi 

học thì chúng buôn bằng bán cấp, khi ra đời thì chúng buôn chức bán quyền, 

khi cần tiền thì chúng buôn thần bán thánh; và chúng sẽ buôn dân bán nước 

và khi đất nước bị sa bẫy vào quy trình của họa xâm lược của Tàu tặc thì 

chúng sẽ cao bay xa chạy như để tiếp tục lẩn trốn sự thật mà thôi. 

10.  Sự thật chỉ được biết qua kiến thức đã đưa nó ra ánh sáng, mà ngay 

trong kiến thức cũng có loại kiến thức bị giấu giếm, để chỉ được chia sẻ kín 

đáo trong bè đảng như trường hợp của ba lực lượng độc hại cho số phận Việt 

tộc hiện nay : bạo quyền lãnh đạo trong độc đảng, tà quyền tham quan, ma 

quyền tham đất, tất cả đều tham tiền; và chính chúng là giặc nội xâm, trực 

tiếp hay gián tiếp mở cửa cho ngoại xâm Tàu tặc, vì chúng chỉ biết sống bất 

lương để làm giàu bất chính, loại này luôn “mất ăn, mất ngủ” vì sự thật sẽ tới 

để lột mặt nạ của chúng. Nên sự thật không bao giờ được chính thức hóa qua 

hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn), và khi sự thật được 

công chúng hóa, thí dụ như qua chiến dịch chống tham nhũng, thì nó không 

còn sự thật nguyện vẹn nữa, vì sự thật này đã bị bóp méo ngay từ đầu. Chỉ vì 

thực chất của chiến dịch chống tham nhũng này mang nội chất của chuyện 

thanh trừng nội bộ, trong chuyện thanh toán lẫn nhau giữa các lãnh đạo đang 

có xung đột với nhau vì tư lợi. Chính câu chuyện địa phương tưởng là cục bộ 

của chùa Ba Vàng hiện nay không còn là một thí dụ đơn lẻ, mà là một trường 

hợp trong một thực thể, một phần tử của một tổng thể nói lên sự sa đọa của 

chế độ hiện nay đang thật sự tha hóa Việt tộc. 

Sự thật xuất hiện trong xã hội không đơn thuần như sự chứng minh một định đề 

toán, không thuần chất như giải nghiệm sự thật qua thí nghiệm của các ngành khoa 

học thực nghiệm hóa, lý, sinh… Sự thật xã hội là một mạng lưới có dây dưa rễ má 

trong sinh hoạt xã hội, có gốc, rễ, cội, nguồn trong đời sống xã hội, nơi mà quan hệ 

xã hội che, lấp, vùi, dìm những tư lợi; người ta giấu một sự thật vì người ta có 

quyền lợi trong sự che giấu đó, là nền cho sự dối trá của kẻ muốn bảo vệ tư lợi của 

mình.  
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Thí dụ chùa Ba Vàng là một điển hình khi các ma tăng không phải là Phật tử, 

không được trang bị bởi kiến thức của Phật học, mà trong số đó là đảng viên 

ĐCSVN, được đào tạo qua hệ thống của Bộ Công an, nhận nhiệm vụ thao túng và 

phá hoại Phật giáo. Cùng lúc, chúng giúp các quan chức lãnh đạo rửa tiền qua xây 

chùa, rồi mượn cửa chùa để làm tiền qua mê tín, thu tiền mà tránh được kiểm tra kế 

toán, để tránh được thuế má… Làm tiền dễ dàng trên sự mê tín dễ dãi quần chúng 

để tiếp tục giáo dưỡng ngu dân, không qua con đường tuyên giáo mà qua con 

đường mê tín, một công hai việc, đó là định nghĩa chính xác về sự dối trá luôn lấy 

sự tiện lợi lừa người để làm tiện ích cho tư lợi của nó. Đây là loại tham nhũng dùng 

mê tín để làm tiền, tức là dùng ma đạo của âm binh lẩn rúc trong bóng tối để bòn 

rút không ngơi nghĩ tiền tài của quần chúng, sinh lực của đồng bào. Đừng mong 

loại này tiếp cận được Phật pháp chân chính qua kiến thức, đừng mong loại này 

tiếp nhận được lý tưởng cao cả của Phật giáo, vì muốn có Phật học chân chính 

phải đầu tư tâm trí bằng thời gian dài của tuệ giác, học thật để hiểu thật, để hiểu 

được sự thật của Phật tâm; sự giả dối là ngược đời với Phật lộ, đối nghịch với sự 

thật. 

Khi người ta có thấy một con voi to lớn giữa nhà, mà người ta còn giả vờ như 

không thấy nó, thì đó là kết quả của vô thức đã cộng nghiệp cùng mê thức để sinh 

ra hậu quả của vô ý thức, tức là không tỉnh thức trước kiến thức. Tại đây, tri thức 

của khoa học xã hội và nhân văn sẽ làm nên được ý thức để giúp quần chúng có 

được nhận thức về chính số phận của mình: chỉ có sự thật Việt mới nói rõ được số 

phận Việt, không có một mê tín, mê lộ, mê cung, mê chấp nào thay thế được sự 

thật. 

Sự thật dưới quyền lực 
Có ba tư tưởng gia, mỗi người lại đưa ra một lý luận rất khác nhau để đi tìm sự 

thật, chuyện lạ cả ba điều gởi lòng tin vào thượng để để đi tìm sự thật trong nhân 

thế. Tư tưởng gia thứ nhất có niềm tin tuyệt đối vào thượng đế cha đẻ của muôn 

loài, nhưng không phải vì vậy mà ông không biết làm giàu một cách khách quan 

trên minh lộ đi tìm sự thật, đó là Augustin đề nghị định nghĩa: sự thật được tìm ra 

bởi thiện ý như là một ý chí muốn nhập nội vào sự thật để hiểu tới nơi tới chốn sự 

thật. Tại đây, khi ý chí dựa vào thiện ý đã trở thành ý lực thì ý lực này chính là thể 

lực của niềm tin, và cái tin này cũng là bước đầu của trí tuệ, giúp ta khởi hành trên 

lộ trình đi tìm ra cái lý để hiểu cái thật. Cả hai cái tin, cái lý sẽ tìm ra cái thật, nơi 

mà cái tin chọn cái lý để tạo nền tảng để đón cái thật được tới.  

Đến tư tưởng gia thứ hai là Descarte một triết gia lấy thượng nguồn là duy lý để đi 

tìm cái đang ẩn sâu trong cái lý, khi ông xem sự thật khi được tung ra như một loại 

ánh sáng có sức sáng vô song tới để khai phá ý chí của con người muốn biết tận 

gốc rễ của cái thật. Chính độ sáng mãnh liệt này làm ngời cái thật được hiện hữu 

tròn đầy rồi hiện hình trọn vẹn giữa nhân sinh. Mà cũng chính nó có lực tập hợp rất 

lớn, nó đưa cá nhân tới tập thể, đưa các cộng đồng riêng rẽ tới cùng, tới chung một 

số phận của một dân tộc sống để bảo vệ sự thật sáng rực này. Và khi ánh sáng sự 
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thật càng lớn thì nó tạo ra được sự thỏa thuận, làm nên sự đồng lòng của mọi người 

thì sức vận hành rất mạnh của nó trong xã hội con người. Sự thật xuất hiện để xóa 

đi sự ngờ vực, và sự thật đứng vững với chân lý của nó, vừa bằng lý thuyết luận, 

vừa bằng phương pháp luận của nó, làm nên khoa học luận về sự thật, sẻ mang một 

giá trị tuyệt đối. 

Tư tưởng gia thứ ba là Pascal, một nhà khoa học lỗi lạc nhưng cũng biết gởi niềm 

tin mình vào thượng đế, lại chọn một con đường khác khi ông đề nghị ta phân tích 

sự thật như một nghệ thuật sống mà con người biết tự thuyết phục mình trước cái 

hiển nhiên vì nó rõ ràng trong tuyệt đối, đó chính là sự thật. Mà muốn tới sự thật 

này thì phải biết yêu cái thật để thấu cái thật. Ông chắc chắn một điều là cái yêu đi 

tìm cái thật làm nên cái biết, cái hiểu về cái thật. 

Nhưng Foucault khi nối các định đề của triết học với các thực trạng của xã hội mà 

con người đang sống, thì đứa con tin yêu của triết học cận đại và xã hội học đương 

đại này đã đặt sự thật vào giữa tri thức và quyền lực. Như vậy, sự thật luôn bị chi 

phối bởi hai cực này, ông tin là sự thật không vô tư và không vô điều kiện, vì cả hai 

tri thức và quyền lực đều không vô điều kiện. Rồi ông chống lại quá trình của niềm 

tin khi nó đi tìm sự thật, và ông giải thích là khi sự thật nằm giữa kiến thức và lòng 

tin, thì kẻ có lòng cả tin luôn có ảo tưởng đã là người nắm trọn được sự thật, nhưng 

thật ra là người đó đang nhốt sự thật vào lồng của niềm tin. Mà trên nguyên tắc 

khách quan của khoa học thì niềm tin phải theo sự thật, chớ không phải ngược lại 

là sự thật phải theo niềm tin. Ông đề nghị cụ thể khi ta đi tìm sự thật trên một sự 

kiện, ta phải nhận ra ít nhất ba yếu tố cấu tạo ra nó: cơ cấu lý lẽ của sự kiện tại sao 

nó có và xuất hiện trong cuộc sống; sau đó là tính biến đổi của nó qua thời gian, 

đây chính là sử tính của nó; và cuối cùng là sự sống còn của nó qua các không gian 

khác nhau của xã hội con người.  

Ngay trong sinh hoạt xã hội, quyền lực luôn tìm cách chi phối các tổ chức của xã 

hội, trong điều kiện đi tìm sự thật Việt để hiểu số phận Việt, thì ai cũng biết là gần 

hàng ngàn cơ quan truyền thông, dưới độc quyền của tuyên giáo qua độc tài trong 

độc trị của ĐCSVN, thì có chục ngàn bút nô, ký nô, văn nô được trả lương tháng để 

phục vụ cho một hệ thống truyền thông được tồn tại chỉ để viết những chuyện phản 

sự thật. Gian nghiệp trong điếm lộ! Bọn này sinh hoạt như chó săn theo lịnh chủ: 

áp đảo để trấn dẹp, vu khống để vu cáo những công dân nào muốn hiểu, muốn 

thấy, muốn nói, muốn viết ra sự thật. Sự thật độc hại do độc đảng gây ra, từ nghèo 

nàn trong lạc hậu của xã hội Việt, tới các cuộc đấu tranh vì nhân quyền trong nhân 

phẩm qua dân chủ, thì đều bị chúng hùa sủa với công an đều bị chúng hãm hại, với 

sự hỗ trợ vô điều kiện của bộ máy đồ sộ công an trị hiện hành. 

Trên sự thật về nhân phẩm con người trong một xã hội, Foucault đề nghị ta nên bắt 

đầu phân tích một cá nhân bằng môi trường giáo dục mà cá nhân đó đươc tạo ra; 

sau đó là quan hệ xã hội làm nên đời sống xã hội của cá nhân đó, và tiếp theo là 

quan niệm xã hội và thực hành xã hội của cá nhân này trước quyền lợi của nó trong 
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tổ chức xã hội, mà cá nhân đó đang sống. Từ đây, ta thấy được những mâu thuẫn, 

rồi những xung đột hoặc hợp tác của cá nhân đó trong sự vận hành của các cơ cấu 

xã hội mà quyền lực hiện hành vừa lãnh đạo cả xã hội, vừa chủ mưu tạo ra đặc 

quyền, đặc lợi làm nên đặc khu cho riêng cho quyền lực đó. Chính tự lợi là rào cản 

ngăn chặn không cho cá nhân và tập thể thấy hết được sự thật; và chính đấu tranh 

ngay trong xã hội sẽ làm sáng ra sự thật, để mọi người thấy rõ bạo quyền dính tới 

tham nhũng, tà quyền tham quan dính tới ma quyền trọc phú, tất cả bọn này đều 

buôn gian bán lận trong những không gian âm binh của chúng, và chúng biết lách 

luật để né luật, thậm chí tráo luật để xé luật, như để thủ tiêu sự thật ngay trên 

thượng nguồn của nó. 

Sự thật của một cá nhân có rễ là môi trường gia đình, có cội là vốn liếng của gia 

đình đó trong quan hệ xã hội của gia đình đó, có nguồn là vốn kinh tế làm nên vốn 

quen biết, rồi lấy vốn quan hệ xã hội để lợi dụng ngay trên vốn chung của xã hội, 

lợi dụng rồi lạm dụng là động cơ chính để bảo vệ tư lợi; cụ thể là tìm quyền để có 

quyền, và khi có quyền thì lạm quyền. Nên nguồn cội là quyền lợi qua tiền tệ-hậu 

duệ-quan hệ của một nhóm có thể làm giàu cá nhân đó, đó là chuyện hằng ngày ta 

thấy rất rõ là con ông cháu cha dễ thành đại gia; và ngược lại thì chuyện dân chúng 

lại nghèo đi, chật vật trong nheo nhóc, dễ thành dân đen, và chỉ một sớm một chiều 

bị cướp đất, cướp nhà là thành dân oan.  

Như vậy, sự thật của xã hội Việt Nam hiện nay có thể nhìn qua các nạn nhân của 

quyền lực bạo động trực tiếp bằng đàn áp do công an trị; lại được trợ lực bằng bạo 

động truyền thông qua các hệ thống tuyên truyền, truyền thông, báo chí phục vụ ý 

đồ của tuyên giáo; ta không quên bạo động tới từ tư pháp hiện nay là công cụ của 

ĐCSVN, dùng pháp luật để buộc tội dân lành đang bị cướp đất, cướp nhà, cướp 

của… Ta lại càng không quên: bạo động biểu tượng với giọng điệu của chính 

quyền bắt buộc dân tộc phải nghe sự dối trá như là chân lý; để từ đó chôn vùi thực 

chất của sự thật, tạo nên tảng để chính quyền này dễ vu khống để vu cáo, dễ điêu 

ngoa để chụp mũ sự xuất hiện của mọi lẽ phải. Sự dối trá bằng phản xạ điêu ngoa 

luôn vùng vẩy trong bùn nhơ phản sự thật. 

Sự xuất hiện của sự thật, bắt một chủ thể có lương tri vì có lương tâm trong hành 

động, làm nên tính lương thiện trong lý luận đưa chủ thể đó về hướng: phải nói 

thật để phải thật khi nói, mặc dù có thể bị xử tử bởi bạo quyền lãnh đạo, bị ám hại 

bởi tà quyền tham quan, bị trừng phạt bởi ma quyền tham tiền. Khi nói thật để bảo 

vệ sự thật như chân lý để đi tìm lẽ phải, thì sự thật chính là tiền đề của đạo lý biết 

sống bằng hay, đẹp, tốt, lành trong mọi sinh hoạt xã hội, của luân lý làm nên điều 

hay lẻ phải trong trách nhiệm và bổn phận của một công dân đói với xã hội mà 

mình đang sống.  

Sự thật bị khống chế 

Sự thật của xã hội không thoát được sự xếp hạng theo thứ tự ưu tiên mà xã hội đó 

tôn vinh, và chính sự xếp hạng này cho phép hoặc không cho phép một sự thật xuất 
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hiện, tại đây có khen thưởng hoặc có trừng phạt khi có một sự thật xuất hiện. Đó là 

bi kịch của Gallilé khi chứng minh trái đất tròn mà không phẳng, như giáo hội thời 

đó tin tưởng rồi áp đặt lên toàn xã hội. Sau đó nhiều thế kỷ, chính Nietzsche đã xây 

dựng được luận thuyết nơi mà sự thật chỉ được thuyết phục bởi cái lý, nhưng chính 

ông cũng khuyên ta hãy cẩn trọng khi sự thật bị chính cái lý thông thường, phổ 

quát mà thực chất là phản sự thật, đang có sẵn trong tín ngưỡng đến vây bủa cái 

thật, rồi vây hãm luôn để bóp chết sự thật ngay trong trứng nước trong bằng cái lý 

độc tôn đang có độc quyền trong tín ngưỡng để chống lại sự thật đó. 

Niềm tin luôn tác động vào kiến thức nơi mà lòng tin có kiến thức riêng của nó, có 

cái lý riêng để định vị sự thật, cụ thể là con người không muốn tin những sự thật 

mới tới để làm phiền rồi lật đổ các niềm tin đã có trong con người. Nên sự thật có 

thể nằm im lìm trong quên lãng, trong những gì mà người ta không muốn hiểu, và 

sự thật có thể không nằm trong những gì mà người ta muốn biết. Đây là chuyện 

thường tình của nhân gian, nên trong khoa học cũng có chuyện tranh giành quyền 

lực như trong chính trị, trong tôn giáo cũng có chuyện tranh giành quyền lợi như 

trong kinh tế… Nếu ta muốn bảo vệ sự thật khách quan, để tới với chân lý của sự 

việc, chúng ta không bảo vệ sự thật một cách chung chung, mà bảo vệ trước hết là 

bảo vệ lý trí của sự thật làm nên chân lý cho lẽ phải. 

Kant có niềm tin sâu sắc về thượng đế đã chế tác ra muôn loài, nhưng cũng chính 

triết gia này lại đề nghị là không có niềm tin nào vô điều kiện cả, ông khuyên ta 

hãy đến với sự thật với sự thành thật học để hiểu. Khi ta có thiện chí để học, có 

công cụ của tri thức đúng để tìm ra kiến thức mới và đúng về sự thật, thì sẽ hiểu 

mọi điều kiện cần thiết để nhìn, để thấy, để hiểu và để nhận ra sự thật. Cụ thể là ta 

phải biết tách chủ thể đi tìm sự thật và đối tượng đang ẩn chứa sự thật, thì từ đó chủ 

thể có thể tái tạo từ đầu tới cuối sự hình thành của đối tượng để thấy được sự thật, 

và sự thật sẽ luôn được mở ra cho ta nhận ra sự thật, Kant tin rằng sự thật trao tặng 

cuộc sống sức mạnh của nó qua sự xuất hiện hiển nhiên của sự thật.  

Flaubert thì nghĩ khác: sự thật của con người là biết vụ lợi để bảo vệ tư lợi của 

mình, nên sự thật trong xã hội xuất hiện với sự xung đột về quyền lợi, nơi mà mỗi 

tư lợi bám vào chỗ đứng của nó, cùng lúc muốn lớn ra và đe dọa các tư lợi khác. 

Đã giàu rồi thì muốn giàu hơn, đứng núi này trông núi nọ cao hơn, và nói theo cách 

của Flaubert: quyền lực này không thể yêu quyền lực kia, chúng sinh hoạt trong xã 

hội để vô hiệu nhau, và nếu có điều kiện là chúng hủy diệt nhau, mọi thỏa thuận về 

quyền lợi đều tạm thời, mọi liên minh về quyền lực đều chóng chày, thay đổi liên 

hồi như nắng sớm mưa chiều. Chính sự xuất hiện của sự thật sẽ nói rõ sự xung đột 

đã có và sẽ tiếp diễn ngay trong sinh hoạt xã hội, nó đe dọa và nó thúc đẩy các lực 

lượng tốt trong xã hội liên kết để cùng nhau liên minh chống lại các lực lượng xấu 

chỉ biết bám vào tư lợi của mình mà “thí mạng” các lực lượng khác. 

Các lý luận của triết học đã được một chuyên ngành sắc nhọn mài dũa trong hơn 

hai thế kỷ qua, để sự thật được ngời sáng lên, được thấy rõ qua đời sống xã hội, 
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sinh hoạt xã hội, nhất là quan hệ xã hội, đó chính là xã hội học. Chuyên ngành này 

yêu cầu chúng ta khi đi tìm sự thật trong một xã hội: đừng quên là trong xã hội đó 

luôn có hai loại người kẻ thống trị và kẻ bị trị. Kẻ thống trị nắm không những 

quyền lực, mà còn thao túng luôn cả tri thức, bằng thủ đoạn của mình, qua chính 

quyền thuộc về mình, mà mục đích là kéo dài chế độ thống trị, nơi mà sân chơi, trò 

chơi, luật chơi được tổ chức rồi giật dây để khống chế rồi áp bức kẻ bị trị.  

Bourdieu là nhà xã hội học đã đi sâu và đi xa trên chủ thuyết khống chế để thống 

trị này, thầy khuyên các môn sinh phải luôn mài dũa xã hội học thật sắc nhọn, 

mang thể chất của một sinh lực luôn đủ hùng lực để chiến đấu vì sự thật nằm ngay 

trong sự bất bình đẳng, tạo ra bất công trong mọi quan hệ xã hội. Tại đây, có kẻ ăn 

trên ngồi trốc làm giàu qua sự bóc lột những người cày sâu cuốc bẩm; kẻ thống trị 

thì ngồi mát ăn bát vàng sống trên lưng những người lưng đội trời, mặt áp đất; kẻ 

thống trị này đi trên vai những người một nắng hai sương bằng thói ăn cỗ đi trước, 

lội nước theo sau; kẻ thống trị này lại tự cho phép mình nằm chờ sung rụng lại còn 

dẫm lên đầu những người thức khuya dậy sớm qua siêu cao thuế nặng, đây chính là 

họa nạn của Việt tộc hiện nay. Sự thật của xã hội Việt hiện nay là kẻ thống trị vừa 

lợi dụng mọi phía, vừa bóc lột tới cùng kẻ bị trị. 

Kẻ thống trị quây quần với nhau để lập ra những tập đoàn quyền lực, tạo ra bất 

công tuyệt đối kẻ ăn ốc, người đổ vỏ như ta thấy qua thảm kịch của dân đen hiện 

nay lợi tức tàn mạc, ngày ngày sống với lạm pháp phi mã. Lực lượng thống trị 

chung quanh ĐCSVN sống bằng bạo quyền độc tài trung ương, bằng tà quyền tham 

quan địa phương, và ma quyền chung quanh các nhóm lợi ích, có sân sau, có ô dù, 

được chống lưng, hít vào bằng biển thủ, thở ra bằng gian lận… tồn tại như các ký 

sinh trùng bòn rút tài nguyên của đất nước, tiền tài của dân tộc. Các ký sinh trùng 

này được “tẩm bổ” để trở thành một tập đoàn tội phạm trong hệ độc: độc đảng để 

độc tài, độc trị để độc quyền, độc tôn để độc quyết, bất chấp mọi độc hại tới với 

đồng bào, đất nước. Bọn thống trị khống chế quần chúng bằng công an trị, không 

chừa một thủ đoạn nào của bạo quyền để đè đầu cỡi cổ nhân dân, không chừa một 

xảo thuật của tà quyền tham quan liên minh với ma quyền tham đất, ngày ngày 

trộm, cắp, cướp, giật đất đai, biến dân chúng thành hàng triệu dân oan.  Chúng 

sống với các phản xạ thừa nước đục thả câu, để được đục nước béo cò, chúng say 

mê thừa gió bẻ măng để được mê mệt với quy luật của khống chế để áp chế của 

bọn cướp ngày là quan! Sự thật của đời sống Việt hiện nay là kẻ thống trị vừa bòn 

rút, vừa trấn lột kẻ bị trị. 

Độc hại như ung thư biến hóa hàng ngày trong quy trình tự tăng, tự phát của nó: 

mua bằng bán cấp để mua chức bán quyền qua hiện trạng học giả-thi giả-bằng giả, 

tất cả trong bối cảnh chung của bọn phản dân hại nước, đã đi trên tử lộ của chúng 

là buôn dân bán nước trước Tàu tặc đã chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển của 

chúng ta. Trước Tàu họa đang ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh của Việt tộc; 

trước Tàu hoạn ngày ngày đầu độc dân ta với thực phẩm độc hại; trước Tàu nạn 

theo túng, giật dây chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa… trước hiện cảnh của 
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một ĐCSVN hèn với giặc ác với dân, bằng hiện thân đớn hèn cúi đầu-khoanh tay-

quỳ gối của kẻ thống trị dân bằng công an trị, nhưng lại bị một kẻ thống trị lớn hơn 

áp chế, mà tổ tiên đã dặn dò con cháu chính chúng là tử thù của Việt tộc từ ngày 

ông bà ta lập quốc. Sự thật của sinh hoạt Việt hiện nay là kẻ thống trị vừa xiết cổ 

dân Việt, vừa bán đứng kẻ bị trị. 

Xã hội học từ đây, từ chối nghiên cứu về đời sống xã hội mà không nghiên cứu về 

bất bình đẳng; từ chối điều tra về sinh hoạt xã hội mà không điều tra về bất công; 

từ chối khảo sát về quan hệ xã hội mà không khảo sát về sự bất nhân, vô luân của 

kẻ thống trị bấp chấp đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên, đã làm nên luân lý của 

cộng đồng Việt biết sống có trách nhiệm với đất nước, làm nên đạo đức của dân 

tộc Việt biết sống có bổn phận với đồng bào. Khi xã hội học phân tích về một hệ 

thống xã hội, nó luôn phân tích về quyền lực (trong bóng tối) đã tổ chức chính 

quyền của xã hội đó bằng khống chế và áp chế. Khi xã hội học giải thích về một 

cấu trúc xã hội, nó luôn giải thích quyền hạn (dưới ánh sáng) của dân quyền qua 

công bằng và bác ái của dân chủ. 

Xã hội học có kiến thức thực nghiệm làm công cụ cho tri thức, hơn thế nữa: chính 

kiến thức là vũ khí để chống độc tài luôn tìm cách che lấp sự thật! Hãy xem xã hội 

học như là chuyên ngành cũng có kiến thức hàn lâm như các chuyên ngành khác 

của khoa học xã hội và nhân văn; nhưng cùng lúc tri thức của xã hội học cũng là vũ 

khí chống mỵ dân của độc tài, chống đạo đức giả của độc đảng. Tri thức của xã hội 

học biết trao truyền kiến thức của nó không những qua lý thuyết, mà còn qua 

phương pháp tự phân tích để mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc 

thấy rõ về số phận của mình, để lật mặt nạ của bạo quyền trong bất bình đẳng, của 

tà quyền trong bất công. Xã hội học đề nghị những công thức giải thích dựa trên 

các công cụ phân tích về số kiếp của kẻ bị trị, để kẻ này thấy rõ số phận mình qua 

các bẫy của kẻ thống trị, khi kẻ thống trị xem kẻ bị trị như công cụ để lợi dụng rồi 

bóc lột. 

Đưa sự thật cho quần chúng trong xã hội là để mọi người được quyền sống đúng, 

không là nạn nhân của bất công, trong một xã hội mà bóc lột là vô nhân, mà tham 

nhũng là vô luân, trên nguyên tắc của nhân quyền, con người được quyền sống 

trong một xã hội đáng sống, không ai là dân đen, dân oan của ai cả; và khi con 

người nhận ra sự thật này tức là con người đã biến nhận thức thành tỉnh thức. Xã 

hội học luôn dặn dò ta phải cẩn trọng ngay trong tin tức, dữ kiện, chứng từ, vì sự 

thật luôn bị đánh tráo, đổi trắng thay đen, bị biến dạng khi ta đi tìm sự thật. Thí dụ 

khi ta đi tìm sự thật về giáo dục, chúng ta thường rơi vào các văn bản của Bộ Giáo 

dục, luôn mỵ dân trên các văn bản này, chúng không phải thực tế hiện nay của giáo 

dục với các bi nạn: bạo động, dâm loạn, hối lộ, tham nhũng… với học giả-thi giả-

bằng giả qua buôn bằng bán cấp trong trường lớp để mua chức bán quyền trong  

các cơ chế; đây là sự thật của một bộ máy giáo dục bị lũng đoạn toàn bộ, nó hoàn 

toàn ngược lại với các văn bản đạo đức giả của Bộ Giáo dục. 
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Bạo quyền không thể chụp mũ, vu cáo một kiến thức toán trong một định đề toán 

và tà quyền không thể chính trị hóa toán học được; nhưng bạo quyền lãnh đạo, tà 

quyền tham nhũng có thể vu khống một sự thật của khoa học xã hội nhân văn, bằng 

cách chính trị hóa để lũng đoạn hóa các tri thức của khoa học xã hội nhân văn. Và 

khi khoa học xã hội nhân văn không bị bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng 

khai thác, thì nó lại bị các ma quyền này giật dây, vu cáo, chụp mũ... Nên từ đây, 

xã hội học hiện đại đã là môt kiến thức biết tự phòng vệ để chống lại bạo ngôn của 

bạo quyền lãnh đạo, xảo ngôn của tà quyền tuyên giáo, lộn ngôn của ma quyền 

truyền thông, tất cả bọn âm binh này luôn muốn che mắt xiết cổ các công dân yêu 

dân chủ, nhưng luôn bị bôi nhọ bởi tuyên truyền, luôn bị ruồng bố bởi công an. 

Nên một sự thật muốn vững trong không gian để bền với thời gian là một sự thật 

biết tự phòng vệ! 

Sự thật trước bất công 
Khi hiện tượng luận ra đời, trên đường đi tìm sự thật thì trường phái này phân tích 

rằng sự thật đã gởi trao cho ta những chỉ báo của nó đã xuất hiện ngay trong hiện 

tượng, nơi mà cái thật được nhận ra qua trực quan, chính trực quan khi tổ chức lại 

lý trí, đã bắt đầu trao truyền cho ta một trí tuệ mới để ta tiếp cận ngày càng sát với 

sự thật. Husserl, cha đẻ của hiện tượng luận đưa ra luận thuyết sự liên đới của các 

chủ quan để cùng công nhận là cái biết đã mở cửa cho cái thật xuất hiện, để sự thật 

tới như một chân lý có rễ sâu, gốc chắc mà không ai bứng được. Để cụ thể hóa luận 

thuyết này, ông khẳng định là: sự thật đã có từ lâu, đã có sẵn, đã có trước câu hỏi 
sự thật là gì? Chính cái biết là chìa khóa để mở ra không gian của sự thật để cái 

thật được nhập nội vào cái biết.  

Heidegger, môn sinh của Husserl và là triết gia sắc nhọn nhất về các lý luận hiện 

tượng học, khi ông tin rằng luôn có một bản thể nội tại giúp ta nhận ra sự thật, khi 

chủ thể muốn tìm ra sự thật, thì chủ thể phải là chủ thể mở: mở để sống, mở để 

nhận, mở để biết, mở để đón sự thật, để được sống thật, sống đúng, với hai bản thể: 

bản thể của chủ thể song hành cùng bản thể của sự thật. Tại sao lại dùng cụm từ 

bản thể? Vì bản thể bên trong không phải là sự giới thiệu tên tuổi bên ngoài, tức là 

gặp sự vật rồi đặt tên cho sự vật đó, mà không biết nội chất và sự vận hành của sự 

vật này. Nên bản thể ở trong cái thật, và cái thật không ở trong cái giới thiệu, nơi 

mà sự thật của bản thể chính là sự vận hành mà ta thấy-nhận-hiểu qua hiện tượng. 

Tại đây, chủ thể không còn là một cá nhân riêng rẽ, mà là một chủ thể có bốn năng 

lực trí thức sau đây: 

 Chủ thể nhận ra sự thật qua sự gỡ bỏ các trói buộc chống lại sự thật. 

 Chủ thể nhận ra sự thật qua sự vén màn để trưng bày cái thật. 

 Chủ thể nhận ra sự thật qua chứng minh bằng dữ kiện.  

 Chủ thể nhận ra sự thật qua xác chứng bằng chứng từ. 

Sau khi thực hiện được quá trình của bốn công đoạn này trên con đường đi tìm sự 

thật, tức là chủ thể đã tái tạo được vị trí nguyên thủy của sự thật là đưa sự thực trở 
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về dạng trung thực ban đầu của nó, mà không còn bị các ám lực phản sự thực nào 

che, lấp, vùi, dìm được nữa. Nhưng hiện tượng luận cũng cẩn trọng khi nêu lên một 

định đề khác: không có sự thật toàn diện trong một sự thật tuyệt đối! Cụ thể là 

người ta khó biết hết sự thật về sự vật từ khi nó ra đời tới lúc nó chết, vì sự thực có 

thể vận hành vô hạn trong sự phát huy vô định của cuộc sống. Đây là phương pháp 

luận giúp con người tiếp cận đứng đắn với sự thật mang tính khách quan vô vụ lợi; 

vì mỗi lần con người tự tin quá đáng là mình đã biết hết, biết toàn bộ, biết đầy đủ 

về một sự thật, thì chính sự diễn biến của bối cảnh, sự biến hóa của hoàn cảnh, sự 

thay đổi của thực cảnh đã đưa sự thật này vào một quỹ đạo khác rồi, để sự thật 

được sống còn như một sự thật, nên sự thật luôn cao, sâu, xa, rộng hơn trí tuệ 

thuần lý của con người. 

Char là thi sĩ hàng đầu của thi ca Pháp trong thế kỷ XX, mà cũng là bạn tri thức 

tâm giao của Heidegger, có tặng cho triết gia này một bài thơ khi ông ví sự thật 

như diễn biến linh hoạt của mùa thu, đã vượt hạ để chuyển mình mà vào đông: 

“Mùa thu sao luôn nhanh hơn cái cào đất của người làm vườn”, chỉ vì trí tuệ của 

con người thường chậm hơn sự vận hành của thiên nhiên đang trùm phủ lên nó.  

Câu chuyện của Husserl, của Heidegger, của Char không hề lý thuyết, không hề 

trừu tượng với chủ đề của chúng là: sự thật Việt làm nên số phận Việt, khi ta biết sự 

vận hành vừa ngầm vừa nhanh, nửa hữu hình nửa vô dạng của thân phận Việt hiện 

nay. Với Tàu tặc đã chiếm đất, đảo, biển của ta; với Tàu họa đang ô nhiễm môi 

trường, đang hủy diệt môi sinh của ta; với Tàu hoạn đang ngày ngày đầu độc dân 

tộc ta qua thực phẩm bẩn, hóa chất độc, kể cả đang tổ chức dày đặc trên quê hương 

ta một mạng lưới buôn ma túy để truy diệt các thế hệ trẻ của Việt tộc; với Tàu nạn 

đang toàn bộ tự giật dây chính trị qua lãnh đạo của ĐCSVN, thao túng qua kinh tế, 

biển lận qua thương mại, tha hóa qua giáo dục… Tất cả song hành cùng với các làn 

sóng di dân Tàu ào ạt vào đất Việt để định cư lâu dài, trong quỹ thuật trai Tàu lấy 

vợ Việt, sinh con lai Tàu theo cha, tạo ra một lực lượng lai đang lan tỏa sâu rộng 

ngay trong giống nòi Việt. Sự thật này đã cho ta nhìn thấy là số phận Việt đã là 

đang lâm vào tử lộ của diệt vong! 

Badou, triết gia đang có ảnh hưởng sâu rộng nhất hiện nay trong triết học hiện đại, 

yêu cầu chúng ta là mỗi lần đi tìm sự thật thì nên đi tìm sự bất công trước đã, chính 

cái bất tín làm nên sự bất công cũng chính là cái phản sự thật đang xiết cổ sự thật, 

để bất công được tồn tại, để bất nhân được che giấu. Và con người sẽ tìm ra sự thật 

của số phận mình ngay trong sự nổi dậy chống bất công, đây là một mệnh đề mới 

của học thuật đương đại, vì sự nổi dậy để lật đổ độc tài chính là gốc, rễ, cội, nguồn 

của bất công, và bất nhân, đưa ta tới con đường của sự thật. Sự nổi dậy luôn dùng 

tự do của mình để tái tạo lại công bằng rồi bác ái làm nên nội chất của cộng hòa, 

tạo ra thực chất của dân chủ, đây chính là chân trời của sự thật. Ông khẳng định: 

không phải chỗ nào có bất công là chỗ đó có nổi dậy, nhưng chỗ nào nổi dậy rồi 

chỗ đó chắc chắn có bất công! Đây chính là thử thách để kiếm chứng Việt tộc có 

phải là một minh tộc hay không trước cuộc sống hiện tại của chính mình? Đây 
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chính là thử nghiệm để xác chứng Việt tộc có phải là một dũng tộc hay không trước 

tiền đồ của tổ tiên, trước vận mạng của đất nước, trước tương lai của giống nòi? 

Sự thật xuất hiện trong sự ngẫu nhiên, nhưng khi sự thật ra đời thì chính sự thật sẽ 

loại đi sự ngẫu nhiên, để trở thành sự thật của phổ quát, của vĩnh hằng, được chấp 

nhận mọi nơi, mọi hướng. Sự thật thường tới sau một sự cố, chính sự cố làm sự thật 

xuất hiện. Sự thật cần kiến thức khách quan để xây dựng lại quá trình làm nó xuất 

hiện. Sự thật hiện hình như sự tái tạo lại cái thật để chúng ta kiểm chứng được tính 

trung thực của nó. Sự thật khi thì cần các kiến thức qua thực nghiệm của khoa học, 

có khi thì nó cần đạo diễn, cần kịch bản để tổ chức lớp lang thứ tự các dữ kiện, các 

chứng từ làm nên nó, để xã hội, để truyền thông, để tòa án, để pháp luận kiểm tra 

mọi phần tử, mọi chi tiết đã làm nên sự thật.  

Sự thật thường xuất hiện như là một sự cố ngoại lệ đã trở thành phổ quát qua quá 

trình sau đây mà con người sống lần lượt qua bốn kinh nghiệm ngay trong tư duy 

của con người: 

 Sự thật tới từ sự ngẫu nhiên nhưng là sự có thể, đang xẩy ra.  

 Sự thật tới để xóa đi sự chủ quan tạm thời của con người.  

 Sự thật xuất hiện dẹp hẳn sự chủ quan để dựng lên sự khách quan. 

 Sự thật mang thực chất đặc thù, ngược với thói quen, trái với phản xạ.  

 Sự thật khi được công nhận sẽ trở thành phổ biến với kết quả tất nhiên của 

nó. 

Tổng kết được quá trình này, chúng ta sẽ hiểu tại sao cả một hệ thống từ hàng dọc 

tới hàng ngang do ĐCSVN độc trị trong độc tài đã tạo ra các con buôn vô tri trong 

vô luân như Trịnh Xuân Thanh vừa là lãnh đạo quản lý, vừa là “đại gia”; như Vũ 

Nhôm  vừa là công an, vừa là trọc phú… Chưa hết trong sự thật của chế độ này là 

các tướng công an chống cờ gian bạc lận lại tổ chức cờ bạc gian lận trực tuyến 

ngay trong sào huyệt của Bộ Công an. Khi sự thật được đưa ra ánh sáng, thì các tên 

tướng này nhận tội trong thổ lộ thật đớn hèn, mà dân chúng cả nước sao thấy chúng 

mạt vận trong điếm nhục như vậy! Không những chúng vô minh trong vô giác, mà 

chúng không hề có nhân cách tướng của các tướng vì dân cứu nước của cả chiều 

dài lịch sử Việt tộc; chúng không hề có phong cách tướng của các tướng diệt giặc 

cứu nước trước hiểm họa Tàu tặc đang xâm lăng đất Việt; nên sự thật của sự thật là 

chúng ta đừng mong chúng có tư cách tướng để làm được các chuyện vì dân vì 

nước! 

Ngăn chặn sự thật xuất hiện thường là thói quen của bạo quyền, mà khi nó lại vừa 

là tà quyền thì nó lại đổi trắng thay đen sự thật chính là phản xạ điêu ngoa của nó. 

Chưa hết, qua bộ máy tuyên truyền nhập nội cùng hệ thống công an trị của nó, nó 

còn biết dựng lên mọi ý đồ để chặn ngăn sự thật không được thành như sự cố. Khi 

chặn được sự cố rồi, chúng còn chặn luôn sự kiện hiển nhiên để sự kiện không vào 

được quỹ đạo của biến cố để biến thành sự thật. Từ đây, bạo quyền độc đảng luôn 

ngăn sự phát triển của chủ thể là dùng tự do của mình để khám phá sự thật, tà 
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quyền ngăn luôn kiến thức đi tìm sự thật, để kiến thức được trở thành tri thức, là 

nơi bảo vệ và giữ gìn sự thật qua thời gian. 

Sự thật dưới bạo lực 
Girard, lý thuyết gia biết tổng kết triết học, sử học, phân tâm học để xây dựng nên 

nhân học tri thức, đề nghị luận thuyết: nạn nhân oan để giải thích hiện tượng bạo 

động -kiểu giết người- giữa thanh thiện bạch nhật có ngay trong xã hội con người 

là: buộc tội oan một người, một tập thể nhỏ, một cộng đồng yếu để quy chụp những 

tội mà họ không gây ra. Hoặc biến một lỗi nhỏ của một cá nhân, một nhóm thành 

tội đồ được phình to ra để hành quyết các nạn nhân oan, như để làm vật tế thần, 

khi một cộng đồng dùng nạn nhân oan không có tội nhưng bị buộc tội oan để giải 

tỏa những ấm ức, những dồn nén, những bức xúc, tới từ các xung đột nội bộ trong 

một chế độ, trong một xã hội đang mất niềm tin, đang bị tha hóa. Cụ thể là chính 

các nạn nhân oan, không đáng tội chết nhưng bị xử oan để phải chết oan, sẽ giải 

tỏa sự tù hãm của một tập thể, của một cộng đồng, của một xã hội đang mất 

phương hướng. 

Xã hội Việt hiện nay đang lâm nặng vào quá trình nạn nhân oan, chỉ một lỗi bắt 

trộm chó mà kẻ cắp có thể bị một xóm, một làng đánh chết, tại đây kẻ nghiên cứu 

nhân học không thấy được gì thêm về nạn nhân, mà nên quay ra để quan sát kỹ 

hành động của một tập thể dân bình thường, nhưng một sớm một chiều lại có thể 

giết người dễ dàng như vậy? Chính sự bức xúc của một tập thể bị dồn nén bởi 

những bất công trong xã hội, lại không được công lý che chở, là nạn nhân của 

cường hào ác bá của độc đảng, qua công an trị mà không được luật pháp bảo vệ, 

quần chúng này không làm gì được chính quyền đang đè đầu cỡi cổ mình, thì dễ 

thành sát nhân với một tên trộm, chỉ trộm một con chó thôi mà phải chịu tội chết. 

Nạn nhân oan có thể xảy ra dễ dàng hàng ngày trên đường phố, chỉ một cái quẹt xe 

trong giao thông, chỉ một cái nhìn thẳng của một kẻ lạ, là kẻ đó có thể bị sát hại, bị 

đâm chết vì những chuyện không đâu! Hiện tượng nạn nhân oan nói lên rất nhiều 

trạng thái tâm lý tập thể, tâm thần cá nhân, bị dồn nén quá lâu bởi bạo quyền luôn 

bạo động với họ, thì chính nạn nhân của bạo quyền sẽ vô tình hay cố ý diệt lẫn 

nhau, trong bài học mà tổ tiên Việt dặn con cháu nên cẩn trọng trong hành vi: giận 

cá chém thớt.  

Câu chuyện nạn nhân oan trở nên trầm trọng hơn khi nó gây ra trạng thái tâm thần 

cho những kẻ có quyền lực nhưng lại không được sự tín cẩn của dân chúng, không 

nhận được lòng khâm phục của kẻ bị trị, nên bịnh tâm thần của kẻ cầm quyền xử 

những bản án thật nặng với các đứa con tin yêu của Việt tộc, chỉ dùng dân chủ để 

đòi nhân quyền, mà phải nhận những bản án nhiều năm trong lao lý, đó là những tù 

nhân lương tâm hiện nay đang trong vong lao lý. Khi các nhà xã hội học và sử học 

chỉ nhận định là những bản án nặng là để làm gương, để ra uy, để làm kẻ khác sợ 

hãi mà không dám vào con đường đấu tranh dân chủ. Giải luận này chưa đủ, còn 

thiếu sót, mà chúng ta cần phải đưa giải thích này vào phạm trù nạn nhân oan, để 

thấy rõ sự hận thù quá mức, sự oán giận quá đổi của kẻ cầm quyền, đang bất lực 
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trước các trào lưu đấu tranh của xã hội dân sự, mà họ không sao dẹp được. Nạn 

nhân oan luôn phải nhận những đòn thù, những án oan, những trừng phạt kiểu truy 

sát để truy diệt, để kẻ có quyền được hả giận, thỏa tức, để tà quyền thoát được 

chuyện “mất ăn mất ngủ” vì nhân dân đã nhìn ra sự bất chính của bạo quyền, sự 

bất lương của tà quyền, như sự thật về một chế độ bất nhân sống nhờ quỷ thuật bạo 

động. 

Sự thật Việt của số phận Việt hiện nay đang diễn ra hằng ngày trước mắt chúng ta 

là: 

 Một vài công an có thể đưa một người vô tội vào đồn công an và đánh đòn 

thù cho tới chết, để hôm sau báo với gia đình của nạn nhân này là nạn nhân 

đã tự tử, và không một tên công an sát nhân nào bị điều tra để sau đó được 

phân xử công minh trước tòa án. Một xã hội cho phép đòn thù để tra tấn cho 

tới chết, mà lại được một độc đảng bạo quyền che lấp tội ác để che giấu tội 

phạm là một xã hội đang bị nạn nhân hóa. 

 Một vài côn đồ, du đảng được công an sử dụng, được bọn ma quyền buôn 

đất trả tiền, có thể bắt cóc và tra tấn cho tới chết một dân oan đang bảo vệ 

mảnh đất của mình. Gia đình của nạn nhân oan này không dựa được vào 

pháp luật, vì tư pháp hiện nay không hề liêm chính, vì bọn xã hội đen này lại 

được công an bảo kê, được bọn ma đất trả lương, thì đây chính là độc lộ của 

dân chúng trong xã hội ngập bất công mà một công dân có thể đã bị ép vào 

tử lộ để đi thẳng từ dân oan tới nạn nhân oan, vô tội đã trở thành tử tội. 

 Một nhóm lợi ích tham nhũng đang lũng đoạn xã hội, đang bị điều tra có thể 

thủ tiêu một đàn em có vài triệu chứng phản bội chúng, để vừa trả thù, vừa 

để trút giận vào kẻ sẽ là chứng nhân đang tính chuyện bỏ bè rời đảng trong 

một tập đoàn tội phạm. Và, bè đảng này có thể thủ tiêu chứng nhân này, để 

trút xả mọi cuồng bạo của nó mà bất chấp pháp luật hiện hành, một xã hội có 

mức độ bạo động cao, có cường độ bạo động thường trực như xã hội Việt 

hiện nay, thì chuyện “thí mạng” nạn nhân oan là một chỉ báo để nói lên sự 

thật: khi bạo quyền trở thành tà quyền mà sẵn sàng giết người, thì nó rất dễ 

dàng giết luôn đạo lý lẫn luân lý, diệt luôn giáo dục lẫn văn hóa... 

Sự thật xuất hiện ngay trong cái bạo động xã hội, mà muốn định nghĩa sự bạo 

động, thì phải qua đường đi nẻo về của nó là sự giết hại từ tính mạng tới nhân 

phẩm của nạn nhân của nó. Khi ta nhìn về sự bạo động, thì ta thường nghĩ là ta 

không phải là thủ phạm, mà kẻ khác mới là thủ phạm, nhưng trên đạo lý làm ra đạo 

đức khi ta nhắm mắt để bỏ qua các tội phạm, thì ta đã đồng lõa với tội ác, và có lúc 

nghĩa vụ học luân lý còn gọi đó là: đồng phạm! 

Sự thật trước lẽ phải 
Barthes, nhà ngôn ngữ học tinh tế và cũng là nhà phê bình văn học tinh anh, đã ví 

cuộc sống hằng ngày của con người là cuộc đời của những người thường đeo kính 

râm đen, dùng màu đen chặn ánh sáng cũng chỉ để chống chói mắt, nhưng chính 
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màu sẫm của đen chặn đi bao ánh sáng tới tự sự thật chân chính. Hình ảnh cặp mắt 

kính đen thường như con dao hai lưỡi trong sinh họat xã hội, cụ thể là kẻ đeo kính 

đen trong một đám tang, thì bề ngoài chứng minh cho người khác biết là đeo kính 

đen để người khác không thấy mình xúc động trước người chết, không thấy mình 

khóc trước một sự ra đi vĩnh viễn; nhưng sự thật cũng có thể ngược hẳn lại: đeo 

cặp kính đen để che dấu với mọi người là mình không hề xúc động, không hề khóc 

trước bất kỳ một cái chết nào. 

Habermas, nhà triết học biết làm ngời lên các định đề hiện đại của xã hội học, khi 

ông không tách rời chuyện đi tìm sự thật bằng chính hành động của mỗi cá nhân 

thiết tha sống vì sự thật, ông gọi tên hành động đó là hành động truyền thông liên 

kết có lực kết hợp các hiểu biết khác nhau chung quanh một sự thật mà chúng ta 

đang đi tìm, được kết tụ lại để rồi cùng nhau chung sức dựng lại hay dựng lên một 

sự thật đang bị vùi lấp. Sự kết hợp các quan điểm qua các tri thức khác nhau, các 

kinh nghiệm khác nhau, nhưng khi nhập lại làm một tổng hợp đủ lực tạo ra một 

viễn ảnh ngày càng sáng, một chân trời ngày càng tỏ, giúp chúng ta cùng nhau đi 

tới mà nhận diện ra sự thật đó. Và trên thực lộ làm nên chính lộ đi tìm sự thật, thì 

chính các cá nhân khác nhau này, thì chính các tập thể khác nhau này, thì chính các 

cộng đồng khác nhau này, thì chính các dân tộc khác nhau này, đã nhận diện ra cho 

mình một đạo lý, đó là: đạo lý chung sức để cùng nhau tới một chân trời mới, vừa 

đứng với sự thật, vừa dứng cùng đạo lý, đạo lý này có tên gọi là: đạo lý biết hợp 

tác. Khi sự thật và đạo lý cùng song hành để giúp con người đi vào chân lý, thì lẽ 

phải sẽ xuất hiện, nó đúng vì nó thật, nó vững vì nó mạnh. 

Rorty, triết gia biết đi tìm lý luận khách quan qua tổng hợp các chứng từ để xây 

dựng lên tri thức khách quan để đặt sự thật vào kiến thức khách quan để chân lý 

được khai sáng. Ông biết rõ là trong sinh hoạt xã hội, văn hóa, giáo dục, chính trị, 

kinh tế… kiến thức khách quan không như trong khoa học chính xác (toán), không 

như trong khoa học thực nghiệm (lý, hóa, sinh). Vì kiến thức khách quan trong sinh 

hoạt xã hội, văn hóa, giáo dục, chính trị, kinh tế… được giải thích qua ngôn ngữ 

bình thường hàng ngày, mà không qua công thức toán, không qua thí nghiệm làm 

nên kinh nghiệm cho kiến thức; mà sự thật trong đời sống con người chỉ được giải 

thích bằng ngôn ngữ chính xác nhất: nói thật để nói đúng. 

Ricoeur, hải đăng xa nhưng cao của triết luân lý, suối bền của hiện tượng luận, đề 

nghị một hành trình khác để đi tìm sự thật, thầy dặn các môn sinh của mình là khi 

ta đi tìm sự thật thì đừng quên tính hỗ tương, như là lực bổ sung của hai loại người 

có hai vị trí rất khác nhau, đối diện nhau để bổ túc cho nhau trên lộ trình nhận ra sự 

thật. Thứ nhất là chứng nhân khi cung cấp các chứng từ cho công lý trước tòa án là 

trọng tài để giúp sự thật hiện hình, thì kẻ làm nhân chứng này luôn nghĩ rằng mình 

là kẻ biết hết, hiểu hết, thấu hết. Thứ hai là điều tra viên cần tin tức, dữ kiện, chứng 

từ tới từ chứng nhân; mà dưới con mắt của nhân chứng này thì điều tra viên không 

biết gì hoặc biết quá ít so với sự hiểu biết của nhân chứng, và đây là sự chủ quan 
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làm nên sự phiến diện của nhân chứng, khi không nghĩ ra là điều tra viên biết rất 

nhiều chuyện mà nhân chứng này không biết. 

Đây là chuyện của mỗi công dân Việt hiện nay, đi tìm sự thật chưa đủ, ngay khi 

tìm ra chân lý rồi cũng chưa xong, mà phải đi cho trọn hành trình này là nhận ra: lẽ 

phải! Và lẽ phải luôn đứng cùng với sự thật, luôn sống chung với chân lý, cụ thể là 

cả ba (sự thật-chân lý-lẽ phải) luôn biết chống lại phản xạ cúi đầu tuân lệnh độc 

thoại trong độc tôn; độc quyền trong độc đảng, kiểu khẩu lịnh trong tuyên truyền 

ngu dân độc khẩu: ơn Đảng, ơn Bác, để mừng Đảng, mừng xuân… Chống lại cái 

phản sự thật để lẽ phải luôn luôn đúng, mà sự thật hiện nay là ĐCSVN đang trong 

mê lộ hèn với giặc, ác với dân, từ phản dân hại nước sẽ lần mò tới buôn dân bán 

nước. 

Muốn tới với lẽ phải qua hành trình đi tìm sự thật ngay trên lộ trình tìm cho ra chân 

lý, chúng ta phải biết là lẽ phải không nằm trong ý thức hệ luôn lấy ý đồ để vo tròn 

bóp méo sự thật. Con người còn phải có đầy đủ ý thức để biết là lẽ phải tới cùng 

với chân lý qua sự thật của sự kiện, khi sự kiện đã trở thành sự cố với tất cả tin tức, 

dữ kiện, chứng từ để từ đó dựng lên chân lý. Chính sự cố làm lộ ra sự thật và 

không hề tùy thuộc vào nhận xét chủ quan là chuyện này không thể có, chuyện kia 

không khả thi, chuyện nọ mang tính không thực tế, để làm thay đổi tình hình; tất cả 

đều là một loại ngụy biện trá hình trước sự bất lực. Vì trong khoa học cũng như 

trong chính trị, trong xã hội cũng như trong kinh tế… sự cố mang đến sự thật 

không kinh qua chuyện không thể có, không đi ngang qua chuyện không khả thi, 

không quá bộ qua chuyện không thực tế. Tính ngụy biện tạo ra tính bao biện để kẻ 

có ý đồ tồi muốn chặn phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải, thì luôn luôn sử dụng 

gian lý để ngoa luận: không thể có vì không khả thi và không thực tế. Lịch sử con 

người thì chỉ ra chúng ta rất rỏ là: sự cố xuất hiện để nói rõ là sự thật là sự có; và 

biến cố hiện lên để nói lớn là chân lý rất khả thi, và biến động sẽ tới để nói mạnh 

lên lẽ phải rất thực tế ! 
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ĐỊNH ĐỀ: có độc đảng thì không có chính trị, có độc tài thì không có 

chính giới, có độc trị thì không có chính trường, có độc tôn thì không 

có chính kiến. 

Tôi xin dùng định đề này để xác nhận lần nữa là các lãnh đạo hiện nay của 

ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam không phải là chính trị gia, đây là định đề mà 

tôi đã viết qua sách và bài, đã phân tích và giải thích trong các giảng đường đại học 

quốc nội cũng như quốc tế. Trong bài này tôi dùng hệ chính (chính trị, chính giới, 

chính trường) qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) biết dựa 

trên hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) để giải luận thảm kịch của Việt 

Nam hiện nay, và khi không có ba hệ này, thì Việt tộc chỉ bị cai trị, mà xã hội Việt 

sẽ không có các chính trị gia Việt để quản trị văn hóa Việt, giáo dục Việt, kinh tế 

Việt… vì chính trị chi phối không những đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ 

xã hội, mà chính trị quyết định toàn bộ thân phận của một dân tộc, toàn thể số kiếp 

của một quốc gia.  

Xin được đề nghị phương pháp luận sau đây để giải luận câu chuyện: Chính trị là 

gì? Chúng ta sẽ dùng định nghĩa để xây dựng định đề, và khi định nghĩa để nhận ra 

các ẩn số trong đời sống chính trị (chính trị, chính giới, chính trường) thì chúng ta 

phải vào sâu để phân tích hai hàm số khác: thực trạng vắng bóng sinh hoạt chính trị 

của Việt Nam hiện nay song hành cùng các sự vô dạng chính trị của các lãnh đạo 

ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam. Họ không có chiều cao trong nhận định chính 

trị, không có chiều sâu trong phân tích chính trị, không có chiều rộng trong xử lý 

chính trị, không có chiều dài trong dự phóng chính trị, cụ thể là muốn làm chính trị 

phải có trình độ (cá nhân và tập thể) để tạo được mức độ nhận thức các thử thách 

đang chực chờ Việt tộc. 

Sự thật chính trị: làm nên hành động chính trị luôn có nền trên nhận thức về sự 

thật, sự thật về số phận của một dân tộc trong quá khứ, sự thật về hiện tại của xã 

hội mà dân tộc đó đang sống, sẽ làm nên tiền đề về sự thật trong tương lai của dân 

tộc này qua các thế hệ sắp tới. Câu chuyện «có (sự) thực mới vực được đạo» ở đây 

cao, sâu, xa, rộng hơn cách nói «có (lương) thực mới vực được đạo», vì sự thực bắt 

rễ trong thực tại của cuộc sống, làm nên thực cảnh của một dân tộc, dựng nên thực 

tế của đời sống xã hội. Chính định nghĩa về sự thật làm nền cho mọi hành động 

chính trị, sẽ loại khỏi ra sinh hoạt chính trị ít nhất là ba độc tố: thứ nhất là ý thức hệ 

không hề dựa vào sự thật; thứ nhì là tuyên truyền độc tài không hề bám vào sự thật; 

thứ ba là tuyên giáo độc đảng thì bất chấp sự thật. 

Chúng ta hãy đi xa hơn nữa trong định nghĩa về sự thật để tìm ra các định luận làm 

rễ cho mọi hành động chính trị có thực chất của hệ lương (lương thiện, lương tâm, 

lương tri) đi tìm hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức): không chỉ 

có một sự thật mà có nhiều sự thật, sự thật của nghệ thuật không phải là sự thật của 
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kinh tế, và sự thật của khoa học không phải là sự thật của chính trị… Vậy thì, sự 

thật chính trị phải dựa trên một định nghĩa: sự thật là quá trình của thực tế làm nên 

quy trình cho thực tại, tại đây chính quá trình khi trở thành quy trình thì bản thân 

nó là kết quả của một công trình, hay ngược lại là hậu quả của một tác hại ngay 

trên dân tộc và đất nước mà chính quyền là thủ phạm.  

Tại sao lại đặt vấn đề một công trình của hành động chính trị? Tại sao lại dùng ngữ 

pháp công trình? Ta hãy đi xa thêm nữa trong lý luận: hành động chính trị mang 

đến kết quả tốt cho dân tộc, đưa đến hiệu quả hay cho nhân dân là một hành động 

đặc thù của một cá nhân lãnh tụ, một tập thể lãnh đạo có tính nhân quả tích cực lâu 

dài trong thời gian, rộng rãi trong không gian. Nó thay đời đổi kiếp cho đồng bào, 

cho đồng loại theo hướng thăng hoa, nó sẽ mang giá trị phổ quát cho nhân loại. Từ 

hành động đặc thù để có kết quả đặc trưng làm nên giá trị phổ quát cho mai hậu 

đây chính là định nghĩa để giải luận mọi hành động chính trị; và «nói gần nói xa 

không qua nói (sự) thật» là cả thế kỷ XX cho tới thế kỷ XXI, Việt tộc chưa thấy 

một hành động chính trị nào có bản lĩnh là kết quả của một công trình đặc thù, có 

tầm vóc làm nên giá trị phổ quát cho Việt tộc. 

Hành tác chính trị: là động tác đưa vào hành động chính trị vào không gian và 

thời gian của sinh hoạt chính trị được điều hành bởi quyền lực chính trị (nắm chính 

quyền, lập chính phủ, dựng chính sách), nơi mà hiệu quả của hành tác chính trị 

được nhận định và đánh giá qua hiệu quả chính trị khi một cá nhân lãnh tụ, hay 

một tập thể lãnh đạo có quyền lực trong tay. Định nghĩa chính trị học này dùng 

quyền lực để nhận diện ra hành tác chính trị thật ra chưa đủ và chưa đúng, vì sau 

kinh nghiệm dân chủ đa nguyên của nhân loại trong hai thế kỷ qua, tại đây chính 

đa nguyên dựa trên đa đảng liên tục sáng tạo ra đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu… 

bó buộc chính giới và chính khách phải nới rộng ra định nghĩa này. 

Từ đây, định nghĩa về hành tác chính trị phải được bổ sung thêm bởi hai định 

nghĩa khác: một của triết học chính trị phân tích quyền lực chính trị qua nguyên tắc 

của công bằng, nơi mà công bằng là chỗ dựa cho công lý để điều chế mọi hành tác 

chính trị. Hai là xã hội học chính trị, đặt tự do của hành tác chính trị vào nội hàm 

của công bằng, để tạo ra hiệu quả, cụ thể là dùng công bằng để chế tác ra bác ái, 

trong đó kẻ có quyền lực là kẻ thực sử dụng được bác ái để tạo đoàn kết, để dựng 

tương trợ, đặt bác ái đúng nhân vị tức là cùng hàng, cùng lứa, cùng đôi với công 

bằng và tự do để bảo đảm một cặp đôi khác là: cộng hòa và dân chủ, trong đa 

nguyên vì nhân quyền. 

Trong lịch sử chính trị của các quốc gia văn minh, có chính trị học để nhận định 

chính trường, có triết học chính trị để phân tích bổn phận của chính giới, có xã hội 

học chính trị để giải thích trách nhiệm của chính khách thì lý luận về công bằng là 

nguồn cội của mọi lập luận về công lý, cụ thể là không thể nào định nghĩa về công 
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lý, mà không kèm theo một định nghĩa có tính thuyết phục cao về công bằng. Đây 

là một lỗi đã trở thành tội của các lãnh đạo ĐCSVN đã tạo ra bất bình đẳng qua đặc 

quyền và đặc lợi cho đảng viên, từ cán bộ địa phương tới lãnh đạo trung ương, từ 

đó tạo ra bất công sâu xa ngay trong xã hội. Các khẩu hiệu Đảng là đầy tớ của 

nhân dân chỉ là loại xảo ngôn của gian dối để lừa đảo ở mức trắng trợn vì các khẩu 

lịnh này rất thô bỉ với sự thực là ĐCSVN đã ngồi xổm lên tất cả! Từ hiến pháp tới 

tư pháp, chà đạp công lý, vùi dập công pháp, chôn sống công luật.  

Tự do chính trị: là một phạm trù gây ngộ nhận nhiều nhất trong không gian chính 

trị, khi ta nghiên cứu về chính trị, chính giới, chính khách khi có chính quyền trong 

tay, vì bản thân sự hiểu biết chủ quan về tự do là một con dao hai lưỡi; và các thể 

chế độc đảng, các chế độ độc tài luôn dùng cách hiểu tự do chính trị tà đạo nhất để 

lập bạo quyền: có chính quyền là có quyền lực, thì muốn làm gì thì làm! Gây ra 

những hậu quả không sao lường được, mà trên thượng nguồn là cách hiểu sai lệch 

về tự do, vì phạm trù tự do là một phạm trù không có quy phạm, cụ thể là không có 

mô thức tuyệt đối của đạo lý để kiểm soát nó, không có mô hình phổ quát của luân 

lý để kềm chế nó. Nên trong không gian lãnh đạo chính trị dựa trên đa nguyên của 

dân chủ thì tự do là nơi mà các quy luật khách quan phải tuân theo các quy phạm 

cần thiết để quản lý tự do trong chính trị bằng tri thức đúng về quyền lực, tức là 

phải tôn trọng công bằng, phải tôn vinh công lý. 

Trong không gian chính trị này, ta phải phân biệt có nhiều không gian của tự do, 

các tự do này rất bất bình đẳng trong sinh hoạt xã hội, thí dụ như trong các quốc 

gia dân chủ giàu mạnh, nhưng trên thực tế không gian của một tỷ phú luôn rộng 

hơn không gian của một công dân đang thất nghiệp. Tại Việt Nam hiện nay, ta thấy 

rõ qua bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất thì tự do của 

một tên đầu nậu đất đai đã chia chác với các nhóm lợi ích trong chính quyền thì 

hoàn toàn rộng lớn và chúng «có tự do để giết tự do của dân chúng», để biến dân 

chúng thành dân oan. Như vậy, tự do phải được nhận định và định nghĩa qua 

không gian cụ thể, nơi mà bọn bạo quyền, tham quan, ma đất dùng các phương tiện 

của quyền lực sẵn có trong tay chúng để hủy, diệt, loại, bỏ tự do của dân oan, vừa 

không có quen biết trong quyền lực, vừa không có các phương tiện pháp quyền để 

tự bảo vệ tự do của chính mình. Tự do của một con cáo đang lộng hành giết chóc 

các con cừu trong chuồng mà các nạn nhan không có lối thoát, thì đây không phải 

là tự do mà là sát hại! Tự do của liên minh bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham 

quan-ma quyền trọc phú khi chúng tự do dùng phương châm ma đạo của chúng là: 

«có tiền mua tiên cũng được», thì đây không phải là tự do trong liêm sỉ mà là hành 

động âm binh sát hại đồng bào 

Hãy tỉnh táo để có sáng suốt khi đi tìm định nghĩa về tự do, từ chính trị tới xã hội, 

từ kinh tế tới văn hóa… khi ta đặt tự do trong quyền lực chính trị, của chính quyền 

độc đảng trong thực trạng tự do cạnh tranh qua bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ta 
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sẽ thấy, họ sẽ dùng tự do chính trị để tạo ra các bất công mới, mà ý đồ là để duy trì 

chế độ độc đảng. Thí dụ quá trình hội nhập vào kinh tế thị trường khi cho phép các 

doanh nghiệp ngoại quốc vào đầu tư tại Việt Nam với lực lượng lao động Việt dồi 

dào nhưng lương bổng thấp, bảo hiểm xã hội tồi, an sinh xã hội kém, luôn đi cùng 

với các chính sách xuất khẩu lao động, biến con dân Việt thành lao nô, nô tỳ cho 

các nước láng giềng. Chưa bao giờ trong xã hội Việt lại có sự chênh lệch về bất 

bình đẳng cao một cách bất thường như hiện nay, với các «đại gia» vỗ ngực là «tỷ 

phú» nhưng tri thức chỉ là «trọc phú» có mức sống xa hoa trong sa đọa, ngày ngày 

nhìn-mà-không-thấy nỗi khổ niềm đau của dân oan, dân đen, đang dở chết dở sống 

để sinh nhai; sống mà không sao vượt qua khó khăn với quá nhiều mức thuế trên 

lưng, trên vai, trên đầu, và cùng lúc thì chính bọn bạo quyền, tham quan, ma đất… 

đã tránh được thuế qua tà đạo tham ô và tham nhũng của chúng. 

Tổ chức chính trị: qua đảng phái hay qua cá nhân là một tổ chức mang theo hệ tự: 

lấy tự do làm nên tự chủ, để tự quyết trong hành động mà tự tin, nơi mà quyết đoán 

sẽ làm nên quyết sách, tạo ra chính sách qua hành động chính trị khi có quyền lực 

trong tay, tất cả hành động này đều phải dựa trên: công lý có nguồn cội là công 

bằng. Chính đây là thảm kịch đôi của Việt tộc, từ khi bị ĐCSVN cai trị, thảm kịch 

thứ nhất là lãnh đạo ĐCSVN không hề tôn trọng sự thật đa chiều, đa dạng của 

truyền thống, văn hóa, xã hội… của Việt tộc mà chỉ đi theo độc lộ đầy độc hại của 

một ý thức hệ vô sản, có rễ là vô thần nên vô tri ngay trong hệ độc (độc đảng, độc 

tôn, độc trị, độc quyền, độc tài). ĐCSVN không hề chú trọng việc xây dựng thêm 

bịnh viện, thêm trường học nơi mà y tế và giáo dục là hằng số của mọi chính quyền 

liêm chính; mà ngược lại họ tập trung xây dựng bộ máy tà quyền công an dựa trên 

bạo quyền độc đảng, cùng lúc thần thánh hóa các lãnh đạo của họ đã lừa đảo dân 

tộc bằng ma quyền, giờ lại được có các tượng đài nghìn tỷ, trong một xã hội ngày 

càng nhiều dân oan, ngày càng lắm dân đen. Thảm kịch thứ nhì, vì không biết về 

sự thật đa chiều, đa dạng của của Việt tộc, nên ĐCSVN đã lầm đường lạc lối khi tổ 

chức tuyền truyền một chiều kiểu xóa não, nhồi sọ, gạt đi các giá trị đạo đức của tổ 

tiên, các đạo lý của dân tộc. Không là chủ thể chính trị để sáng tạo trong lãnh đạo, 

ĐCSVN không hề quản lý để phát triển, mà chỉ cai trị bằng bạo quyền độc đảng để 

bảo về đặc quyền, đăc lợi, đặc ân của nó, sai lầm này là chỉ báo rõ nhất về ngày tàn 

không tránh khỏi của ĐCSVN.  

Muốn thoát khỏi hai sai lầm trên, đã tạo ra bao thảm kịch nghèo nàn lạc hậu trên 

lưng, trên vai, trên đầu của Việt tộc, thì lối ra lâu dài là đưa hệ đa vào sinh hoạt 

chính trị, lấy đa đảng để có đa trí trong xây dựng lại xã hội, lấy đa tài làm nên đa 

năng, tạo ra đa hiệu từ chính trị tới kinh tế, từ giáo dục tới văn hóa…Và trước mắt 

là phải trở lại nhận thức về sự thật đa chiều, đa dạng của không gian chính trị, từ 

đó có hành động chính trị dựa trên công bằng, để có tổ chức chính trị dựa trên công 

lý! 
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Uy lực chính trị: không nằm trong bạo quyền lãnh đạo, không ở trong tà quyền 

tham quan, trong ma quyền mafia đang thao túng quyền lực độc đảng như hiện nay, 

mà nó là uy lực tới từ tiềm lực biết của lãnh đạo chính trị văn-minh-vì-thông-minh, 

luôn biết củng cố sung lực tự trị của xã hội, để tạo ra sinh lực cho xã hội dân sự 

giúp chính quyền nhận ra điều hay lẽ phải, để tránh chuyện lầm đường lạc lối trong 

chính sách. Uy lực chính trị của một chính quyền tạo ra hùng lực cho công bằng 

luôn có mặt, luôn được bảo vệ, ai cũng như ai, không có kỳ thị, không có phân biệt 

đối xử, để chính công bằng chế tác được tự do, nơi mà mọi công dân được quyền 

thành công như nhau trong xã hội, từ học đường tới nghề nghiệp, từ kinh tế tới văn 

hóa.  

Nếu cái uy làm ra cái lực, vì cái uy tới từ cái thiện của công bằng, cái đúng của 

công lý, và cái uy chỉ tồn tại khi nó tạo được cái ơn qua hành động chính trị, khi 

mà kẻ mang ơn thấy mình được thăng hoa ngay trong nhân vị công dân của mình: 

thành công trong học đường, thành tài trong nghề nghiệp, thành đạt trong kinh tế, 

thành tựu trong xã hội. Điều này, hoàn toàn ngược lại với lối tuyên truyền vô minh 

của ĐCSVN đang bóc lột dân tộc tới tận xương tủy, với bao triệu dân đen, với bao 

triệu dân oan, nhưng cùng lúc lại tuyên truyền là «nhân dân phải mang ơn Đảng». 

Với cách giải thích bất chính trong ngây ngô tại sao dân tộc phải mang ơn một 

đảng độc tài nhưng bất tài, gây bao hậu quả từ tiêu xài đến cạn kiệt tài nguyên của 

đất nước tới đưa ngoại xâm qua con đường công nghiệp gây ô nhiễm môi trường 

của đất nước, từ luyện thép kiểu Formosa tới các nhà máy than điện trên khắp các 

vùng miền, đang tạo ra các làng ung thư, song đôi cùng mưu đồ thâm hiểm qua 

đường thực phẩm bẩn độc của Tàu tặc. 

Cái uy trong quyền lực chính trị tới từ cái thiện của công bằng, cái đúng của công 

lý, nó hoàn toàn trái ngược với cái bạo của quyền, cái tà của quan, nơi mà bạo 

quyền và tham quan dựa trên bạo lực để vơ vét qua cách hành xử của ĐCSVN đối 

với dân tộc hiện nay. Ở đây không có một cái uy nào cả, mà chỉ là hành vi hiếp, 

giành, trấn, lột tạo tiền đề cho hành động trộm, cắp, cướp, giật, chính loại hành vi 

này, chính kiểu hành động đang nạo rỗng cái uy của bè đảng cầm quyền, nơi mà 

cái uy đang bị xiết cổ bởi cái gian và cái giật. 

Công lý chính trị dựa trên công bằng, được lãnh đạo chính trị tôn trọng trong mọi 

hành động chính trị, và chính các lãnh đạo này phải luôn liêm chính trong nghiêm 

minh để nhận ra là công lý chính trị luôn song hành cùng công bằng xã hội. Tại 

đây, công lý là hệ mở nó chống bế môn tỏa cảng, nó chống ngăn sông cấm chợ, 

ranh giới giữa quốc nội và quốc ngoại không còn là rào cản, mà phải là một luồng 

thông lưu năng động. Khi láng giềng có công lý chính trị hay, đẹp, tốt, lành hơn ta 

thì ta phải học, phải theo để làm tốt hơn, để ứng dụng hiệu quả vào xã hội của ta; 

còn ngược nếu chính quyền dùng luật để cấm, ngăn, chặn, phạt là bất minh. Thí dụ 

rõ nhất là truyền thông mạng xã hội chính là lõi của công lý truyền thông, và khi 
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ĐCSVN ra luật an ninh mạng để răn, đe, doạ, nạt dân chúng thì đây là một hành 

động chính trị bất chính, vì nó không tôn trọng công lý trong thông tin và truyền 

thông. 

Công bằng xã hội phải là nguyên tắc trung tâm cho mọi hành động vì công lý chính 

trị, cụ thể là không dùng quan niệm công bằng xã hội để tạo ra phân biệt đối xử, 

với lý do là vì muốn bảo vệ công bằng trong xã hội của mình, nên đặt các luật đẩy 

người ngoại quốc, di dân, nhập cư xuống thấp hơn dân mình, không được có các 

quyền lợi của dân bản xứ. Chính sự phân biệt đối xử công dân hàng đầu-di dân 

hàng sau đang tạo ra bất bình đẳng xã hội mà hậu quả xấu sẽ tới với qua xung đột 

xã hội. Đây chính là bi kịch hiện nay của các dân tộc ít người vùng sâu, vùng xa, vì 

không phải là dân tộc kinh nên phải nhận lãnh những bất công không sao lường 

hết, tạo nên nghèo nàn lạc hậu. Và, bi kịch này sẽ là thảm kịch dẫn tới các xung đột 

giữa các dân tộc ít người và dân tộc Kinh, khi hệ thống bạo quyền trung ương qua 

các nhóm lợi ích đã thông đồng với các tà quyền tham quan địa phương, cùng tổ 

chức cho bọn ma quyền lâm tặc chặt cây, phá đồi để buôn gỗ, bán rừng, hủy môi 

trường, diệt môi sinh của các dân tộc anh em của các vùng xa, vùng sâu. Một chính 

quyền có nhận thức về công lý chính trị bằng hệ lương (lương thiện trong hành 

động vì có lương tâm trong lãnh đạo làm nên lương tri cho chính sách) thì không 

bao giờ hành xử như ĐCSVN hiện nay. 

Công lợi chính trị là phạm trù của quyền lực chính trị quản lý công sản của quốc 

gia, tài sản của dân tộc, và luôn đặt công sản và tài sản này lên trên mọi tư lợi của 

giai cấp, nhất là giai cấp thống trị. Vì khi đặt quyền lợi của giai cấp thống trị lên 

trên quyền lợi của quốc gia và dân tộc thì sẽ trực tiếp tạo ra bất bình đẳng, tức khắc 

tạo ra bất công; chính bất bình đẳng và bất công là gốc rễ cội nguồn của mọi xung 

đột xã hội, dẫn tới bạo động ngay trong xã hội. Đây lại là thảm họa mà ĐCSVN 

đang trấn, áp, đè, đặt lên vai, lên lưng, lên đầu Việt tộc khi độc đảng được độc 

quyền qua đặc lợi; khi độc tài dùng độc trị để có đặc ân, của một thiểu số bất chính 

dẫm lên mọi ý thức về công sản quốc gia.  

Sự bất chính này sẽ nhân đôi khi bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma 

quyền sân sau dùng hệ tham (tham quyền, tham ô, tham nhũng) để làm giàu, đã 

giàu rồi lại muốn giàu hơn, đã có nhiều rồi lại muốn có nhiều hơn. Và cuối cùng, 

khi đã có đặc quyền, đặc ân, đặc lợi thì sự bất chính sẽ tăng lên gấp ba, rồi gấp 

bội, vì tà quyền này sẽ bám cho bằng được qua hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, 

độc tôn) để có độc quyền mà trục lợi cho tư lợi, chúng chặn các tiến bộ xã hội, 

chúng ngăn thăng tiến giáo dục, chúng nghiền cấp tiến kinh tế, để lấp công bằng, 

để vùi công lý. 

Bi kịch của bọn bám quyền chỉ vì tư lợi ích kỷ mà không có một nhận thức nào về 

công sản chính trị chính là thảm kịch của Việt tộc hiện nay, với ĐCSVN lãnh đạo 
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đã nạo bán tài nguyên đất nước để bỏ túi bằng con đường tham nhũng, rồi chuồn 

tẩu tiền của qua tham ô của chúng qua phương Tây. Chính tư lợi qua tham nhũng 

với não trạng ích kỷ vô luân, ẩn sâu trong lòng tham không đáy, nên chúng mới tổ 

chức các đường dây xuất khẩu lao động để đàn ông Việt làm lao nô, phụ nữ Việt 

làm tiện tỳ cho các quốc gia láng giềng. Sự bất chính này sẽ không có giới hạn khi 

tư lợi chỉ thấy độc lợi trong độc đạo của nó, và chúng sẵn sàng đi từ phản dân hại 

nước tới buôn dân bán nước cho Tàu tặc! 

Đạo lý chính trị là hành trình của chính giới và chính khách dùng chính quyền để 

thực thi các chính sách, để đi tìm các điều hay, đẹp, tốt, lành cho quốc gia, cùng 

lúc bảo vệ văn hóa, bảo đảm văn minh, bảo tồn văn hiến cho dân tộc. Trên con 

đường đạo lý chính trị chính trị này, lịch sử chính trị thế giới vạch rõ cho ta một 

chân lý là chính quyền của trong các thể chế độc tài qua độc đảng là chính quyền 

của giai cấp thống trị, nhưng thực chất là của các nhóm lợi ích chóp bu có tổ chức 

như những tập đoàn tội phạm kiểu mafia, tức là khi chúng không lấy, giành, đoạt, 

chiếm được thì chúng sẽ trộm, cắp, cướp, giật.  

Loại chính quyền này hoàn toàn khác với chính quyền của đa số quần chúng qua 

đầu phiếu trong các cơ chế dân chủ, lấy cải tổ xã hội thay cách mạng sắc máu, lấy 

cải cách xã hội để xóa đói giảm nghèo, qua các chính sách lấy công bằng của công 

pháp để giới hạn bất bình đẳng trong xã hội; lấy công lý qua công luật để ngăn 

chặn bất công trong xã hội. Nhân loại cũng đã đi và đã có kinh nghiệm qua các con 

đường từ tập thể hóa tới quốc hữu hóa các phương tiện sản suất để giới hạn, để 

ngăn chặn chuyện người bóc lột người, để ngăn bất bình đẳng, để chặn bất công. 

Nhưng con đường này có giới hạn của nó, mà hiện nay các quốc gia càng dân chủ, 

các dân tộc càng văn minh thì phải tìm thêm các con đường mới, nơi mà nhân vị 

được bảo đảm bởi nhân quyền trong công bằng và tự do, mà không quên bác ái. 

Đạo lý chính trị còn phải đi xa hơn nữa trong vai trò trọng tài để cai quản và canh 

giữ chính quyền! Tại sao vậy?  Vì từ triết học chính trị tới chính trị học, từ xã hội 

học chính trị tới nhân học chính trị, tất cả các chuyên ngành này đều công nhận 

một chân lý là khi một cá nhân, một tập thể, một đảng phái: có quyền rồi thì sẽ lạm 

quyền. Sự thật chính trị nắm quyền rồi lạm quyền, chân lý chính trị lạm quyền vì 

tham quyền tạo ra ung thư chính trị qua phương trình có quyền-lạm quyền-nắm 

quyền-tham quyền. Loại hoạn bịnh chính trị này bất chấp lẽ phải của luân lý chính 

trị, bất kể đạo đức chính trị làm nên nhân đức của một chính thể, vì vậy nên đạo lý 

chính trị phải bảo đảm hằng ngày vai trò trọng tài để cai quản và canh giữ chính 

quyền. Vì mọi công dân liêm chính đều có quyền nghi ngờ và nghi ngại loại hoạn 

bịnh chính trị: có quyền-lạm quyền-nắm quyền-tham quyền này! 

Rất nhiều lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay không biết những lời trăn trối trong hối 

lỗi của hai lãnh tụ cộng sản hàng đầu của họ, thứ nhất là Lénin trối trăn rằng: «khi 
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lấy độc đảng để bảo vệ chuyên chính, thì bi kịch đã xẩy ra là chuyên chính đã sinh 

ra độc tài cá nhân!». Và kẻ thứ hai là Mao Trạch Đông, trong những ngày cuối của 

cõi lâm chung, khi đàn em quây quần chung quanh hỏi lão ta: «Chúng ta đấu tranh 

chống tư sản trong xã hội, vậy chúng đang ở đâu?» Mao trả lời: «Chúng đang ở 

ngay trong đảng ta!». 

Kết luận: Tại sao khi tôi là công dân mà lại đặt câu hỏi này: chính trị là gì? Tôi đặt 

câu hỏi này nhưng chính tôi phải tự tìm câu trả lời: Tôi đặt câu hỏi này tại vì tôi 

không muốn bị lừa bởi chính trị!  
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Cuộc sống đúng, đúng với trọn ý nghĩa làm người, tức là sống trúng theo định 

nghĩa của chủ thể, biết bổn phận nhưng có sáng kiến để làm cuộc đời hay hơn, biết 

trách nhiệm nhưng có sáng tạo để làm cuộc sống đẹp hơn. Như vậy, chủ thể đi xa 

hơn vì nhìn cao hơn ý niệm công dân, suy tư rộng hơn vì lý luận sâu hơn định 

nghĩa về công dân, để có cuộc sống đúng, để thực hiện cho bằng được sống trúng, 

trúng với nhân phẩm, trúng với nhân bản, trúng với nhân vị. Vì thế sống trúng sẻ 

cao, sâu, xa, rộng hơn sống thật. Nhưng sống trúng luôn phải dựa lên sống thật, tức 

là không nhượng bộ bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền hối lộ, cụ 

thể là không nhượng bộ cái thâm, độc, ác, hiểm làm ra cái xấu, tồi, tục, dở đang 

đầu độc cuộc sống đúng.  

Chủ thể sáng tạo 

Nếu chủ thể biết lấy bổn phận, trách nhiệm để song hành cùng sáng kiến, sáng tạo, 

thì công dân Việt sẻ khai phá ra chủ thể Việt như một tác nhân chủ động khám phá 

ra là mình có tiềm năng thay đổi cuộc sống, có khả năng thăng hoa cuộc đời. Từ 

đó, chủ thể sẻ khám phá ra sung lực của tư duy, hùng lực của hành động, tức là 

khám phá ra là mình có thể làm được những việc, những chuyện mà mình không 

ngờ nổi để thăng hoa cuộc sống của mình, của đồng loại. Tại đây, chủ thể dùng tự 

do của mình để sáng tạo, dùng tự chủ để hành động, dùng tự tin để bảo vệ nhân 

quyền, dùng tự trọng để bảo trì nhân cách. Chủ thể sống trúng để có cuộc sống 

đúng làm công dân có suy nghĩ đúng về đạo lý cao, sâu, xa, rộng, để loại ra cái ích 

kỷ trong nhà tù của tư lợi, có hành động đúng hay, đẹp, tốt, lành cho mình và cho 

tha nhân, cho đồng bào và cho đồng loại. 

Chủ thể gạt vị kỷ để đón vị tha, xóa cái tôi ở trên đẩy thiên hạ ở dưới, để được 

đồng hành cùng đồng loại, khử bất công chọn công bằng để nâng nui nhân phẩm ; 

khi chủ thể tự hỏi : Tôi là ai ? có thể làm được gì ? Mà câu trả lời là tôi sống không 

chỉ vì tôi mà tôi biết sống vì người. Và, câu trả lời đúng nhất vẩn là câu trả lời : có 

một cuộc sống đúng là cuộc sống có tôi và tha nhân, mà tôi biết song hành cùng 

người khác tôi. Chủ thể xây dựng không gian sống vững, thời gian sống bền. Chủ 

thể xây dựng cuộc sống từ đàng hoàn tới tử tế, hơn thế nữa chủ thể đi từ khả thi của 

tự do tới xóa đi cái gọi là bất khả thi qua tuyên truyền của bạo quyền độc tài, mọi 

giọng điệu bất khả thi đều tới từ độc tài lại bất tài, nó che lấp sự bất tài của nó cùng 

lúc vô hiệu hóa các sáng tạo của đa tài, đa trí biết phục vụ đồng bào bằng đa lực, 

biết công hiến cho đất nước bằng đa năng qua đa nguyên. Bạo quyền độc tài lại bất 

tài luôn sự dụng luận điệu « lực bất tòng tâm » trong loại lưởi gổ « cái khó bó cái 

khôn », nên câu chuyện bất khả thi trong tuyên truyền một chiều của nó không 
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những giới hạn sự sáng tạo tới từ tự do của chủ thể, mà nó chóng chầy sẻ bào chửa 

cho bất bình đẳng để biện minh cho bất công do chính nó gây ra. Chưa hết, nó 

dùng tà quyền của tham quan để hợp thức hóa tham nhũng, nó chính thức hóa tham 

ô để nuôi nấng ma quyền hối lộ của nó ; chủ thể Việt sẻ xuất hiện với hai quyết tâm 

trong tư duy, quyết đoán trong hành động là dẹp hệ độc (độc đảng, độc tài, độc 

quyền, độc trị, độc tôn), để xóa luôn hệ tham (tham quan, tham nhũng, tham ô, 

tham tiền). Độc đảng tạo độc tài nhưng lại bất tài sinh ra ung thư độc trị mà không 

biết quản trị, vì thế chủ thể Việt phải là chủ thể của hệ thức (kiến thức, tri thức, ý 

thức, nhận thức) đây chính là cơ sở của hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) 

làm nên bản chất của chủ thể. 

Chủ thể nhân quyền 
Chủ thể Việt tìm mọi cách để nới rộng không gian sống đúng, trực tiếp đẩy lùi để 

loại, gạt, xóa, bỏ các vùng cấm của bạo quyền với giọng điệu của nó là bất khả thi, 

chủ thể biết chế tác ra một không gian tự do cao, sâu, xa, rộng, từ đó xem, xét, 

phán, xử các đặc quyền, đặc lợi, đặc khu của bạo quyền độc tài, mà bản chất là tà 

quyền lảnh đạo biến dân tộc thành công cụ, biến đất nước thành tài sản riêng để 

phục vụ tư lợi của nó. Trở thành chủ thể Việt là thực hiện quyền công dân không 

những trong cộng hòa (công bằng, tự do, bác ái) ; không những trong dân chủ vì 

nhân quyền, mà còn trong sáng tạo không ngừng, để khi có tự do rồi thì phải có tự 

do hơn, để khi có công bằng rồi thì phải có công bằng hơn, để khi có bác ái rồi thì 

phải có bác ái hơn. Chỉ có cách này chủ thể Việt mới bảo vệ được văn hóa quốc 

gia, văn hiến của tổ tiên, văn minh trong tiến bộ, chỉ có cách này chủ thể Việt mới 

tự giải phóng mình và dân tộc mình từ chính trị tới kinh tế, từ văn hóa tới giáo dục, 

từ an ninh tới quốc phòng… Hãy ngừng trông, chờ, mong, cậy vào độc tài lại bất 

tài, độc trị lại dốt quản trị. Hãy đi tới với hùng lực của chủ thể có nội lực của hệ 

thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức), có sung lực của hệ sáng (sáng kiến, 

sáng chế, sáng tạo) để đưa Việt tộc ra khỏi cảnh nheo nhóc trong lạc hậu, để đưa 

đất nước Việt ra khỏi cảnh nhem nhuốt trong tàn tạ hiện nay. 

Chủ thể Việt trưởng thành qua đấu tranh khi song hành cùng xã hội dân sự, trải 

nghiệm với các kiến thức hàng ngày, hàng giờ được trao truyền qua mạng xã hội, 

quốc nội và quốc ngoại, trong bối cảnh toàn cầu hóa của tin tức trực quan, dử kiện 

trực diện, chứng từ trực tuyến. Chủ thể này sống để đón nhận các kinh nghiệm hay, 

đẹp, tốt, lành của nhân loại, dựa trên hệ nhân : nhân tri, nhân trí hướng dẩn nhân 

sinh, nhân thế ; có nhân tính, nhân đạo làm nền nhân bản, nhân văn, biết dựa trên 

nhân từ, nhân nghĩa để xây dựng nhân vị vững để bền. Chủ thể đi tìm và phải tìm 

cho ra các điều kiện thuận lợi để thực hiện các ước vọng của mình lấy vị tha để đẩy 

lùi vị kỷ ; lấy điều kiện thuận duyên để hành tác với các hy vọng của mình là lấy tự 
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do để xây dựng công bằng, đây là một trong các định nghĩa đúng thế nào để hiểu 

thế nào là một cuộc sống đúng.  

Nếu định nghĩa chính trị là sinh hoạt tranh giành quyền lực, dùng chính quyền để 

thể hiện quyền lực, thì chủ thể là lực đối trọng với quyền lực để bảo vệ tự do, đối 

trọng với chính quyền để thực hiện công bằng ; đối trọng bằng trực diện qua công 

luật vì công lý, đối trọng bằng trực lý qua công pháp dựa trên pháp quyền. Như 

vậy, chủ thể là công dân trọn vẹn của dân chủ, khi ta định nghĩa dân chủ là quyền 

lực của dân, dân làm chủ tức là dân chọn chính quyền để thể hiện quyền lực của 

dân, để thực hiện cộng hòa (công bằng, tự do, bác ái) và dân chủ để bảo vệ nhân 

quyền. Dân chủ không cần đầu môi chót lưởi : « đảng và chính phủ là đầy tớ của 

dân », nhưng thực chất là đánh lận con đen với một tập đoàn lảnh đạo trong tội 

phạm dùng công an trị để trừng trị, bóc lột, tù đày dân chúng, nơi mà dân tộc khám 

phá ra mình là dân tớ chớ không hề là dân chủ. 

Chủ thể quyết đoán  
Cụ thể chủ thể Việt không chấp nhận : một bộ trưởng bộ giáo dục không biết gì về 

giáo dục ngày ngày lủng đoạn để tha hóa hệ thống giáo dục ; không chấp nhận một 

bộ trưởng bộ y tế thông đồng với ma quyền buôn mạng người bằng cách bán thuốc 

ung thư giả ; không chấp nhận một bộ trưởng bộ giao thông vân tải nơi mà các lộ 

trình đều có thể trở thành tử lộ với con số tử vong của một quốc gia đang có chiến 

tranh, cùng lúc lập ra các trạm thâu phí để biển thủ cùng bọn ma quyền buôn đường 

qua thâu phí trái phép ; không chấp nhận một bộ trưởng bộ kế hoạt đầu tư để bọn 

Tàu tặc xâm lược đất nước ta qua đường đầu độc môi trường, hủy diệt môi sinh.... 

Tựu trung chủ thể Việt không chấp nhận một chính phủ vổ ngực là « kiến tạo » mà 

không có một tư tưởng kiến tạo, một công trình kiến tạo, một tác phẩm kiến tạo 

nào cả ! Với một thủ tướng không có bản lỉnh nhân tri, không có tầm vóc nhân 

tính, không có nội công nhân bản, song hành cùng một tổng bí thư kim chủ tịch 

nước mê sản trong mê lộ của chuyên chính bằng bạo quyền, bất chấp nhân tâm của 

gióng nòi trước Tàu họa, bất tuân nhân bản trước tiền đồ của tổ tiên, và hoàn toàn 

bất ngôn trước nhân nghĩa với đồng bào của mình. Chủ thể Việt quyết đoán để 

quyết định rồi quyết tâm trong hành động năm việc sau : 

 Loại hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn), để xóa hệ tham 

(tham quan, tham nhũng, tham ô, tham tiền) vừa là tiền nạn, vừa là hậu nạn của 

phản dân hại nước. 

 Khử bạo quyền độc tài để bứng tà quyền tham quan, phải đi cùng với hành 

tác trừ ma quyền buôn bằng bán chức, là thượng nguồn của mua chức bán 

quyền, mà hạ nguồn của chúng là buôn dân bán nước. 

 Loại, xóa, khử, trừ mọi đặc quyền, đặc lợi (sinh ra đặc khu) chỉ có trong 

chuyên chính, chỉ tồn tại trong độc quyền của độc đảng, vào đảng để thăng 
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quan tiến chức, để nhận bổng lộc cùng lúc vơ vét tiền của đồng bào, tài nguyên 

đất nước, và khi có biến loạn thì cao bay xa chạy với tiền tài của nhân dân. 

 Chấm dứt tuyên truyền mà tham ý là duy trì ngu dân, chấm dứt xảo ngôn để 

nâng nịnh đảng, chấm dứt loạn ngôn để mỵ dân trong hoang tưởng về một chủ 

nghĩa hư ảo ; lấy cuộc sống thật của dân tộc làm nền để xây dựng cuộc sống 

đúng cho mọi công dân Việt. 

 Không tập trung quyền lực của chính quyền bằng chính phủ, mà tìm mọi 

cách để quyền lực được thực sự lan tỏa tới xã hội dân sự, tới tập thể, tới cộng 

đồng, để chuyện công thực sự là chuyện công, chớ không để số phận Việt tộc bị 

giam trong lao tù tư hữu đảng theo kiểu mật nghị Thành Đô mà ĐCSVN đã ký 

với ĐCSTQ. 

Chủ thể Việt phải dứt khoát từ tư duy tới hành động để loại năm hiểm họa này 

ra khỏi số kiếp của Việt tộc, chỉ vì năm tai biến này, năm hoạn nạn này, năm bi 

kịch này không thể chấp nhận được nửa ! 

Chủ thể bản thiện 
Rousseau cả quyết con người tự nhiên với bản thiện, cái tốt là lỏi của con 

người ; có tư lợi nhưng cũng có bản lỉnh lấy tự lợi để phục vụ tha nhân ; Jung đề 

nghị xem con người như sinh thể phiến diện (nhìn gần, quên xa) nhưng sống 

động từ tư duy tới hành động vì biết dùng tư lợi để phục vụ cho thân thuộc, vì 

cộng đồng. Từ đây chúng ta có thể tìm ra một luận điểm là con người có thể rời 

cái ích kỷ của tự lợi để khởi xướng, để thăng hoa trong quá trình sống cùng và 

sống chung với nhân sinh. Nên khi định nghĩa thế nào là chủ thể, chúng ta 

không quên hai chỉ bảo khởi xướng trong tự do, thăng hoa vì tha nhân, tại đây 

không những không có kỳ thị giai cấp, không có phân biệt đối xử, mà hơn thế 

nửa chủ thể luôn đứng về phía nạn nhân để chống bất công, trực diện để đối 

kháng với bạo quyền để chống áp bức. Chủ thể đứng về phía nước mắt !  

Khi dân oan khóc chủ thể thấm thấu được nước mặt của họ ; khi dân đen lầm 

than trong đói khổ chủ thể thấy chính nhân phẩm mình bị xúc phạm ; khi dân 

chúng nheo nhóc trong cùng cực, chủ thể thấy nhân vị mình đang bị sói mòn. 

Chủ thể thấy, hiểu, nhận, thấu nổi khổ niềm đau của đồng bào, vì chủ thể thấm 

đậm vận nước, kiếp dân, như ca từ của Phạm Duy : « khóc cười theo vận nước 

nổi trôi ».  Vì chủ thể biết rỏ thế nào là công bằng để xây dựng hạnh phúc trong 

cuộc sống đúng, mà ca từ của Trịnh Công Sơn đã nói thật sâu trước các biến 

loạn của đất nước mà Việt tộc phải cam nhận bao điêu linh : « Xin cho tôi quên 

phận tù đày… Xin cho tôi xin lại cuộc đời… Xin cho tôi đến tận nụ cười… ». 

Từ đây chủ thể sẻ không đơn độc, mà luôn hành động với ba nhân tố vĩ mô của 

một dân tộc, của một quốc gia : 

 Chủ thể hành tác cùng phong trào quần chúng có mục tiêu của cộng hòa 

(công bằng, tự do, bác ái), có mục đích của dân chủ vì nhân quyền. 
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 Chủ thể tác động qua cơ chế pháp quyền để kiểm tra ngay trong quyền lực 

của chính quyền, vì có chủ thể biết rỏ là kẻ có quyền luôn có khuynh hướng lạm 

quyền. 

 Chủ thể hành động cùng xã hội dân sự đấu tranh chống áp bức tới từ bạo 

quyền lảnh đạo, từ tà quyền tham quan, từ ma quyền buôn đất bán người, 

nguyên nhân của mọi bất công. 

Như vậy, chủ thể không chờ đợi có một thể chế dân chủ mới có chủ thể, mà 

chính chủ thể tạo ra dân chủ, chính chủ thể chế tác ra cộng hòa, chính chủ thể 

hành động bằng lương tâm của mình trước họa xâm lược như Quốc Công Trần 

Hưng Đạo, đau đáu ngày không ăn, đêm không ngũ ; bằng lương tri của mình 

như Ức Trai Nguyễn Trãi : « Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay 

cường bạo ». Chính nghĩa làm nên chủ thể, chủ thể làm nên chính thể cộng hòa 

trong dân chủ, nơi mà chủ thể vận động phong trào quần chúng, cơ chế pháp 

quyền, xã hội dân sự, để cấm đoán : 

 Mọi bạo quyền gây ra nội chiến huynh đệ tương tàn, mà ngược lại phải có 

chính trị với chính quyền tập hợp được toàn dân trong hòa hợp và hòa giãi để 

xóa đi mọi tị hiềm, mọi mê chấp. 

 Mọi tà quyền tạo ra đặc quyền, đặc lợi cùng lúc vơ vét tài nguyên của đất 

nước, tiền tài của dân tộc, mượn vô sản để trực lợi, mượn cộng sản để tư lợi. 

 Mọi ma quyền với tư bản đỏ chung chia ùng bạo quyền và tà quyền để bòn 

rút mọi sinh lực của đồng bào, mọi sinh khí của xã hội. 

Chủ thể nhân bản 
Ba cấm đoán trên là kim chỉ nam của chủ thể Việt, tạo ra từ tổng thể của nhân 

trí và nhân tri dựa trên nhân tính và nhân bản ; đến từ nhân quyền và nhân vị có 

đường đi nẻo về của nhân đạo và nhân nghĩa, của « sống lâu mới biết lòng 

người có nhân », biết sống đúng và sống trúng vì hiểu chữ nhân ! 

Chính chủ thể sẻ cụ thể yêu cầu, đấu tranh qua công pháp bằng phương pháp 

dân chủ hóa hiến pháp : 

 ĐCSVN- Đảng cộng sản việt nam, không thể nào vỉnh viển là lượng lực độc 

nhất lảnh đạo dân tộc Việt. 

 Tất cả công dân hiện nay không đồng đồng ý với ĐCSVN đều được sống 

yên, sống đúng trên lảnh thổ Việt. 

 Tất cả dân tộc Việt được quyền yêu cầu đa nguyên để phát huy đa tài, đa trí, 

đa năng, đa hiệu để đưa xã hội vào tiến bộ, đưa dân tộc vào văn minh. 

Chủ thể Việt đã có mặt và đã hành động ngay trong xã hội Việt vì tiền đồ dân 

tộc: 

 Có đồng bào miền bắc đã tưởng niệm các chiến sỉ của Việt Nam cộng hòa đã 

tử thủ vì Hoàng Sa năm 1974. 
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 Có đồng bào miền nam đã tưởng niệm các chiến sỉ đã tử thủ vì Mạc Ga năm 

1988. 

 Có các chiến sĩ của hai miền, có đồng bào hải ngoại đang viết-rỏ-để-viết-sử 

là chính quyền đảng trị khi đàn áp các cuộc tưởng niệm nầy chỉ là một chính 

quyền gián tiếp hay trực tiếp đóng vai trò hán nô. 

Chủ thể thương đồng bào, quý đồng loại, trọng tha nhân, vì chủ thể chấp nhận kẻ 

khác có mặt trong cuộc đời chung với mình, để cùng nhau xây dựng cuộc sống 

đúng. Chủ thể chấp nhận thử thách tự có trong sự khác biệt giữ cái tôi và tha nhân, 

chủ thể chấp nhận luôn sự thăng trầm trong kiếp người để chuyển hóa kiếp người, 

để tìm ra một định nghĩa thông minh về số kiếp của một người chính là tự do của 

người đó : tự do trong nhân quyền có nền là nhân phẩm. 

Chủ thể xây dựng cuộc sống đúng trong sự thăng hoa nhân tính, dựa vào nhân lý và 

nhân tri để bảo vệ nhân vị, để tạo dựng một nhân loại biết sống trúng vì cuộc sống 

đúng. Từ đó, chủ thể trực diện để đối kháng chống bất bình đẳng để trực luận 

chống bất công ; chủ thể đối kháng trong không gian bạo quyền để đối diện với tà 

quyền theo chiều dài của thời gian, bất luận thời hạn. Chủ thể đứng về phía ánh 

sáng để soi rọi bóng đêm của tà quyền, nơi chui rút những âm binh phản dân, hại 

nước, đứng về phía ánh sáng để vừa bảo vệ sự thật, vừa bảo vệ chân lý, vừa bảo vệ 

phải. Chính phương trình sự thật-chân lý-lẻ phải là phương châm của bốn công 

đoạn để hình thành chủ thể : đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động đây chính là 

bản chất của dân chủ ; ngược hẳn với độc tài trong độc đảng là chuyên chính-áp 

đặt-khống chế-bạo quyết. 

Chủ thể lương tri 
Chủ thể luôn là nổi lo của bạo quyền độc tài, nổi sợ của tà quyền tham quan, nổi 

« mất ăn, mất ngũ » của ma quyền buôn dân bán nước, chính vì vậy chúng ta rất dể 

nhận ra các chủ thể, từng cá nhân một với lý lịch, diện mạo, danh tánh, đó chính 

là : các tù nhân lương tâm, đang chịu vào lao lý của một cơ chế âm binh. Khi 

chúng ta nhận ra các tù nhân lương tâm chính là các chủ thể thì chúng ta đã thấy 

được lương tâm chúng ta, đã có lương tri ngay trong chủ thể Việt. 

Năm 1848, Toqueville nhắn nhủ giới lảnh đạo hay say ngũ trước tình hình của 

chính đất nước mình rằng : « Các người không thấy nguy cơ đến với các người, vì 

ngoài xã hội không có biến loạn, tôi báo cho ccs người biết là : các ngừơi lầm 

to ! » và chỉ vài ngày sau, là cuộc biến loạn đã tới, với mức độ và cường độ mà kẻ 

nắm chính quyền thấy như đang trực diện trước ác mộng. Bài học này dạy rằng kẻ 

nắm chính quyền hay ngũ mê ngay trong chính cơ chế của quyền lực mà họ tạo ta, 

để dần dà quên đi là xã hội bên ngoài đã chọn lối đi riêng, để có tổ chức riêng, rồi 

đứng lên để lật đổ chính cơ chế mà kẻ nắm quyền lực sẻ tự thấy mình bất-lực-vì-

đã-bất-tài, khi lìa xa và bỏ rơi xã hội dân sự. Toqueville phân tích rỏ hiện tượng có 
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chính quyền để nắm quyền lực, nhưng khi cso quyền lực thì quên dân tộc, thì kẻ 

cầm quyền như đang bị bịnh chậm nảo : thấy chậm, nghe lãng, nói bừa, hiểu sai… 

để chính thực tế chính trị vật ngã bạo quyền bằng các hùng lực của xã hội, như 

những đợt sóng ngầm giờ đây đã thành bảo táp.  

Tình hình hiện nay của Việt Nam, năm 2019, thì bảo táp đã dầy sung lực, lại có có 

thêm động đất ngay dưới chân của chính quyền độc đảng trong độc tài tuyệt đối 

nhưng bất tài trong toàn diện, từ kinh tế tới thương mại, từ sản xuất tới tiêu thụ, từ 

văn hóa tới giáo dục, từ an ninh tới quốc phòng … Tất cả các điều kiện để tạo nên 

sóng thần và địa chấn đã có mặt đầy đủ với một thể chế độc trị nhưng không biết 

quản trị, bi kịch của một độc đảng đang kiềm kẹp một dân tộc mà không đề nghị 

được một đạo lý hay, đẹp, tốt, lành nào cho dân tôc, cho xã hội. Mà còn làm ngược 

lại để các tệ nạn của tham quan, tham nhũng, tham ô làn tràn như ung thư hằng 

ngày biến tính, đe dọa nhân tính Việt, sói mòn nhân phẩm Việt với lối sống của bản 

năng tranh, đoạt, giành, giật, với sự vị kỷ song hành cùng vô cảm. Biến quan hệ 

đồng bào, cùng cha cùng mẹ trong cùng một bào thai từ thửa lập quốc thành người 

dưng nước lã, trong quy luật vô nhân ai chết mặc ai ! Toàn cảnh quốc nội được dự 

báo sẻ có sóng thần cùng địa chấn đột biến lồng vào bối cảnh quốc ngoại với vận 

nước ở thế chỉ mành treo chuông với Tàu tặc đã chiếm đất, đảo, biển ngay trên 

lảnh thổ Việt ; với Tàu họa thao túng hằng ngày kinh tế, thương mại, công nghiệp, 

lao động ; với Tàu hoạn bức tử môi trường Việt bằng ô nhiểm, tạo tử dân Việt với 

thực phẩm độc ; với Tàu nạn thao túng, giật dây giới lảnh đạo của ĐCSVN đã chịu 

khuất phục với thái độ cúi đầu-khoan tay-quỳ gối trước bọn lảnh đạo Tàu tà của 

ĐCSTQ. 

Bi nạn của ĐCSVN là không muốn nhận ra là thế giới đã tiến quá xa trong thực 

tiển toàn cầu hóa, nơi mà dân chủ là trụ cột của lương tri để bảo vệ nhân quyền, là 

chổ dựa của nhân vị, bảo đảm nhân văn và nhân bản trên cơ sở của nhân đạo, bảo 

trì nhân tính bằng nhân tri và nhân trí, nơi mà nhân phẩm là lỏi của mọi cuộc đấu 

tranh đòi tự đo, đòi công bằng. Tất cả hệ nhân này hiện đang nằm trong qủy đạo 

của toàn cầu hóa, nơi mà mạng xã hội là mạng truyền thông toàn diện với tin tức 

trực tiếp, với dử kiện khách quan trực tuyến, với chứng từ có nội dung công pháp 

quốc tế ở dạng trực luận. Chính tại đây, chủ thể có chức năng, có vài trò, có thế xã 

hội quốc nội, có tính quốc tế của truyền thông sẻ có tiếng nói để đấu tranh cho 

quyền lợi của mình và của đồng loại ; và tại đây lương tâm dân tộc Việt muốn được 

sống trong công bằng-tự do-bác ái, được bảo vệ bởi lương tri của nhân loại qua vô 

vàn mạng truyền thông. Như vậy hãy định nghĩa chủ thể Việt là ai ? Chính là các 

công dân trao truyền được thực tế của đất nước tới tri thức của thế giới, để lương 

tâm không còn là chuyện cục bộ của một dan tộc, của một quốc gia mà là chuyện 

tri thức chung trong lương tâm của nhân loại, đây chính là định nghĩa xác thực thế 

nào là : lương tri !  



 

149 

 

Chủ thể dân chủ 
Chủ thể dân chủ có gốc, rể, cội, nguồn trong chủ thể công dân, đây là thử thách tức 

khắc và lâu dài cho Việt tộc, vì người ta không sinh ra là đã thành công dân, mà 

muốn thành công dân phải qua giáo dục, trong đó giáo lý công dân chính là các 

điều hay lẻ phải của công bằng-tự do-bác ái. Và, Việt tộc đừng trông chờ gì ở 

ĐCSVN để có chủ thể công dân, vì nó đã và đang áp đặt một cách toàn diện và 

tuyệt đối một quy trình phản dân chủ, để diệt chủ thể công dân bằng hệ độc (độc 

đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn) bằng cái độc hại của hệ quyền do nó chế 

tác ra : bạo quyền lảnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Trong giáo 

dục công dân, tư lợi của công dân song hành cùng công lợi của xã hội, trong đó 

quyền lợi của dân tộc và vận mệnh của quốc gia là ưu tiên hằng đầu của một chính 

quyền có quyền lực để bảo đảm và bảo trì tự lợi lẩn công lợi. Ngay khi trao quyền 

lực cho chính quyền, chủ thể dân chủ không nhắm mắt buôn xuôi để chính quyền 

đó muốn làm gì thì làm, mà vừa kiểm tra, vừa tham gia qua ba sinh hoạt dân chủ : 

 Dân chủ đầu phiếu, qua bầu cử có định kỳ, trực tiếp thay thế chính quyền bất 

tài bằng chính quyền hữu dụng. 

 Dân chủ trực tiếp, bằng đề nghị tự tuyên bố trực tiếp tới đấu tranh trực diện 

tới từ các phong trào xã hội. 

 Dân chủ tham chính, tham gia vào các quá trình xây dựng công luật cho xã 

hội, tham dự vào các công trình từ vi mô tới vĩ mô để bảo vệ an sinh xã hội, 

bảo đảm một nhà nước pháp quyền, có một xã hội dân sự thật sự tham chính 

qua sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội. 

Dân chủ đầu phiếu sẻ là cuộc đấu tranh thường xuyên, hằng ngày như để bảo vệ 

nhân vị công dân trong một cơ chế độc đảng chỉ muốn độc trị với tất cả các hậu 

quả độc hại của nó, mà hiện nay nó đang đang đi vào con đường độc hiểm trong 

mê lộ phản dân hại nước, chỉ để giử độc quyền cho nó, ngày ngày tiến dần tới ma 

lộ buôn dân bán nước trước bi kịch Tàu tặc-Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu nạn. Nhưng 

dân chủ trực tiếp đã xuất hiện với các phong trào chống các BOT, các trạm thu phí 

trái phép, tự cho phép ma quyền từ gian lận tới biển lận tiền của dân chúng. Và, 

dân chủ tham chính đã có mặt dù còn ít ỏi qua sự hình thành xã hội dân sự, với các 

đóng góp lớn của các nhà đấu tranh vì dân chủ, luôn thường xuyên bị đe dọa, 

khủng bố, vu cáo, bắp bớ, tù đày… Nhưng dân chủ luôn là chuyện lạ và hay là bạo 

quyền không hề dập tắt được các cuộc đấu tranh dân chủ, vì lẻ phải dân chủ luôn là 

ánh sáng làm nên lửa để đốt rụi mọi hành động của tà quyền âm binh. Đây là quy 

luật của cuộc sống luôn đi tìm công bằng trong văn minh để tồn tại, chính tại đây 

ba chủ thể mới đã ra đời và sẻ song hành cùng nhau trong những ngày tháng tới để 

có một chân trời chung vì một cuộc sống đúng :  

 Các nhà đấu tranh vì dân chủ để bảo vệ nhân quyền, đã chấp nhận vòng lao 

lý khi họ đã trở thành các tù nhân lương tâm của bạo quyền độc đảng, chính họ 

đã chính minh Việt tộc là một minh tộc, đủ thông minh để thoát kiếp làm nạn 

nhân cho tà quyền. 
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 Hàng triệu dân oan là nạn nhận trực tiếp của chuyện một cổ ba tròng : bạo 

quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất, giờ đã chịu cảnh màng 

trời chiếu đất rồi đầu đường xó chợ, với mong cầu trở thành chủ thể dân chủ là 

độc đạo để tự cứu mình. 

 Hàng triệu triệu dân đen ngày ngày lao động trong túng quẩn, ăn ở trong 

thiếu thốn, gia đình nheo nhóc, với hoàn cảnh xã hội là thực phẩm độc hại với ô 

nhiểm môi sinh thường trực đe dọa trực tiếp mạng sống của họ và tương lai con 

cái của họ, chỉ còn độc lộ làm chủ thể dân chủ, để đấu tranh vì dân chủ sẻ là lối 

thoát cho nhân kiếp của họ. 

Ba lực lượng này sẻ gặp gở để cùng hội tụ với nhau trong một chân trời mới, 

nơi đó dân chủ của đa nguyên có đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu, đủ hùng lực để 

xóa bỏ mà vất đi độc tài mà bất tài như hiện nay. Nơi chân trời đó, nhân quyền 

với trọn vẹn nhân lý trong nhân đạo, sẻ dọn dẹp sạch sẻ bạo quyền độc đảng, tà 

quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Cũng ngay chân trời đó, ba lực lượng 

này sẻ làm được chuyện góp gió thành bão để thực hiện cho bằng được chuyện 

thay đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa dân tộc, vinh danh đất nước, để minh 

chứng rằng Việt tộc tự bao đời nay là một dũng tộc ! 

Chủ thể lập hiến  
Habermas, khi nghiên cứu về chủ thể dân chủ còn đi xa hơn nữa, tư tưởng gia 

này đề nghị đặt tên chủ thể dân chủ là chủ thể lập hiến, nơi mà hiến pháp phải 

tuyệt đối bảo vệ chủ thể, bằng luật pháp bảo vệ cá nhân, bằng công pháp bảo vệ 

công dân, nơi mà hiến pháp bảo vệ chủ thể bằng quyền tra xét, phê bình và kiện 

cáo của chủ thể trước bất cứ một chính quyền nào, khi chính quyền đó trộm, 

cắp, cướp, giật tư lợi của mình (hãy nhớ kỷ những bất công mà dân oan đang 

gánh chịu hiện nay tại Việt nam). Từ chủ thể lập hiến nơi mà mỗi công dân 

mang một giá trị lập hiến để cử ra lập pháp, để có hành pháp và tư pháp, thì 

chủ thể lập hiến này luôn có mặt trong không gian và thời gian trong cả cuộc 

sống dài của một công dân ; trong khi đó thì các chính phủ chỉ có định kỳ, chính 

quyền phải bị định hạn, và quyền lực thì hạn hẹp qua định kỳ và định hạn này. 

Hằng ngày trong mong cầu cuộc sống đúng để được sống trúng với ý nguyện 

của mình, thì hiến pháp phải bảo vệ nhiều quyền lực của chủ thể : 

 Tự do ngôn luận 

 Tự do lập hội 

 Tự do kiến nghị tham chính 

 Tự do quyết định tương lai 

 Tự do chọn lựa chính quyền... 

Chủ thể dân chủ khi được xác chứng như chủ thể lập hiến với trọn vẹn giá trị 

lập hiến, thì lập hiến đã nhập nội vào khu vực của công pháp nơi mà pháp 

quyền phải bảo vệ cho bằng được nhân quyền. Từ đây, chủ thể dân chủ không 

còn là một cá nhân riêng rẻ, mà đã trở thành một công dân phổ quát với tất cả 

các giá trị lập hiến phổ biến. Khi Chủ thể dân chủ được bảo chứng như chủ thể 
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lập hiến, thì đây là một quá trinh tiến hóa của nhân loại đã đi qua bốn đoạn 

đường của nhân quyền trong quỷ đạo của văn minh : 

 Đoạn đường chính trị, của chính khách liêm chính trong chính giới liêm sỉ 

biết đặt công bằng làm trung tâm cho tự do, nơi vừa có tư lợi vừa có công ích. 

 Đoạn đường lịch sử, nơi mà các tiến bộ chính trị luôn song hành cùng các 

tiến bộ xã hội, có cá nhân không quên tập thể, có cộng đồng không bỏ dân tộc, 

có nhân phẩm riêng từng người làm rỏ, làm giầu cho nhân vị của nhân loại. 

 Đoạn đường công pháp, có pháp luật bảo vệ cá nhân sánh đôi cùng công 

luật bảo vệ dân tộc và quốc gia, cả hai cùng tuân thủ công pháp quốc tế về nhân 

quyền như một giá trị vỉnh hằng và phổ quát cho nhân loại. 

 Đoạn đường xã hội, tại đây nhân quyền vừa là gốc, rể, cội, nguồn của đời 

sống xã hội, sinh hoạt xã hội, nhất là quan hệ xã hội trong đó không ai là nạn 

nhân của ai ; và tất cả từ cá nhân tới tập thể, từ cộng đồng địa phương tới toàn 

dân của một quốc gia, cùng có chung một thỏa thuận: một cuộc sống đúng 

(đúng nghĩa vì có ý nghĩa). 

Khi đi trọn được bốn đoạn đường này, thì tư tưởng gia Gauchet xem như là dân 

chủ đã « trọn duyên » với nhân quyền, và thành công về nhân quyền là cuộc 

cách mạng cao, sâu, xa, rộng vào loại hàng đầu của nhân loại. Riêng, triết gia 

Ricoeur thì phân tích rỏ là dân chủ vẩn chưa « dứt duyên » với nhân quyền, chỉ 

vì lý tưởng nhân quyền không ở sau lưng chúng ta, mà luôn ở trước mắt chúng 

ta, vì bạo quyền vẩn hằng ngày đe dọa, khủng bố, truy hiếp nhân quyền, trên các 

quốc gia chưa có dân chủ, như Việt Nam hiện nay. 

Chủ thể nhận thức 
Chủ thể nhận thức là chủ thể nắm vững hệ thức: biết lấy kiến thức để xây dựng 

tri thức, biết nhận ý thức để định vị nhận thức, không ngây thơ trong xã hội để 

không ngây ngô trong chính trị, vì chủ thể nhận thức biết phân biệt xảo ngôn 

tuyên truyền để phân loại xảo thuật chính trị. Chủ thể nhận thức cẩn trọng trước 

mọi cấu trúc trộn lẩn để hòa đồng, thí dụ như xảo ngữ « ý đảng lòng dân », mọi 

ý đồ trọn lẩn đều mang thâm ý không chế, nới đó có kẻ chính « làm cha » người 

phụ, kẻ trên đi trên lưng, trên vai, trên đầu người dưới ; tại đây không hề có 

không có công bằng, mà chỉ có lợi dụng để lạm dụng ; loại xảo ngôn này thì « ý 

đảng » lảnh đạo nên làm chủ, còn « lòng dân » đóng vai tớ chịu sự lảnh đạo. 

Ngược lai, khi chủ thể thực sự dân chủ, vì không muốn làm nạn nhân tôi tớ cho 

độc tài thì cứ đổi lại « ý dân » làm chủ, để được dân chủ bó buột « lòng đảng » 

là phải tận tâm, tận lòng phục dịch cho « ý dân ». Chính đây, là khai lộ để có 

chủ thể Việt làm nên dân chủ Việt nơi mà « ý dân » được thực hiện qua bốn giai 

đoạn dân chủ: 

 Ý muốn của dân có công bằng xã hội song hành cùng tự do cá nhân. 

 Ý định của dân là khử độc tài để xây dựng có dân chủ trong nhân quyền. 

 Ý nguyện của dân có tiến bộ xã hội trong văn minh của tiến hóa. 

 Ý chí của dân trong độc lập dân tộc với toàn vẹn lảnh thổ. 
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Khi phương trình Việt đã có đáp số này rồi:  

Chủ thể Việt + dân chủ Việt = ý dân (ý muốn+ ý định+ ý nguyện+ ý chí) 

thì không một bạo quyền độc tài nào có thể làm mất nhân phẩm việt, thì không một 

tà quyền tham quan nào có thể làm mất nhân vị việt, thì không một ma quyền tham 

tiền nào có thể làm mất nhân cách việt được cả!  
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Yêu nước thương nòi chắc chắn không là môt lời nói suông, nhất là trong tình 

huống hiện nay, với giặc nội xâm là bạo quyền độc tài thong dong đi từ phản dân 

hại nước tới buôn dân bán nước, song hành cùng giặc ngoại xâm đi thư thái từ Tàu 

tặc cướp đất, biển, đảo của chúng ta, tới Tàu họa gây ô nhiễm môi trường để diệt 

môi sinh của Việt tộc, tới Tàu hoạn đưa chất độc vào thực phẩm hàng ngày của 

chúng ta. Yêu nước thương nòi hằng ngày đã đi từ nỗi lo đau đáu cho đồng bào 

Việt tới nỗi đau khôn xiết về số phận giống nòi Việt, tạo nên sự căng thẳng hàng 

giờ trong tư duy, lẳng lặng không nói được thành lời, nhưng như các đợt sống 

ngầm bị-và-được nuôi dưỡng bởi một lực đẩy vô song trong tâm hồn mỗi người 

Việt: một ý lực sống, vì chúng ta được quyền sống với đầy đủ nhân phẩm ngay trên 

quê hương chúng ta, vì chúng ta có trách nhiệm với tiền đồ của tổ tiên, vì chúng ta 

có bổn phận với con cháu chúng ta, vì chúng ta là người Việt, yêu nước Việt 

thương nòi Việt. 

Nhân vị Việt 
Khi chúng ta nghe một ca từ của nhạc sĩ Phạm Duy: «Tôi yêu nước tôi tự khi mới 

ra đời, người ơi», một hình tượng đã khắc sâu vào tâm khảm chúng ta, nó như một 

ý lực tới từ lý luận biến ý muốn yêu nước thương nòi thành ý định cụ thể là tìm mọi 

cách để bảo vệ đất nước Việt, giống nòi Việt. Và chúng ta vừa mong muốn vừa yêu 

cầu mọi lực lượng chính trị muốn lãnh đạo, muốn có quyền lực để phục vụ dân tộc 

Việt phải như chúng ta lấy yêu nước thương nòi là ưu tiên hàng đầu trong mọi 

chính sách. Chúng ta từ chối và phải gạt bỏ bọn đầu nậu buôn nước bán dân, chúng 

ta loại ra và tống đi các loại lãnh đạo phản nước Việt, phản giống nòi Việt. Một 

người xa lạ có thể sống trên đất nước Việt nhưng không cần yêu nước thương nòi 

Việt, nhưng một người Việt bình thường dù sống trong nước hay ngoài nước biết 

quý yêu nhân vị Việt của mình thì không sao chấp nhận một lực lượng chính trị 

cầm quyền không xem chuyện yêu nước thương nòi Việt là con ngươi của chính 

mình để nhìn ra mọi hiểm nguy đang vây bủa dân tộc Việt. 

Khi chúng ta đọc một bài thơ của Nguyễn Bính, đọc một đoản văn của văn sĩ Võ 

Phiến, một họa phẩm của họa sư Nguyễn Gia Trí, nghe một ca khúc của nhạc sĩ 

Trịnh Công Sơn, cùng với nhiều tác giả làm nên nghệ thuật Việt với tình cảm yêu 

nước thương nòi của họ, thì biểu cảm nghệ thuật đã tạo cho ta một lý luận bền bỉ 

trong tư duy. Một tư duy không những yêu thương đồng bào, nâng niu đất nước, 

mà chúng ta còn yêu tất cả những gì đang sống, đang vui, đang khổ… trên mảnh 

đất Việt. Vì vậy, nên chúng ta yêu tự con trâu tới lũy tre, thương mọi sinh vật, động 

vật, thức vật đang dựa trên đất nước đó để sinh tồn, chúng ta còn có luôn sự sáng 

suốt trong tỉnh táo để yêu cả đất, đá, các vật bị xem là vô tri: «Làm sao em biết bia 

đá không đau?» (Diễm Xưa, Trịnh Công Sơn). Nên chúng yêu bắt buột chính 

quyền và các lãnh đạo của chính quyền đó phải yêu thương và bảo vệ cho bằng 

được từ môi trường tới môi sinh, để mọi sự sống trên mảnh đất Việt được sống yên 

để yên sống, được sống vui để vui sống. Không có xúc cảm về nghệ thuật Việt 



 

155 

 

chúng ta sẽ bị hụt hẫng ngay trong tâm linh Việt; không có nghiêm túc trong lý 

luận Việt chúng ta sẽ bị què quặt ngay trong tư duy Việt; không có sự nghiêm khắc 

trong chính trị Việt chúng ta sẽ bị chột điếc khi nhận định chính quyền đang quản 

lý đất nước Việt. 

Sự thực Việt trong tình cảm Việt 
Sự thực Việt không hề mơ hồ, nó chính là thực cảnh hàng ngày của dân tộc Việt, có 

lắm dân đen không đủ cơm, không đủ áo từ thành phố tới các miền sâu, miền xa. 

Sự thực Việt không hề trừu tượng nó chính là thực trạng hiện nay của xã hội Việt, 

có lắm dân oan không nhà, không đất, ngay giữa lòng thành phố từ Thủ Thiêm tới 

Lộc Hưng của Sài Gòn, còn nữa Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng… Sự thực Việt 

không hề lý thuyết, nó chính là thực tế hiện nay của nạn kiếp Việt, có trai tráng cúi 

đầu đi làm kiếp lao nô cho các nước láng giềng, có phụ nữ ngậm nước mắt chịu 

phận nô tỳ cho đám đàn ông lạ giống, xa lòng trong các châu lục xa xăm. 

Chúng ta đừng chối bỏ để «vờ quên» hệ thực (thực cảnh, thực trạng, thực tế) này 

để nhìn thẳng vào sự thực Việt rồi cùng đồng bào Việt đấu tranh để vượt thoát các 

nỗi khổ niềm đau này, để vượt thắng cái nhục kiếp hèn phận này, tới từ một tập 

đoàn độc tài nhưng bất tài, độc trị làm ra bao độc hại ngay trong tình cảm Việt. 

Cùng lúc chúng ta không quên sự thật Việt trong quá khứ Việt tộc là một dũng tộc 

biết yêu nước và biết giữ nước, không có bọn ngoại xâm nào có tuổi thọ bền ngay 

trên đất nước Việt. 

Chính cái thực làm nên cái thức, vì sự thực không trên trời rơi xuống, không dưới 

đất trồi lên, nó gắn chặt với số kiếp của đồng loại mình, nó gắn liền với số phận 

của đồng bào mình, nó tạo ra sức nội kết giữa hệ thực (thực cảnh, thực trạng, thực 

tế) và hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức) làm nên nhận thức. Một nhận thức rất cụ 

thể về một quê hương nơi mà cảm nhận yêu nước thương nòi là cảm nhận rõ ràng 

về một «mùa xuân đầu tiên»: «Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao» (Văn cao), có 

lẽ một đời người mùa xuân đầu tiên trên quê hương vừa đẹp, lại vừa dai dẳng đến 

triền miên cả một kiếp người. Đây không phải là cảm lụy chủ quan, nó chính là sự 

thông minh khi hai xung lực: thực thức nhập làm một sẽ tạo ra hùng lực của cái 

thật bình thường nhưng vô song trong đời sống tâm linh của mỗi người Việt: «Rồi 

dặt dìu mùa xuân theo én về… mùa bình thường mùa vui nay đã về…». Trên quê 

hương được ta quý yêu trong nâng niu vì nó luôn có mùa bình thường là mùa vui, 

trong vui sống để sống vui ngay trên nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nếu mùa 

bình thường này mất đi, thì mùa xuân sẽ khuất dạng, đừng để một tà quyền buôn 

dân bán nước, đừng để một ma quyền xâm lược Tàu tặc nào cướp đi của chúng ta 

mùa bình thường-mùa vui. 

Yêu thật, thương thật 
Chúng ta yêu nước thương nòi không chỉ qua lời nói, vì nói chỉ là nói, chúng ta yêu 

thật đất nước, thương thật đồng bào, nên lời nói của chúng ta là một quá trình lấy 
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yêu thương để lập hành trình cho nhân tính vì nhân nghĩa qua bốn giai đoạn: đề 

nghị-đối thoại-quyết định-hành động.  

Chúng ta đưa quá trình đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động tới tất cả đảng 

phái, tất cả lãnh đạo, tất cả công dân lấy yêu nước thương nòi làm mẫu số chung để 

biết hòa hợp, hiểu hòa giải, thấu chuyện sống chung với nhau, không để ngoại xâm 

chia rẻ dân tộc. Sống chung để chung sức quản lý di sản của tổ tiên, tài sản của dân 

tộc, biến chúng thành công sản của đồng bào, đây chính là định nghĩa của cơ chế 

cộng hòa. Công sản ngược hẳn với cộng sản trên đầu môi chót lưỡi nhưng vụ lợi 

để vơ vét làm ra tư lợi như đám lãnh đạo ĐCSVN hiện nay; chúng ta cấm bọn tham 

quan muốn tham nhũng trên công sản, chúng không được bán tài nguyên của đất 

nước, chúng không được tham ô trên tiền tài của dân tộc. 

Chúng ta đưa quá trình đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động tới tất cả chính 

quyền, tất cả chính phủ, tất cả chính sách phải lấy yêu nước thương nòi làm hằng 

số trong mọi quan hệ quốc tế. Chúng ta không chấp nhận một đảng cầm quyền là 

ĐCSVN đi đêm về tắt trên lưng, trên vai, trên đầu dân tộc qua mật nghị Thành Đô, 

1991, với Tàu tặc. Lấy tà lý cứu đảng thay vì cứu nước, cứu dân, vẫn tiếp tục dấu 

diếm nội dung các điều khoản của mật nghị cho tới nay, 2019, và đang nhắm mắt-

cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tàu tặc đã và đang chiếm đất, chiếm đảo, chiếm 

biển của Việt tộc. 

Chúng ta giữ cho vững quá trình đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động bằng hệ 

luận: lý luận yêu nước làm nên lập luận thương nòi, giải luận yêu quê hương tạo ra 

diễn luận thương dân tộc, trong tỉnh táo và sáng suốt vì biết dựa trên hệ lương: 

lương tâm yêu nước làm nên lòng lương thiện thương dân, tạo nên lương tri biết 

giữ nước. Chưa đủ! Chính hệ thông: sự thông suốt về tình hình đất nước, tạo ra sự 

thông minh tìm mọi cách để cứu nước, dựa vào sự thông thái của văn hiến Việt có 

tổ tiên không những biết dựng nước mà còn biết rất rõ mọi phương pháp để giữ 

nước. Vẫn chưa hết! Chúng ta phải đưa hệ sáng vào quá trình đề nghị-đối thoại-

quyết định-hành động, trong đó sáng kiến trong hiện tại tạo ra sáng tạo vì tương 

lai, với mọi vốn của sáng chế, lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều, lấy cái bền chí 

trong bền gan tự đoản kỳ đến trường kỳ bằng ý lực của quyết tâm: cứu nước để giữ 

nước. 

Như vậy, câu chuyện yêu nước thương nòi không mơ hồ cũng không trừu tượng, 

không viễn vông cũng không lý thuyết, vì câu chuyện yêu nước thương nòi này có 

chỗ dựa sâu xa vào từ: dễ; chúng ta dễ sống trên đất nước của mình, chúng ta dễ 

vui với đồng bào của mình. Vì chúng luôn ta thấy dễ chịu hơn là sống với bạo 

quyền nội xâm buôn dân bán nước; luôn thấy dễ thở hơn là sống với ngoại xâm 

Tàu tặc, tới xâm lược đất nước ta, để đè đầu, đè cổ chúng ta, làm chúng ta khó thở 

rồi ngộp thở. Chúng ta chọn dễ để tránh cái khốn của cái khó, cái tử đến ngay sau 

cái ngộp! 
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Cái đẹp của yêu nước, cái cao của thương nòi 
Cái đẹp của yêu nước, cái cao của thương nòi nhiều khi hiện diện rất bình thường 

trong cái bị xem là quê mùa, đừng ngại bị chê là quê mùa, bị chọc là nhà quê, bạn 

à. Nếu cái quê là quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn của mình thì nơi đó có cái 

trong của bản sắc Việt, có cái sáng của văn hóa Việt làm nên cái đẹp của tâm hồn 

Việt, tạo lên cái cao của tình cảm Việt. Vì gốc, rễ, cội, nguồn của cái quê làm nên 

cái chân quê, chân thật vì chân thành, đây là một chuyện hay bạn à: «Thầy me cùng 

với chúng mình chân quê» (Nguyễn Bính), chúng ta thấy cái chân thật nhập nội 

vào cái chân thành làm nên một tình cảm chân chất -nó đẹp vì nó cao- nhờ tính 

nguyên chất của nó: «Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa…». 

Đây không phải chỉ là tình cảm trong thi ca về quê hương mà nó là con đường vô 

cùng sáng suốt mà triết học phân tích và chính trị học nhận thức công nhận là con 

đường giúp ta tới với sự thật của đất nước, để đến với chân lý của dân tộc, giúp ta 

gặp và giữ được lẽ phải của tình cảm yêu nước thương nòi. Khi bạn quý trọng đất 

nước Việt, khi bạn kính yêu đồng bào Việt, thì sự thật của đất nước, chân lý của 

dân tộc, lẽ phải của tình cảm yêu nước thương nòi có sức liên kết vô song làm nên 

mãnh lực cứu nước để giữ nước mà không một bạo quyền độc tài nào, một tà 

quyền tham quan nào, một ma quyền xâm lược nào có thể bóp chết lòng yêu nước 

thương nòi của bạn. 

Cái đẹp của yêu nước, cái cao của thương nòi giúp chúng ta nhìn ra được đất nước, 

kề cận được quê cha đất mẹ để cảm nhận được những thăng trầm của một đất nước 

luôn phải gánh chịu những cuộc chiến. Trên mảnh đất này, đồng bào mình phải trả 

những cái giá khốc liệt nhất, chính đây là vốn Việt sử làm nên cái vốn cho tình cảm 

yêu nước thương nòi, khách quan và rõ ràng, ở đây chúng ta như chạm vào được sự 

thật của quê hương trong chiều sâu của nó. Hậu quả chiến tranh là một sự thật làm 

nên tâm hồn Việt của một dân tộc biết yêu quý hòa bình luôn muốn bảo vệ cho 

bằng được sự sống. Chuyện này, có trong thi ca Việt ở dạng hiện đại nhất trong thi 

ca của nhân loại, trong thơ của Thanh Tâm Tuyền chúng ta cảm nhận được không 

khí sinh ly của chiến tranh chực chờ để cướp giật sự sống; mặc dầu không có 

những hình ảnh sắc máu của chiến tranh, nhưng trong thơ của ông, ta nhận thấu 

được sự ngột ngạt của sự sống cứ phật phồng trong khắc khoái cạnh cái chết: «Bịnh 

viện công viên khuất nẻo, người nằm đợi chúng tôi». 

Chính sự có mặt của nỗi buồn qua các mất mát do chiến tranh gây nên làm chúng 

luôn nhận thức là nỗi buồn nầy chính là nỗi niềm của dân tộc, hãy đặt tên cho nó là 

cái vốn của sự thật yêu nước thương nòi, luôn là những nỗi lo của mọi người Việt 

muốn thở cùng một nhịp thở với dân tộc, với đất nước. Nỗi buồn quá khứ-nỗi niềm 

hiện tại-nỗi lo cho tương lai làm nên cái đẹp của người yêu nước, làm nên cái cao 

của kẻ thương nòi. Còn nếu sống trên một mảnh đất chỉ thấy chén cơm manh áo mà 

quên đi quá khứ, chỉ thấy giá áo túi cơm mà gạt đi hiện tại, chỉ có đói ăn khát uống 

theo bản năng, mà không có được sự nội kết nỗi buồn-nỗi niềm-nỗi lo thì sẽ bị Cụ 

Nguyễn Du phán cho một luận: «những phường giá áo túi cơm sá gì!».  Sự thật yêu 
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nước thương nòi có gốc, rễ, cội, nguồn trong nội kết của nỗi buồn quá khứ-nỗi 

niệm hiện tại-nỗi lo cho tương lai chính là sự thật của mọi sự thật về lòng yêu nước 

trong mỗi người Việt, đây là chỉ báo chính xác nhất nhận ra nhân phẩm Việt. 

Yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn 
Lòng trằn trọc vì dân tộc, vì quê hương trước các hiểm họa diệt vong tới từ các tập 

đoàn buôn dân bán nước đang mở cửa cho bọn xâm lăng Tàu tặc, chúng đã tràn lan 

trên đất Việt: xâm chiếm đất, đảo, biển; xâm lăng kinh tế, thương mại; xâm lược 

chính trị, cơ chế… Các trạng từ giờ được chúng ta thêm vào: vô cùng, vô hạn, 

chính là nội công của ý lực của câu chuyện yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn, 

các trạng từ này không hề là sáo ngữ, không hề là loạn ngôn, nó là quyết tâm làm 

nên quyết đoán để dẫn tới quyết định chung của tất cả chúng ta là không để bị: mất 

nước! Và không làm kiếp nô lệ! 

Mang tâm cảm yêu nước vô cùng, không có thâm cảm thương nòi vô hạn, thì 

không bị giới hạn nào tức là không lo sợ một bạo quyền độc tài nào muốn truy hiếp 

chúng ta; không lùi bước trước một tà quyền phản dân hại nước nào sát hại chúng 

ta; không cúi đầu trước bất cứ ma quyền xâm lược nào muốn đô hộ chúng ta. Yêu 

nước vô cùng là chuẩn bị chấp nhận những hy sinh vô biên, không rào cản; thương 

nòi vô hạn sẽ loại bỏ đi các con tính hữu hạn của ích kỷ trong mỗi cá nhân. Chúng 

ta ngày càng xa lạ với loại bi kịch của ai chết mặc ai, rồi bây chết mặc bây, đã làm 

nên cái vô cảm đang tràn lan trong xã hội Việt hiện nay, dưới sự lãnh đạo của một 

đảng độc tài trong bất tài về đạo lý, không có đề nghị được một đề nghị luân lý nào 

từ khi nó cướp chính quyền, để có thể làm nên một giáo lý quốc gia mà đưa dân tộc 

tới văn minh. 

Tình cảm yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn là một sự thật có trong đời sống 

hằng ngày của chúng ta, dù bận bất cứ sinh hoạt nghề nghiệp nào, dù bị lôi cuốn 

vào bất cứ động cơ vật chất, tài chính, kinh tế nào, thì chúng ta luôn có thì giờ nhớ 

về quê hương, gởi tình thương của ta về đồng bào mình. Khi đó thâm tình yêu nước 

vô cùng, thương nòi vô hạn trỗi dậy như những đợt sóng, có khi những đợt sóng 

này tới lúc giữa khuya, có khi bắt đầu một ngày của phút đầu tiên một buổi sáng 

còn tinh sương. Những đợt sóng dạt dào này, lúc thì chỉ vài phút, lúc chúng ở lại 

với ta hằng giờ, có khi chúng ngự trị giữa nhân sinh quan của ta cả ngày, cả tuần, 

cả tháng, cả năm một cách vừa hồn nhiên, vừa mãnh liệt. Những đợt sóng này trỗi 

lên giúp ta nhìn cuộc sống chung quanh bằng hùng lực của yêu vô cùng, thương vô 

hạn; đây là sự thật mà bạo quyền bán nước, tà quyền buôn dân, ma quyền xâm 

lược không sao hiểu thấu tới nơi tới chốn được tình cảm này. Những đợt sóng bền 

bỉ này hiện diện rồi lẳng lặng bồi đắp một công trình mà bạn sẽ từ từ khám ra, một 

công trình tuyệt diệu! Cụ thể là chúng đang xây dựng một thế giới quan mới, đang 

chế tác ra một vũ trụ quan mới, để dâng hiến cho những ai yêu nước thương nòi. 

Những đợt sóng chung thủy này làm cho nhân phẩm của ta ngày càng cao, làm cho 

nhân nghĩa của ta ngày càng lớn. Đó là thế giới quan hiểu để thương tất cả các dân 

tộc biết yêu đất nước của họ, tức là vừa sống vừa bảo vệ quê hương họ, dân tộc họ, 
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hãy tạm gọi đây là lòng yêu nước. Đó là vũ trụ quan thấu để quý tất cả các dân tộc 

biết yêu và biết bảo vệ môi sinh của họ; cùng lúc biết tôn trọng tất cả môi trường 

trong và ngoài quốc gia của mình trên trái đất này; nơi mà muôn loài có cùng một 

dòng sinh mệnh. 

Từ đây, cụm từ lực yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn sẽ song hành cùng một 

bạn nối khố mới của mình là yêu trái đất vô cùng, thương muôn loài vô hạn, cả hai 

sẽ đi về cùng đi về một chân trời, nơi đó người ta sống để sống đẹp trong sống vui, 

chớ không phải sống để «bán đứng» nhau. 

Bạn ơi, yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn không chỉ là một tình cảm chủ quan, 

mà nó là một tư tưởng có lý luận qua thực tế của xã hội, có lập luận qua thực cảnh 

của dân tộc, có giải luận qua thực trạng của đồng bào mình. Cụ thể hơn nữa tư 

tưởng này giúp tất cả con dân yêu nước nhận ra sự thật tương lai của chính số phận 

của mình bằng phương pháp diễn luận của vô trương bất tín, thấy mới tin, không 

thấy không tin. Nên chúng ta thấy một cách rất sáng suốt là phản dân hại nước sẽ 

đưa tới buôn dân bán nước, khi tà quyền đi đêm với Tàu tặc qua các mật nghị mà 

dân tộc không biết, nhân dân không được quyền xem thì sự bất minh đã thành bất 

chính. Thí dụ rõ nhất là mật nghị Thành Đô, và hiện nay là những thỏa hiệp được 

giữ tuyệt mật của hai đảng, ĐCSTQ và ĐCSVN, được ký và kết bởi hai lãnh tụ Tập 

Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng. Tại sao lại giấu? Người ta giấu vì người ta có tư 

lợi trong chuyện giấu diếm này, đây là bài học đầu tiên trong xã hội học quyền lực. 

Tại sao lại giấu? Người ta giấu vì người ta mà đưa ra cho dân chúng xem thì chính 

nhân dân cũng «không thể tin» vào con mắt của mình, vì sự thật bán nước ở ngoài 

mọi tưởng tượng của những người yêu nước vô cùng, thương nòi vô hạn, đây là bài 

học căn bản vỡ lòng của tâm lý học truyền thông. 

Thay đời, đổi kiếp để sống! 
Chuyện thay đời, đổi kiếp là ý muốn tạo ra ý định dựng nên ý nguyện muốn thay 

một cuộc sống xấu thành một cuộc đời tốt; muốn đổi một kiếp tồi thành một kiếp 

tốt, từ đây ý nguyện sẽ thành ý lực làm nên hành động cụ thể, để chống tà quyền 

bán nước, chống ma quyền xâm lược. Mà không cần phải qua bạo động sắc máu, 

không cần phải qua bạo lực sinh ra hệ lụy; mà bằng chính các vốn thông minh mà 

ta đang có từ khi ta biết yêu nước thương nòi: vốn tổ tiên biết dựng nước-giữ nước-

cứu nước; vốn của nghệ thuật qua mọi thể loại nói lên sâu sắc lòng yêu nước; vốn 

của khoa học mang lại những khám phá làm thăng hoa nhân sinh; vốn của truyền 

thông nơi mà toàn cầu hóa sánh đôi cùng mạng xã hội không biên giới; vốn của 

giải luận thực tại làm nên lý luận cho tương lai; vốn của dân chủ khi mà dân làm 

chủ thì nhân quyền là nền của nhân phẩm… Tất cả các vốn này là vốn tổng hợp 

làm nên tổng lực cho các công dân yêu nước thương nòi, và khi vốn đã thành 

lực thì ý nghĩa của hành động làm nên chính nghĩa của tuyên ngôn: yêu nước 

thương nòi là chính nghĩa của mọi chính nghĩa chính trị, đối với tất cả chính quyền 

muốn sống bền vững với dân tộc, với đất nước. Có nghĩa là có hậu, đây là chân lý 

lịch sử nói lên lẽ phải của hằng số yêu nước thương nòi. Một hằng số của yêu nước 
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thương nòi luôn làm nổi theo hai hàm số -khi ẩn, khi hiện- mà con dân yêu nước 

thương nòi khi yêu cầu nó hiện diện, nó sẽ có mặt ngay tức khắc.  

Hàm số thứ nhất là chúng ta được quyền sống yên-sống vui-sống hoài trên đất nước 

yêu dấu của ta, với đồng bào yêu thương của ta, quyền được sống hàng ngày và 

vĩnh viễn trên quê hương vừa là nhân quyền, vừa là dân quyền; mà không có một 

bạo quyền lãnh đạo nào, một tà quyền tham quan nào, một ma quyền xâm lược nào 

buôn dân bán nước của chúng ta được. Bùi Giáng nói rất sâu xa về phương trình 

nhân quyền hàng ngày-dân quyền vĩnh viễn trên chính quê hương của mình: «Hỏi 

rằng người ở quê đâu? Thưa rằng, tôi ở rất lâu quê nhà!».  

Hàm số thứ nhì là chúng ta được quyền sống đẹp-sống hay-sống cao trên chính quê 

hương của chúng ta, trong đó sống mà biết miếng ngon ngay trên quê hương mình 

là một hạnh phúc tới từ sự thông minh, thi sĩ Tô Thùy Yên biết làm sáng lên hàm 

số này: «Ta uống giếng thiêng, ăn trái lạ. Lòng ta rồi sẽ mới tinh khôi». Sự thông 

minh được thể hiện qua sự tinh khôi của cây trái nuôi ta hàng ngày, làm nên sự tinh 

anh của tất cả những ai yêu nước thương nòi. Mỗi lần ta thiếu đất nước, ta mất quê 

hương, ta xa đồng bào, thì ta như người chết khát đang đứng giữa cơn hạn. Nhờ ta 

là người yêu nước thương nòi nên sự thông minh có trong ký ức, sự tinh khôi có 

trong kinh nghiệm làm nên sự tinh anh trong nhận thức về hiện tại, giúp chúng ta 

sẽ thoát cơn hạn, thắng cơn khát. Cũng Tô Thùy Yên đã làm ngời lên cái tinh hoa 

của đất nước cho những ai muốn hiểu sống đẹp-sống hay-sống cao là gì ? Đó là 

cảm nhận của một tự tình dân tộc có sức mạnh xóa đi cơn hạn, dẹp đi chuyện chết 

khát vì thiếu quê hương, vì xa đồng bào: «Nước giếng quê nhà ngọt lắm thay!». 

Câu chuyện thay đời, đổi kiếp không dính dáng gì tới các cuộc cách mạng sắc máu 

mà Việt tộc đã phải trả giá quá đắt, khi mà lực lượng lãnh đạo tự đặt tên cho mình 

là «cách mạng», nhưng khi cướp được chính quyền rồi thì áp đặt hệ độc (độc đảng, 

độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) xuất hiện một cách rất độc hại. Để giờ đây đất 

nước đang đứng trước họa xâm lăng, để giờ đây dân tộc đang đứng trước họa diệt 

vong. Câu chuyện cụ thể của thay đời, đổi kiếp chỉ là một phương trình liêm chính 

nên rất dễ hiểu của ý muốn-ý định-ý nguyện-ý lực của  nội chất yêu nước thương 

nòi, chỉ vì chúng ta mong muốn vỏn vẹn hai chuyện: sống yên-sống vui-sống hoài 

để sống đẹp-sống hay-sống cao trên đất nước yêu dấu của chúng ta, với đồng bào 

yêu thương của chúng ta. 

Tổng thể của một 
Câu chuyện yêu nước thương nòi của chúng ta mang một tổng thể rất mạnh, rất cao 

vì rất đẹp, mà cũng rất lạ vì sao? Vì kẻ yêu nước thương nòi và tình cảm yêu nước 

thương nòi chỉ là một, một người và một đời, quấn quít bên nhau rồi quyện vào 

nhau như một tổng thể của một. Nó ngược lại với con tính của toán học: 1+1 = 2, 

yêu nước thương nòi, mạnh và lạ, cao và đẹp vì nó chỉ có một cách tính tinh khôi là 

1+1 = 1! Không những kẻ yêu nước thương nòi và tình cảm yêu nước thương nòi là 

một, mà khi kẻ yêu nước thương nòi này gặp kẻ yêu nước thương nòi kia, cả hai 

cũng chỉ là một, vì họ tâm giao trong đắc khí trong tình yêu đất nước thương đồng 
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bào, họ đồng tâm làm nên cái đồng điệu của một. Chữ: đồng đây chính là biểu 

tượng thông thái của một, nhờ có đồng tâm, đồng điệu nên họ làm được chuyện 

đồng lòng, đó chính là nhất trí! Trong một ý chí duy nhất là giữ nước cứu dân vì 

yêu nước thương nòi. 

Tổng thể của một là hùng lực của phương trình đồng tâm-đồng điệu-đồng lòng làm 

nên nhất trí, một sự đoàn kết tuyệt đối của một, của nhất, của đồng: một sức mạnh 

vô song. Sức mạnh này sáng như hải đăng trong Việt sử của một dũng tộc, tên gọi 

là Việt tộc, đã thắng hơn 20 lần các cuộc xâm lược tới từ phương bắc, một dũng tộc 

mà cũng là một minh tộc, có đủ thông minh để hiểu rõ gốc, rễ, cội, nguồn của một, 

của nhất, của đồng. Mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đúc kết thành định 

đề: rễ sâu, gốc chắc! để dặn dò vua Trần Anh Tông là không lo, không sợ quân 

Nguyên trở lại, nếu chúng trở lại, thì ta lại sử dụng rễ sâu, gốc chắc! của lòng đoàn 

kết tuyệt đối của một, của nhất, của đồng để làm nên một sức mạnh vô song mà 

dẹp chúng. Vậy mà, vừa qua ngày 17 tháng 2 năm 2019 này, tà quyền độc đảng đã 

lén lút dời lư hương trước tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, mà Việt tộc 

kính yêu như Đức Thánh, chỉ vì chúng lo sợ là các con dân yêu nước thương nòi sẽ 

ra thắp hương, cúi đầu để tưởng niệm 40 năm, ngày các chiến sĩ và đồng bào đã tử 

vong sau ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Tàu tặc xua hơn sáu mươi vạn quân gây ra 

bao chiến họa trên sáu tỉnh biên giới. 

Tổng thể của một, của nhất, của đồng làm nên chủ thể dân yêu nước thương nòi, 

chủ thể không còn là những cá nhân đơn lẻ, cũng không còn là các công dân đơn 

độc, mà là chủ thể của toàn vẹn lãnh thổ, của độc lập dân tộc làm nên nhân phẩm 

Việt, bất khuất giữ nước-cứu nước cho bằng được. Hãy định nghĩa rõ ràng thế nào 

là chủ thể yêu nước thương nòi? Một chủ thể biết trách nhiệm, hiểu bổn phận công 

dân, và nhất là biết sử dụng các kinh nghiệm thắng giặc của tổ tiên; mà cũng biết 

tránh được các thất bại của cha ông trong lịch sử, để sáng tạo ra các chiến lược 

mới, các sách lược mới mà thắng kẻ xâm lược đang đứng trước mắt ta là ĐCSTQ-

Đảng cộng sản Trung Quốc đang mượn «con đường cộng sản anh em» để thao 

túng, để giật dây, để gài bẫy ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam, để thực hiện hệ 

xâm : xâm lấn rồi xâm chiếm, xâm lược rồi xâm lăng Việt Nam. 

Câu chuyện chủ thể yêu nước thương nòi mang tầm tiên quyết trong quyết tâm cứu 

nước của mỗi chúng ta, vì chỉ chủ thể yêu nước thương nòi mới thật sự là chủ thể 

với đạo lý của trách nhiệm giữ nước, với luân lý của bổn phận cứu nước, vì bọn tà 

quyền phản dân hại nước không phải là chủ thể, vì bọn ma quyền buôn dân bán 

nước không phải là chủ thể, chúng chỉ là tiểu nhân, chúng đã mất nhân vị Việt vì 

chính vị kỷ của chúng! Chủ thể yêu nước thương nòi chính là chủ thể của toàn thể 

đất nước, vì chủ thể yêu nước thương nòi chỉ chấp nhận toàn vẹn lãnh thổ, bọn Tàu 

tặc phải trả lại đất dọc biên giới, từ Bản Giốc tới Ải Nam Quan, phải trả lại Hoàng 

Sa và Trường Sa lại cho Việt tộc. Chủ thể yêu nước thương nòi sống thẳng lưng, 

nhìn thẳng bọn xâm lược với lương tri của chủ thể trên nguyên tắc luân lý của toàn 

vẹn lãnh thổ, và nếu đã là luân lý quốc gia, đạo lý quốc phòng thì không thể bàn cãi 

vì không thể đổi chác được. 
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Chính lương tri của chủ thể yêu nước thương nòi làm rễ sâu, gốc chắc cho nhân 

phẩm Việt, để bảo đảm bản sắc Việt, để bảo trì văn hóa Việt, nơi mà nhân phẩm 

Việt của toàn vẹn lãnh thổ gạt ra được các tiểu nhân ích kỷ, lùa xa được các cá 

nhân vô cảm, xua đi được các bè phải vô luân chỉ muốn đi lại con đường bán nước 

của Trần Ích Tắc, Kiều Công Tiễn, Lê Chiêu Thống. 

Cơ duyên của yêu nước thương nòi 
Yêu nước thương nòi thực sự là một là một cơ duyên tạo nên thâm tình của một 

người Việt khắng khít với quê hương và đồng bào của mình quy luật toán học Việt: 

một duyên, hai nợ, ba tình, nơi mà chữ duyên là kết quả mầu nhiệm làm nên hạnh 

ngộ, nó không phải bị bắt buộc phải yêu nước, bị bó buộc phải thương nòi. Nơi mà 

người Việt yêu nước thương nòi sẽ có một hạnh phúc lớn khi đã có hạnh ngộ với 

đồng bào, với đất nước của mình. Cái duyên làm nên cái nợ muốn «trao thân gởi 

phận» nơi đất Việt, để được «ăn đời ở kiếp» nơi chốn Việt, vì «nhờ duyên ta biết 

quê mình nơi đây», tự bao giờ đã làm nên cái tình của «tình sâu nghĩa nặng». 

Người yêu nước thương nòi có tâm hồn luôn đẹp hơn kẻ vô tâm «ai chết mặc ai», 

hơn kẻ vô cảm «bây chết mặc bây» ; một tâm hồn đẹp vì biết kham đất nước, dân 

tộc, biết chia sẻ, tức là biết bồng, cõng, gánh, đội những thăng trầm mà đất nước 

đang phải chịu, những trầm luân mà đồng bào phải nhận. Động từ kham không hề 

là khổ luỵ, không phải là nhục hình, mà chỉ là chấp nhận có bổn phận với đồng 

bào, có trách nhiệm với tổ quốc. Kham để chia sẻ tới nơi tới chốn nỗi khổ của quê 

hương, niềm đau của dân tộc. 

Tâm hồn đẹp của người yêu nước thương nòi, tới từ nhân nghĩa Việt sâu trong 

«tình làng nghĩa nước», tới từ nhân từ Việt rộng trong «một con ngựa đau cả tàu 

không ăn cỏ», tới từ nhân tâm Việt cao «bầu ơi thương lấy bí cùng». Tất cả tạo nên 

giá trị hay, đẹp, tốt, lành của tâm hồn Việt luôn yêu nước thương nòi, luôn có hai 

phẩm chất: chung và chia, mà các cá thể của tà quyền bán nước, ma quyền buôn 

dân không sao có được. Biết bảo vệ các tài sản chung của tổ tiên để lại, biết bảo 

quản môi sinh chung, nâng niu môi trường chung vì đó là đất Mẹ. Bọn cầm quyền 

buôn dân, bọn lãnh đạo bán nước rồi thì chỉ có chạy theo chủ Tàu tặc xâm lược, 

hoặc cúi đầu trong lủi nhủi chạy qua phương Tây, với tiền của đã vơ vét của đồng 

bào, chúng không hề tính chuyện sống chung thì làm sao chúng biết chia. Ngược 

lại, tâm hồn của người yêu nước thương nòi, thì chung là để chia, mà chia là để 

tiếp tục chung. 

Không yêu nước thương nòi: có phải là một cái lỗi? 
Không yêu nước thương nòi, chắc chắn không phải là một cái tội, nhưng có phải là 

một cái lỗi không? Mỗi người Việt phải tự tìm câu trả lời cho chính mình, và 

không ai được «dạy đời» ai, để «ép duyên» kẻ khác, để trả lời câu hỏi này. Nhưng 

trên đường đi nẻo về của lòng yêu nước thương nòi, ta thấy lộ ra ít nhất là hai loại 

người Việt. Loại thứ nhất mong cầu để đòi được thỏa mãn tư lợi của mình, loại thứ 

hai yêu nước thương nòi vô điều kiện và dấn thân chỉ vì một tấm lòng yêu nước 

thương nòi, không trông chờ được thỏa mãn các tư lợi của mình. 
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Không có câu trả lời dứt khoát cứng ngắt một chiều: yêu nước thương nòi? hay 

không yêu nước thương nòi? Nhưng cả hai loại người này có một chân trời chung, 

qua sự kết tinh tới từ nhân nghĩa Việt, nhân tâm Việt, nhân cách Việt biết chế tác ra 

quy luật chung-chia, và chúng ta hãy dùng sự thông cảm trong rộng lượng để tạo ra 

một quy luật mới chung-riêng. Nơi mà cái chung trong mọi hành động yêu nước 

thương nòi cũng biết bảo vệ cái riêng trong mọi chọn lựa của tự do cá nhân, khi cá 

nhân đó biết tôn trọng quyền sinh tồn của một dân tộc làm nên lực tự tồn trên chính 

quê hương của mình.  

Nếu bạn yêu nước thương nòi thì bạn cứ đi trọn con đường của bạn, vì nó rất đúng, 

có cái chung đẹp, có cái riêng hay, và đừng buột ai phải giống, phải theo bạn, vì 

Việt tộc đã ngán độc tài, đã chán toàn trị lắm rồi. Nếu bạn không yêu nước thương 

nòi, thì bạn cứ sống trong cỏi riêng của bạn, nhưng nếu một ngày kia bạn là nô lệ 

của Tàu họa, bạn là nô tỳ của Tàu nạn, bạn mất nhân phẩm vì Tàu hoạn, bạn mất 

nhân vị vì Tàu tặc, thì bạn phải nhận mọi hậu quả với một ý thức liêm sỉ nhất, cụ 

thể là bạn không được đổ lỗi cho bất cứ ai, và trước mắt là bạn đừng chặn đường 

các đứa con của Việt tộc vì yêu nước thương nòi mà dấn thân.  

Sự tôn trọng lẩn nhau bắt đầu bằng sự tôn trọng người đối diện khác mình, không 

giống mình ; đây là sự thông minh mà Nguyễn Công Trứ đã mô thức hóa được ở 

cung bậc cao giữa chung và riêng: «Kho trời chung mà vô tận của mình riêng!». 
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Có lần một người trong nước bắt bẻ một Việt kiều viết tiếng Việt với nhiều lỗi 

chính tả, tôi có đưa ra ba lập luận để trả lời người hay thích bắt bẻ này, đây là lá 

thứ của tôi: «Chuyện lỗi chính tả là chuyện Việt kiều phải chăm lo hằng ngày, tôi 

đọc và sửa thật kỹ lưỡng trước khi đăng, đây là lòng kính trọng của tác giả đối với 

độc giả, mà Việt kiều phải tính chuyên hằng ngày
34

. Chuyện lỗi chính tả nên đặt 

vào bối cảnh của những Việt kiều xa quê hương, xa tiếng Việt
35

, hàng ngày phải 

vật vã bằng ngoại ngữ cho chuyện giá áo, túi cơm ; bạn ơi chuyện chén cơm manh 

áo chưa xong mà vẫn ngồi cặm cụi viết tiếng mẹ đẻ thân thương với nhiều lỗi chính 

tả, thì đây là hình ảnh đẹp lắm bạn ạ! Tôi lưu vong cả nửa thế kỷ, tôi rất tâm giao 

đắc khí với một thi sĩ vĩnh viễn mất quê hương, đó là Celan, khi «bị» người xa lạ 

hỏi: «Khi ông mất quê hương cha sinh mẹ đẻ rồi, bây giờ thì quê hương của ông là 

đâu?», Celan trả lời mà tôi rơi nước mắt: «Bạn ơi, quê hương tôi chính là tiếng mẹ 

đẻ của tôi đó, tôi không bao giờ lưu vong, tôi không bao giờ thấy lạc lõng trong 

tiếng mẹ đẻ của tôi». Hôm đó tôi «mít ướt» quá, vừa khóc, vừa nhớ sư phụ của 

mình là nhạc sĩ Phạm Duy: «Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi!». 

Chuyện lỗi chính tả trong lời dọa của bạn là: “những người trong nước khó chấp 

nhận chuyện lỗi chính tả”, nếu tôi rơi nước mắt vì câu trả lời của Celan, thì tôi 

thấy rất «mắc cười» vì «mắc cở» cho những người trong nước khó chấp nhận 

chuyện lỗi chính tả. Tôi thấy họ quây quần trong «ao làng» để tra lỗi chính tả, mà 

ông bà ta gọi là đám «ếch ngồi đáy giếng» chỉ truy, tra, xét, xử lỗi chính tả mà họ 

không để thì giờ đi học ngoại ngữ. Tôi “van xin” bạn gặp những “người trong 

nước khó chấp nhận chuyện lỗi chính tả” này, mà khuyên họ nên khoan dung để 

sống trong khoan hồng với chữ nghĩa, bằng cách gởi tới họ câu dặn dò của thi sĩ 

Goethe: «Bạn không thể nào yêu thương sâu xa tiếng mẹ đẻ của bạn được, nếu bạn 

không biết thêm ít nhất một ngoại ngữ!». Bạn thấy câu này hay không? Tôi thấy nó 

tuyệt đẹp!». 

Tiếng mẹ hay lòng mẹ? 
Chúng ta không chỉ nghe, nói, đọc, hát tiếng mẹ đẻ, mà chúng ta thương, yêu, quý, 

trọng tiếng mẹ đẻ của chúng ta! Nhưng có nhiều cách thương trên đời này, vì 

chuyện thương, yêu, mến, mộ cũng là chuyện của trình độ của thức, trong đó kiến 

thức xây tri thức, ý thức dựng nhận thức. Hãy dùng thí dụ của bài Mười thương: 

«một thương tóc xõa đuôi gà…» của miền Bắc, bài này như đã ngấm vào não bộ ta 

rồi theo ta cả đời từ tuổi biết yêu đương cho tới khi “dứt kiếp”; trong đó một chàng 

trai có đủ mọi lý lẽ (cả mười lý trên mười lý) để yêu một người con gái, để tôn vinh 

vẻ đẹp của phụ nữ. Khi người miền Bắc vào miền Nam, sống và hít thở ngôn ngữ 
                                                     
34 Facebook.com: VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa), tôi có phân tích kinh nghiệm này trong : 

NGHỆ LUẬN (l’argumentation artistique) 

THI LUẬN (l’argumentation poétique) 

TÌNH LUẬN (l’argumentation sentimentale) 

 VĂN LUẬN (l’argumentation littéraire). 

 
35 www.facebook.com: VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa), tôi có phân tích hiện tượng này trong: 

KHOA HỌC LUẬN (l’argumentation épistémologique) 

LÝ THUYẾT LUẬN (l’argumentation théorique) 

 PHƯƠNG PHÁP LUẬN (l’argumentation méthodologique). 
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miền Nam, nhiều người đã yêu mến và trân quý bài Mười thương của miền Nam: 

«Một thương tiếng vịt kêu chiều…»; trân quý bài này, vì ngay trong câu đầu một 

thương đã không còn tụ trên thân thể của một người phụ nữ, mà đi cao, sâu, xa, 

rộng trong thương tiếng vịt kêu chiều. Ngay trong câu đầu, không những có một 

động vật rất gần gũi cõi người, mà vịt còn biết kêu cả một vũ trụ (chiều). Câu 

chuyện ngôn ngữ, cũng như rất nhiều chuyện trên đời này vẫn là câu chuyện của 

trình độ tri thức, trong đó ngôn ngữ nói lên chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của 

nhân sinh quan (nơi mà tầm nhìn nâng tầm vóc cho nhân sinh), cho nên có những 

nhân sinh quan rộng hơn các nhân sinh quan khác vì nó mang theo thế giới quan 

của muôn loài, vũ trụ quan của muôn vật, để hỗ trợ cho nhân sinh quan của chính 

nó. 

Chúng ta vừa đi từ Bắc vào Nam, bây giờ chúng ta đi ngược lại từ Nam ra Bắc, 

khởi hành từ miền Nam với ca khúc Lòng mẹ, của nhạc sĩ Y Vân: “Lòng mẹ bao la 

như biển Thái Bình… Tình mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào… Nắng mưa 

sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ… Thương con thao thức bao đêm trường… 

Thương con mẹ hát câu êm đềm… Bao năm nước mắt như suối nguồn… Vẫn mong 

quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.”. Những người Việt hát ca khúc này (hát to 

hoặc hát thầm), họ không hát như hát như các ca khúc khác, họ hát về mẹ của họ 

bằng tình cảm thân thương trong trân quý mẹ, không bằng kỹ thuật âm nhạc mà 

bằng cái thân thương giờ đã thành thân kính, khi người đã thành nhân, vì người 

Việt rõ hơn ai hết: “Sống lâu mới biết lòng người có nhân”. Đưa được lòng kính 

trọng của con tới mẹ trong một ca khúc, ca từ thành thật trong nhạc điệu trầm lắng, 

và cứ như vậy mà đi sâu vào lòng người, không qua sáo ngữ, đây là thành công lớn 

của nhạc sĩ. Y Vân là một nhạc sĩ với những ca từ lạc quan, với những giai điệu 

yêu đời, biết sống vui để vui sống, nhưng trong ca khúc Lòng mẹ, không như trong 

các ca khúc khác của ông, ông đã gởi được nỗi nhớ, nỗi thương cả nỗi buồn, nỗi 

tiếc khi mọi người trong chúng ta phải sống xa mẹ, rồi mất mẹ. 

Nhưng tiếng mẹ (đẻ) qua lòng mẹ nằm sâu lắng trong cõi rất Việt tộc, chúng ta 

đừng quên bài: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của thi sĩ Nguyễn Duy, đây có lẽ là bài 

thơ về mẹ, đi thật sâu vào lòng mỗi người Việt, ngay khi ta đọc, nghe bài này chỉ 

lần đầu. Nó đi sâu rồi đọng lại thật lâu, nên nghe nó lần đầu chúng ta sẽ cứ trở lại 

với nó để… nghe, đọc, ngâm, hát nó “suốt kiếp”. Khi ta đi lần mò trong nghiên 

cứu, đi dò dẫm trong điều tra, đi gạn lọc trong điền dã kiểu dân tộc học văn hóa và 

nghệ thuật, để có một nhận xét được khách quan hóa qua khảo sát, thì đây có lẽ là 

bài thơ về mẹ loại hay hàng đầu của nhân loại. Vì nó hội tụ được nhân sinh quan 

(làm con để hiểu mẹ bằng cuộc sống); thế giới quan (làm con để thương mẹ qua sự 

sống); vũ trụ quan (làm con để thương mẹ rồi thương muôn loài, muôn vật). Hơn 

thế nữa, cõi rất Việt tộc mà bài thơ này đã tạo được có cái đẹp đi cùng cái hay của 

tiếng mẹ đẻ; một thứ tiếng mẹ đẻ của hệ thuần, nơi mà cái thuần chất Việt làm sáng 

cái thuần tính Việt, làm ngời cái thuần huyết Việt, đây là chuyện khó làm; và là 

chuyện hiếm trong thi ca và nghệ thuật: 

Bần thần hương huệ thơm đêm 
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Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn 

Chân nhang lấm láp tro tàn 

Xâm xâm bóng mẹ trần gian thuở nào… 

Chân dung của mẹ được vẽ lên khi mẹ đã qua đời rồi! Đó là bi kịch của mỗi chúng 

ta chỉ thấy rõ hình ảnh mẹ khi mẹ đã rời cuộc sống này, rời chúng ta: Khói nhang 

đây! Chân nhang đây! Nhưng mẹ không còn nữa! Lạ thay, hình ảnh mẹ lại vô cùng 

sinh động trong não bộ ta: xâm xâm bóng mẹ trần gian thuở nào ! Câu chuyện nghệ 

thuật của tiếng mẹ đẻ qua lòng mẹ có trong chúng ta là người đã qua đời, đã ra đi 

rồi, nhưng luôn hiện hữu trong cõi sống của chúng ta, và sự hiện hữu lại là sự-

sống-của-sự-sống: 

Mẹ ta không có yếm đào 

Nón mê thay nón quai thao đội đầu 

Rối ren tay bí tay bầu 

Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa… 

Hình ảnh mẹ sinh động lạ thường, rõ ràng qua mạch lạc, sáng trong ký ức, rồi ngời 

trong trí tuệ của ta qua hệ lương: chúng ta thấy một hình ảnh mẹ lương thiện trong 

lao động, dày lương tri trong hành tác nuôi con, luôn đầy lương tâm với con cái. 

Mẹ rối ren trong chuyện nuôi gia đình, váy và áo nhuộm cả thời gian dằng dặc của 

bốn mùa, trong không gian nhuộm bùn của con người dãi nắng dầm mưa, lao động 

trong một nắng hai sương, tìm kế sinh nhai vì con bằng thức khuya dậy sớm. Qua 

hình ảnh mẹ là cả một vũ trụ Việt, có động vật và thực vật, được lồng vào câu ca 

mẹ trong lời mẹ ru, làm nên vừa nhân vị, vừa phẩm chất của lòng mẹ: 

Cái cò sung chát đào chua 

Câu ca mẹ hát gió đưa về trời 

Ta đi trọn kiếp con người 

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru… 

Khi Ta đi trọn kiếp con người, thì đứa con đã thật sự trải nghiệm với cuộc đời, đã 

đầy kinh nghiệm với cuộc sống, nhưng khi trưởng thành rồi vẫn nhận ra: cũng 

không đi hết mấy lời mẹ ru. Vì trong lời mẹ ru có mang theo hệ đạo, tại đây đạo lý 

(hay, đẹp, tốt, lành) làm nên đạo đức để nâng luân lý hiểu trách nhiệm, biết trách 

nhiệm của mình đối với con cái. Chính hệ đạo này làm nên hệ nhân nơi mà nhân 

đạo của mẹ có đường đi nẻo về của nhân nghĩa trong nhân từ làm nên gốc, rễ, cội, 

nguồn của nhân lý, để chế tác ra nhân tính có trong mỗi chúng ta. Tại đây, ta thấy 

có nhân tri về sự hy sinh của mẹ sẽ làm nên nhân trí của ta về cuộc sống, vì mình 

mà cũng vì ruột rà thân quyến, rồi từ đó ta nhận nhân vị giữa đời, biết sống vì mình 

mà không quên tha nhân, đồng loại vì đã có nhân văn trong trong đối nhân, có 

nhân bản trong xử thế, làm nên nhân cách của mỗi chúng ta qua nhân phẩm của 

mẹ đã giáo dưỡng ta. Trong vũ trụ sống của ta có cõi mẹ hòa nhịp, rồi hoà đồng 

thành một, ta quý yêu cõi mẹ có trong cõi ta, nhà tư tưởng Habermas có một triết 

luận thật đẹp: fusion des horizons, sự hòa nhập để có cùng một chân trời, khi ông 

tin rằng các niềm tin khi đã trở thành tin yêu, sẽ biết mà hẹn với nhau tại một nơi 
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hay, đẹp, tốt, lành, để hòa mình cùng nhau mà sống vui để vui sống trong chân trời 

đó. Bùi Giáng có thi từ riêng để kể chuyện “chân trời của chân trời” về hệ hòa 

này: hòa nhịp rồi hòa đồng, rồi hòa chung trong hòa mình, ở đây: “Ba chân trời về 

chung gục bên giông”. Câu chuyện mẹ của Nguyễn Duy vẫn chưa hết nhé: 

Bao giờ cho tới tháng năm 

Mẹ ta trải chiếu ta nằm đếm sao 

Ngân hà chảy ngược lên cao 

Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm… 

Trong thời gian của tháng năm có cõi của riêng ta mà mẹ ta đã trải chiếu cho ta 

nằm đếm sao; đây không những là hồi ức làm nên hồi ký trong mỗi chúng ta, mà là 

không gian của ký ức trọn vẹn. Tại đây, kỷ niệm của quá khứ đã trưởng thành trong 

hệ thức, trong đó kiến thức tuổi thơ của ta đã lập nên được tri thức trong hiện tại 

của ta, tạo ra ý thức mỗi chúng ta, để chúng ta sống giữa cõi đời này với nhận thức 

là ta đã được: Mẹ ta trải chiếu ta nằm đếm sao. Để ta thấy được cái bao la của vũ 

trụ với Ngân hà chảy ngược lên cao, cùng với huyền thoại mà ta đã sống như thực 

tại: Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm.  

Khi tâm lý học, phân tâm học tìm cách giải luận về hồi ức rồi hồi ký dựng nên ký 

ức vừa chỉnh lý, vừa toàn lý, thì triết học và sử học đã diễn luận rằng quá khứ của 

chủ thể giờ đây đã thành lịch sử cho riêng chủ thể đó, đây là lý lịch của cá nhân rất 

hoàn chỉnh, đã trưởng thành như lịch sử của chủ thể, mà chủ thể sẽ dùng để xây 

đắp tương lai cho chính mình; nơi mà triết gia Ricoeur đặt tên là sống đúng trong 

một không gian đúng. Nếu không có lịch sử chủ thể này, thì ta bị cõi đời coi như: 

“bụi đời”, tức là mồ côi, không mẹ, không cha, không nhà, tứ cố vô thân rồi đầu 

đường xó chợ, để khi rời cõi đời này rồi mà hồn vẫn không yên, quanh quẩn bên 

cõi đời trong bất an, để cõi đời này phải đặt thêm một tên nữa là: oan hồn! Khi có 

mẹ thì ta có đầy đủ: 

Bờ ao đom đóm chập chờn 

Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi  

Mẹ ru cái lẽ ở đời 

Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn… 

Không gian của ta thuở đó có ánh sáng của đom đóm chập chờn, có nước trong leo 

lẻo… nhất là có lời Mẹ ru cái lẽ ở đời, tiếng mẹ ru luôn là đại diện chân chính cho 

tiếng mẹ đẻ đã có trong ta tư khi ta biết nghe, biết nói, biết hát cùng mẹ khi mẹ ru 

ta. Hãy vinh danh về đạo lý làm người vì biết công lao mẹ: “Lên non mới biết non 

cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ”, xứng danh để thẩm thấu câu chuyện trao 

truyền về sự hy sinh cao đẹp qua bao thế hệ bà-mẹ-con: 

Bà ru mẹ, mẹ ru con 

Liệu ai sau các còn còn nhớ chăng? 

Nhìn về quê mẹ xa xăm 

Lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa 
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Không gian của mẹ có con và con luôn được che chở bởi mẹ, trong không gian này 

cái ích kỷ không có chỗ nằm, cái vị kỷ không có chỗ ngồi, cái vô tri, vô giác của cá 

nhân chủ nghĩa làm nên vô tình, vô ân không sao vào được; nên Kant nói rõ và nói 

lớn chuyện này: cái đẹp không bao giờ tách rời cái đạo lý. Một chế độ hiện nay 

độc tài trong vô tri đã đưa cái thờ ơ vào cái vô cảm, để xây thành đắp lũy cho cái vô 

luân, một chế độ như vậy tuổi thọ rất yểu! Thi sĩ Nguyễn Duy muốn mọi người 

trong chúng ta phải vượt thoát để vượt thắng mọi thể loại của vô (vô minh, vô tri, 

vô giác, vô tình, vô ân, vô cảm, vô luân): 

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 

Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương 

Trọn đời nhớ mẹ ta xưa… 

Cuộc đời dạy ta một quy luật về cái nhớ, để chống lại cái quên, nơi mà ký ức, nhật 

ký, lịch sử chỉ là một trong nhân đạo thông suốt từ quá khứ tới hiện tại rồi thẳng 

tới tương lai là: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa chính là: Trọn đời nhớ mẹ ta xưa ! Chỉ 

một phương trình để làm người, để thành nhân, vậy mà ta tu cả đời mà cũng không 

biết hết, không hiểu hết, không thấu hết… Tiếng mẹ đẻ qua lòng mẹ, vừa thân mật 

trong chiều sâu trong đời sống nội tâm của mỗi người, vừa dắt tay ta ra đời để nhìn 

đời bằng mắt thương, ta nghe, đọc, nói, hát tiếng mẹ đẻ, cũng để vượt thoát các thử 

thách, vượt thắng các thăng trầm, bằng vốn liếng tình thương của mẹ. Câu chuyện 

ban đầu của chúng ta là cấu trúc tiếng mẹ đẻ, mà bây giờ đã chuyển sang âm hưởng 

của tiếng mẹ đẻ, nhưng nó đã tới chúng ta với nội công, bản lĩnh, tầm vóc của Ca 

dao mẹ, một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong đó có một bài học, mới 

đọc nghe rất bình thường nhưng nó bao la rồi bàng bạc cả kiếp người: “Mẹ dạy cho 

con tiếng nói quê hương”. Bạn ơi, quê hương bạn nên là mẹ của bạn trước đã! 

Tiếng mẹ đẻ: tư tưởng tiếp cận 
Chúng ta hãy ngừng xem tiếng mẹ đẻ chỉ là công cụ truyền thông giữa các người 

Việt cùng một lịch sử, có cùng một văn hóa, được hưởng các vốn liếng của tổ tiên 

từ đạo đức tới giáo dục… mà chúng ta hãy nâng tầm vóc của tiếng mẹ đẻ lên hàng 

tư tưởng có hệ thống giá trị riêng của nó, với phương pháp giải luận của riêng nó; 

biết tạo nhân sinh quan riêng cho con cháu nó, qua các quá trình lý luận bằng chính 

các kinh nghiệm sống thật. Các kinh nghiệm này không những đã thành kiến thức 

mà còn trưởng thành như các mô thức sống - sống đúng và sống tốt đi cùng với 

sống đẹp và sống cao. Ngay trong cấu trúc, tiếng mẹ đẻ là một loại tư tưởng tiếp 

cận, vì ở thượng nguồn nó đã biết gạn lọc các giá trị cội rễ của cuộc sống (uống 

nước nhớ nguồn), dưới hạ nguồn nó còn biết biến: ân thành nghĩa (ăn trái nhớ kẻ 

trồng cây). Sức mạnh của tư tưởng tiếp cận này là nó giúp đứa trẻ Việt khi học nói: 

mẹ ơi ! cha ơi! Tức thì đứa trẻ được học ngay sau đó: công cha, nghĩa mẹ, như học 

một đạo lý rất sáng suốt để vào đời. 

Là tư tưởng tiếp cận, tiếng mẹ đẻ giúp chủ thể tiếp nhận văn hóa của mình trong: 

thờ cha, kính mẹ, để trực tiếp hưởng văn minh của chính tổ tiên mình trong giá trị 

làm thăng hoa cuộc sống: con hơn cha là nhà có phúc, tiếng mẹ đẻ luôn mang ý 



 

170 

 

nghĩa của các giá trị mà nó muốn trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.  Là tư 

tưởng tiếp cận, tiếng mẹ đẻ trình bày một nhận thức của ở sao cho vừa lòng người, 

để tạo nên sự thông minh tức khắc cho chủ thể nhận diện ra nội dung của cuộc 

sống là phải: ăn ở có hậu, có một mai hậu lành trong một tương lai hiền. Là tư 

tưởng tiếp cận, tiếng mẹ đẻ đưa vào nội lực của chủ thể muốn làm người trong đạo 

đức trong: ăn ở có trên có dưới, để tỉnh táo trong sáng suốt qua quy luật luân lý: 

trên kính dưới nhường. Và, từ tư tưởng tiếp cận đó, một thi sĩ sẽ đào sâu thêm đạo 

lý này để bồi đắp thêm tư tưởng tiếp cận này, bằng cách đưa cái khoan dung riêng 

vào cái khoan hồng chung, đưa rộng lượng vào vị tha: Phải dung kẻ dưới mới là 

lượng trên (Nguyễn Du, Truyện Kiều).  

Để mất tiếng mẹ đẻ là đánh mất cả một hệ thống tư tưởng tiếp cận với tất cả giá trị 

của tổ tiên đã được rèn, luyện, mài, dũa tự bao đời, mất tiếng mẹ đẻ chính là mất đi 

vốn tiếp cận với cuộc sống, vốn hội nhập với cuộc đời, mất đi vốn sống của chính 

mình, nơi mà tiếng mẹ đẻ giúp mọi cá thể trưởng thành đúng, trưởng thành đẹp 

giữa cõi người. Câu chuyện này tưởng như lý thuyết, nhưng nó có tính thời sự bức 

thiết, toàn cầu hóa hiện nay với sức mạnh của Anh ngữ song hành cùng lối sống 

của văn hóa tiêu thụ và giải trí kiểu Mỹ, đã là một cuồng trận loại khó để ta phải 

chú tâm mà bảo vệ tiếng mẹ đẻ. Giờ lại thêm ý đồ xâm chiếm lãnh thổ của Tàu tặc, 

xâm lăng kinh tế của Tàu họa, xâm lược xã hội của Tàu nạn; trong bối cảnh này, 

lại len vào một hai nhân vật tự“vỗ ngực” là các nhà ngôn ngữ học, muốn cải tiến 

tiếng Việt, họ “vỗ ngực” là các nhà cải tổ, nhưng họ vô luân với tiếng mẹ đẻ, chỉ vì 

họ vô tri trước các giá trị nhân văn của Việt tộc đã được xây dựng từ bao đời ngay 

trong Việt ngữ. Đô hộ một dân tộc thường bắt đầu bằng đô hộ về ngôn ngữ trong 

đó có văn hóa, văn minh, văn hiến của một dân tộc mạnh đặt, áp, nén, đè lên một 

dân tộc yếu, hãy thận trọng với bọn Việt gian trong ngôn ngữ, vì chúng sẽ rắp tâm 

làm Hán nô, chúng bắt đầu bằng buôn ngôn, bán chữ để sau đó là buôn dân, bán 

nước. 

Alain Rey, nhà ngôn ngữ hàng đầu của Pháp ngữ, suốt đời tìm đường đi nẻo về 

trong nghiên cứu ngôn ngữ học của mình bằng cách sống thường trực, sống cùng 

để sống chung với các cuốn tự điển của tiếng mẹ đẻ, một sự thủy chung dày lý trí, 

có lý luận chỉnh lý, có lập luận toàn lý, ông có vài nhận định để chúng ta suy ngẫm: 

 Ngôn ngữ chịu quy luật lên bổng xuống trầm, qua thử thách và qua thăng 

trầm, có lúc còn bị tha hóa, bị mất gốc… khi tiếng nói của một dân tộc va chạm 

với các ngôn ngữ khác mà nó trong thế yếu. Nhưng thế yếu không phải là thế 

hèn, chúng ta phải biết đề kháng chống ngoại lai tiêu cực như chúng ta kháng 

chiến vì độc lập dân tộc, vì toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, và cho chính nhân phẩm 

của chúng ta. Hãy ý thức là tiếng mẹ đẻ cũng chịu hiểm nguy như một thân thể, 

như một lãnh thổ, như một quốc gia, như một dân tộc trước họa ngoại xâm, nó 

cũng mang những hiểm nạn như chuyện an ninh, quốc phòng, kinh tế, luân lý. 

 Ngôn ngữ luôn cần sự hỗ trợ của tập thể, cộng đồng, dân tộc để sống còn, 

ngôn ngữ rất tùy thuộc vào sự cư xử chính trị của chính quyền, và một chính 

quyền thông minh thì biết thăng hoa tiếng mẹ đẻ; ngược lại chính quyền ngu, 
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khờ, dại, ngốc thì sẽ làm tiếng mẹ đẻ chột, què, lảng, ngọng… Tiếng Việt hiện 

nay đã và đang bị thô bạo hóa với các cuộc cải tổ nhưng thực chất là biến chất 

hóa tiếng Việt của một vài nhà ngôn ngữ với tham vọng cá nhân, mà hậu quả là 

bóp cho ngộp thở sinh lực của tiếng mẹ đẻ; kẻ thì đổi cách viết, gây ung thư nội 

tạng cho tiếng Việt; kẻ thì đổi cách đọc, gây ung thư não bộ cho tiếng Việt. Một 

chính quyền không đủ kiến thức trong lý luận, không đủ ý thức trong giải luận 

trước các cuộc tấn công ngôn ngữ của loại vô luân vì vô tri này, thì sẽ để các 

loại ung thư này trở đi trở lại rồi lan tràn trong tư duy Việt như một bịnh dịch! 

 Có sự tương quan khắng khít giữa ngữ vựng, văn phạm của tiếng mẹ đẻ đối 

với các chính sách của một chính quyền về kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo 

dục, luân lý… Nếu chúng ta công nhận văn hóa thay đổi chậm hơn khoa học, 

giáo dục thay đổi chậm hơn kỹ thuật, thì ngôn ngữ cũng thay đổi chậm hơn các 

chuyển hóa của xã hội; từ đây chúng ta nên có nhận thức để luôn được tỉnh thức 

trước các thử thách ngôn ngữ tới từ bên ngoài. Một nhận thức biết đón nhưng 

cũng biết lọc, biết nhận nhưng cũng biết tra, biết tiếp nhưng cũng biết giải (giải 

thích được là đã giải độc được một phần lớn rồi), trong quyết đoán là làm mới 

tiếng Việt, nhưng không làm hư tiếng Việt. 

 

Hãy lấy một thí dụ: Hàn Lâm Viện Pháp quốc, một hàn lâm viện lâu đời và uy tín 

của nhân loại, với các hàn lâm viện sĩ chỉ tụ họp với nhau để soạn một cuốn tự điển 

không bao giờ dứt, vì không có hạn kỳ để ngừng; không bao giờ dứt chỉ vì sự phát 

triển của một ngôn ngữ không bao giờ định được hạn kỳ hóa cả. Các hàn lâm viện 

sĩ này là những đứa con tin yêu của học thuật Pháp, nhưng khi họ làm cuốn “tự 

điển vô thời hạn” này, họ có một niềm tin vô bờ bến vào sức mạnh của tiếng mẹ đẻ 

của họ, họ luôn chỉnh lý trong lý luận, vì số đông của Hàn Lâm Viện là những nhà 

nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn, ngày ngày chia sẻ công việc với các 

văn sĩ, thi sĩ đam mê ngôn ngữ học để sống-với-và-sống-vì tiếng mẹ đẻ. Có chuyện 

lạ là họ không bao giờ dùng tri thức của họ để áp đặt bất cứ điều gì trên tiếng mẹ 

đẻ của họ; như chúng ta đã thấy một hai nhân vật đơn thân độc mã muốn cải tổ 

tiếng Việt, để những kẻ nếu theo học tiếng Việt qua cách viết và cách đọc của họ, 

sẽ tự nhận ra là các nhân vật mang ý đồ cải cách tiếng Việt này đang tật nguyền 

hóa tiếng Việt trong cách đọc, đang ung thư hóa tiếng Việt trong cách viết. Ngược 

lại các hàn lâm viện sĩ Pháp khiêm tốn và nhún nhường vì họ chỉ xin làm kẻ song 

hành với tiếng mẹ đẻ của họ. Họ song hành trong chỉnh lý, vì khi có một chữ mới, 

một cụm từ lạ xuất hiện trong tiếng mẹ đẻ thì họ theo dõi để tìm hiểu, rồi tranh luận 

để đề nghị, và khi quyết định đưa một chữ mới, một cụm từ lạ vào tự điển Hàn 

Lâm Viện hàng năm, thì họ thông báo mạch lạc qua các mạng truyền thông để cả 

xã hội được biết, mà cũng để được lắng nghe trong tranh-luận-để-trao-luận về 

chuyện biến thiên trong một ngôn ngữ. Họ song hành với tiếng mẹ đẻ của họ để 

cảm nhận rồi đóng góp vào sự phát triển của nó, và khi nó thăng hoa trong đời sống 

nghệ thuật, học thuật, văn chương, thi ca… thì họ vinh danh nó bằng những giải 

luận rất toàn lý. Họ không hề muốn đóng vai độc vương, lãnh chúa, nguyên soái về 

ngôn ngữ để “dạy đời thiên hạ”, với ý đồ thay đổi ngôn ngữ qua cải cách như 
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chúng ta đã thấy qua một vài nhân vật “đầu khờ, miệng lanh” tại Việt Nam trong 

vài năm qua. Mang ý đồ muốn thay đổi mà thật ra là biến chất tiếng Việt, mà chính 

họ cũng không lường hết các hậu quả mà tiếng mẹ đẻ phải gánh chịu từ văn hóa tới 

giáo dục, từ đạo đức tới đạo lý. 

Tiếng mẹ đẻ: tư tưởng quảng bá 
Vào thế kỷ thứ XVIème, Irak là một quốc gia với văn minh cao, dân tộc trên quốc 

gia này biết sáng lập ra: ngôi nhà minh triết (maisons de la sagesse), tại đây các 

người yêu ngôn ngữ tụ họp lại để dịch ra tiếng mẹ đẻ từ các tác phẩm tới từ các 

ngoại ngữ, và ngày ngày họ sống qua dịch thuật, họ đưa cái hay, đẹp, tốt, lành bên 

ngoài vào tiếng mẹ đẻ của họ, rồi họ giới thiệu cái cao, sâu, xa, rộng trong văn 

minh của họ tới nhân loại qua con đường dịch thuật. Đa ngữ không làm họ hoảng 

sợ, họ tìm hiểu sự đa dạng của ngôn ngữ qua từng châu lục, qua từng quốc gia, qua 

từng sắc tộc, như đi tìm sự đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu của nhân loại, để vượt 

qua sự khác biệt ngay trong ngôn ngữ. Họ thật thông minh, vì công việc của họ 

trong ngôi nhà minh triết này rất đa nguyên trong sáng suốt, họ quảng bá các ngôn 

ngữ như quảng bá các tư tưởng đa chiều, đa dạng, đa diện. Họ không kỳ thị với 

ngôn ngữ này, họ không bài thị các văn hóa kia, họ không phân biệt đối xử với dân 

tộc nọ; ngày ngày họ làm giàu cho tiếng mẹ đẻ, tháng tháng rồi năm năm tiếng mẹ 

đẻ của họ biết mở-lòng-để-sáng lòng với nhân tri của nhân loại. Họ tham gia cụ 

thể trong việc dụng nhân trí trong ngôn ngữ để làm sáng nhân tính trong nhân sinh, 

họ đại diện cho nhân đạo trong nhân lý để thăng hoa nhân vị, không những cho họ 

mà cho cả nhân thế.  

Hãy kể cho tôi nghe bạn đối xử thế nào với tiếng mẹ đẻ của bạn, rồi bạn đối xử thế 

nào với tiếng mẹ đẻ của người khác, tôi sẽ nói cho bạn nghe bạn là loại người nào? 

Nhân sinh quan của bạn là gì? Thế giới quan của bạn vì ai? Vũ trụ quan của bạn 

rộng cỡ nào? 

Câu chuyện ngôi nhà minh triết không bao giờ lỗi thời, hãy đi từ cổ sử, cổ triết của 

Hy Lạp tới sử hiện tại và triết đương đại của thế giới hiện nay, để cùng nhau đào 

sâu câu chuyện nâng niu tiếng mẹ đẻ bằng dịch thuật những thứ tiếng khác của 

nhân loại, mà tôi xin gọi là: ngôi nhà ngôn ngữ dân chủ, với lời khuyên của 

Aristote: “Dân chủ vẫn là một chế độ ít xấu nhất, và cái đáng yêu của dân chủ 

chính là sinh hoạt picnic, hẹn với nhau để được cùng nhau ăn uống ngoài trời, nơi 

mà mỗi người mang phần ăn của mình lại để được ăn chung với người khác, chính 

sự đa dạng của nhiều món trong cùng bữa ăn chung này làm giàu nhân sinh quan 

cho từng cá nhân”, có cái chung thì con người sẽ có hòa bình trong thái hòa, như 

lời tổ tiên Việt đã dạy con cái Việt: trong ấm ngoài êm, mà tránh đi các thảm họa 

kiểu thế chiến trong thảm cảnh dân tộc này sống để diệt dân tộc kia. Trong tác 

phẩm Chúng tôi dân tỵ nạn, nơi mà tác giả là triết gia Arendt đã thấy đồng hương 

Do Thái của mình bị Đức quốc xã tiêu diệt, bản thân bà phải làm kẻ tị nạn, tha 

phương cùng trời cuối đất, bà đã dặn dò chúng ta: «Hãy cẩn trọng, vì trong thế 

chiến vừa qua lịch sử nhân loại đã cho ra đời hai loại người mới: loại thứ nhất là 
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những kẻ đưa kẻ khác vào các trại tập trung để thảm sát khi họ coi kẻ khác như tử 

thù; loại thứ hai là những kẻ bỏ nhốt người thân của mình vào các bịnh viện tâm 

thần, rồi xếp loại người thân của mình là kẻ điên».  

Câu chuyện tiếng mẹ đẻ từ đây sẽ đi theo hai hướng ngược nhau, hãy trở về cổ sử 

của cổ triết Hy Lạp để hiểu chỉ một từ mà làm cả nên hệ thống triết học của 

phương Tây, một từ không sao dịch được ra tiếng Việt: logos, vì cùng một từ mà 

nó vừa là tham luận vừa là lý lẽ, vừa là lời nói vừa là lý luận, nơi mà lời là lý để lý 

được nói nên lời. Nhưng cũng ngay trên đất nước Hy Lạp này có một chữ cũng 

không sao dịch được, đó là: blah- blah- blah, để vừa chọc, vừa để kể là kẻ lạ tới từ 

đâu đó xa lắm và khi kẻ lạ này nói một thứ tiếng mà người Hy Lạp không hiểu gì 

cả ! Và khi người Hy Lạp thuở xưa không hiểu kẻ lạ muốn nói gì, thì họ “nhái” là: 

blah- blah- blah. Và từ đây, họ cho ra đời chữ: barbare (kẻ mọi rợ, kẻ man di), kẻ 

lạ chưa biết văn minh vì chưa có văn hiến… Hãy lấy một thí dụ ngược lại trong 

ngôn ngữ là tiếng Pháp, có chữ: hôte, để chỉ người vừa là kẻ tiếp người lạ, vừa là 

kẻ được ngừơi lạ tiếp, tức là kẻ vừa đón mà cũng là vừa được tiếp cùng lúc. Tiếng 

mẹ đẻ biết tiếp tiếng lạ, để được tiếng lạ tiếp lại mình; cái hay của ngôn ngữ làm 

nên cái khôn trong đối nhân xử thế là biết sống chung trong sự tôn trọng lẫn nhau, 

cùng nhau vượt qua sự khác biệt, rồi còn biết dùng sự khác biệt để làm giàu cho 

nhau. 

Đừng đóng khuôn, đừng trói buộc, đừng xây dựng nhà tù ngay trong tiếng mẹ đẻ 

của mình, theo cách nói hẹp hòi: “Chỉ có người Việt mới hiểu hết tiếng Việt”, 

chúng ta biết rõ là có những nhà ngôn ngữ học nghiên cứu xuất sắc về Việt ngữ, và 

khi họ nói tiếng Việt thì họ phát biểu cũng sắc nhọn như các nhà thâm nho trong 

Việt ngữ. Để từ đây ta có được một nhân sinh quan vừa rộng, vửa mở, không chỉ 

có người Việt là sở hữu chủ độc nhất của tiếng Việt, mà tiếng Việt còn là tài sản 

chung của nhân loại, vì người Việt biết đóng góp cho nhân loại kho tàng tiếng mẹ 

đẻ của mình, như lời của Nguyễn Công Trứ: “Kho trời chung mà vô tận của mình 

riêng!”. Cụ thể là ta cứ tiếp tục thương tiếng mẹ đẻ như nhạc sĩ Phạm Duy: “Tôi 

yêu tiếng nước tôi tự khi mới ra đời người ơi”, nhưng ta cũng phải thông minh như 

Bùi Giáng đã dặn: “Đã mở cõi thì đừng có ngăn miền”. Hãy bảo vệ tiếng mẹ đẻ 

trong tỉnh táo để sáng suốt song hành cùng phân tích của Bachelard, một nhà khoa 

học luận uyên bác khi yêu thi ca, sáng suốt khi đưa lập luận để bảo vệ tiếng mẹ đẻ 

của mình: “Tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ biết đi tìm cảm xúc, lại biết diễn đạt được cái 

đang tới và cái sẽ tới; vì thế tiếng mẹ đẻ làm nên các chủ thể biết diễn đạt các ý 

nghĩa của cuộc sống, vì biết thăng hoa các kinh nghiệm của tổ tiên mình giữa nhân 

sinh”. 

Tiếng mẹ đẻ: tri-tưởng-nghệ  

Chomsky, nhà ngôn ngữ học được xem là có các công trình ảnh hưởng sâu rộng 

nhất trong giới học thuật về nguồn gốc của tiếng nói và chữ viết, ông đề nghị với 

chúng ta hai phân tích sau đây khi chúng ta xét nghiệm tiếng mẹ đẻ: 
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 Ngôn ngữ mang trật tự của một cấu trúc chỉnh lý, trong đó tiếng mẹ đẻ biết 

thu gọn mọi kinh nghiệm để dồn vào một cơ cấu, từ đó xây dựng câu chữ cho 

truyền thông, giúp các thành viên cùng một tiếng nói các câu chữ này được xây 

dựng trên một cơ cấu trật tự của tự truyện có mặt vừa trong lịch sử, vừa trong 

huyền sử. Đối với Việt tộc, ta thấy rõ ngay trong thượng nguồn lập quốc của 

Việt tộc có Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, đi song hành với các 

lịch-huyền sử khác: Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh… 

 Quan hệ giữa ngôn ngữ, chính trị, xã hội luôn là quan hệ khắng khít, vì ngôn 

ngữ có mặt trong mọi sinh hoạt xã hội, được sử dụng trong nhiều tình huống rất 

khác nhau, như công cụ của tri thức mà cũng giúp điều khiển các mục đích của 

từng cá nhân trong cuộc sống. Chữ nhân được Nguyễn Trãi sử dụng theo cách 

của ngài, trong đó quân sự có gốc của chính nghĩa, chính trị có trí tuệ: “Lấy 

nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo”. 

Khi Chomsky, đưa ra hai phân tích trên, ông đề nghị chúng ta suy nghĩ thêm hai 

định đề khác: 

 Quan hệ giữa ngôn ngữ và ý thức là sự hình thành của cảm nhận như kết quả 

vừa bình thường, vừa huyền hoặc của ngôn ngữ, ông thường lấy thí dụ sự hình 

thành của một hạt tuyết, như một tuyệt tác của khí trời. Một sự hình thành có 

được nhờ các điều kiện của khí hậu, từ chất hơi vô tướng tới một hữu thể có 

tướng, có dạng; và hạt tuyết chỉ xuất hiện trong bối cảnh khi mà các điều kiện 

khí hậu được hội tụ đúng lúc, và hạt tuyết sẽ tan khi các điều kiện khí hậu này 

không còn nữa. Nhận xét trên đúng cho tuyệt tác Truyện Kiều, của Nguyễn Du, 

nơi mà tiếng mẹ đẻ của Việt tộc có sung lực sử dụng trạng động từ ở dạng nghệ 

thuật ngôn ngữ cao và đẹp, thí dụ: sè sè nắm đất bên đường; ào ào đổ lộc rung 

cây; nao nao giòng nước uốn quanh, tà tà bóng ngã về tây… Và sau thế kỷ 

XVIII của Nguyễn Du, thì sè sè, ào ào, nao nao, tà tà từ từ mất dạng, vắng diện 

trong thi ca; đỉnh cao của trạng động từ xem chừng đi xuống chớ không đi lên, 

xem chừng bị tan như tuyết mà ta chưa thấy các hạt tuyết mới nào, như chưa ta 

thấy các tuyệt tác mới được cấu trúc từ năng khiếu tiếng mẹ đẻ từ trạng động từ 

kiểu này. 

 Quan hệ giữa ngôn ngữ và tư tưởng lại là một lỗ hổng lớn, chúng ta có nhiều 

tin tức về ngôn ngữ, nhưng lại ít tin tức về tư tưởng, chúng ta thấy ngôn ngữ 

xuất hiện trong sự hình thành rồi trưởng thành của nó qua truyền thông rồi qua 

sự trao truyền kiến thức giữa các thế hệ, mà chúng ta không thấy được rõ ràng, 

rành mạch như vậy qua sự hình thành rồi trưởng thành của một tư tưởng. Có 

một khuynh hướng hiện nay trong học thuật tự xem tư tưởng và ngôn ngữ chỉ là 

một; tại đây thì khoa học tri thức, tức là khoa học thần kinh và não bộ, cũng 

chưa cho chúng ta biết gì nhiều về sự quan hệ giữa ngôn ngữ và tư tưởng qua ý 

thức, qua nhận thức. Nhưng chúng ta biết rõ một điều là ngôn ngữ không những 

biết chứa đựng để chuyển tải tư tưởng, mà ngôn ngữ còn biết mài, dũa, tôi, 

luyện tư tưởng. Khi tiếng Việt chuyển tư tưởng tình thương của Phật giáo bằng 

một cấu trúc rất gọn qua bốn từ: từ, bi, hỷ, xã, thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã 
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dùng nghệ thuật của ngôn ngữ để đi thêm một bước nữa, từ đó để tạo ra sự hội 

tụ giữa tình yêu chỉ của hai người đã biết nhập nội vào tình thương với muôn 

loài của từ, bi, hỷ, xã qua ca từ: “Yêu em lòng chợt tự bi bất ngờ”. 

 

Tiếng mẹ đẻ làm được ít nhất ba chuyện: đón nhận ta rồi giúp ta hội nhập vào các 

giá trị văn hóa của tổ tiên qua định vị địa lý ngay trên lý lịch của ta (quê mẹ, quê 

cha, đất tổ, nơi chôn nhau cắt rún…). Từ đó, tiếng mẹ đẻ giúp ta tư duy ngay trên 

kiếp làm người của ta (nắng sớm chiều mưa, sớm nở tối tàn, sống nay chết mai…), 

tư duy về nhân kiếp để trân quý số kiếp. Kế đến, tiếng mẹ đẻ nâng niu từng đứa 

con, dìu dắt các đứa con tùy vào trình độ của mỗi đứa trong sự liên kết để kết đoàn 

(sự khác nhau của: bàn tay có ngón dài ngón ngắn trong cái tương trợ: anh em như 

thể tay chân; sự khác lạ ngay trong: cha mẹ sinh con, trời sinh tính, luôn được trợ 

lực qua không gian hằng ngày của: chị ngã em nâng, luôn được trợ duyên trong 

thời gian dài của kiếp người với: anh em như thể tay chân). 

Câu chuyện thăng hoa đôi của tư tưởng và của nghệ thuật qua ngôn ngữ, giúp ta 

nhận ra tiếng mẹ đẻ trao tặng cho ta một tiềm năng biết kể chuyện rất tự nhiên bằng 

các công cụ ngôn ngữ rất dễ-dùng-vì-dễ-hiểu đã có sẵn từ khi mẹ đẻ ra ta. Khi 

chúng ta kể thoái mái câu chuyện: Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, 

thì chúng ta cũng kể trong thư thái các chuyện: Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh 

chém chằng, ta kể luôn trong thong dong các chuyện khác như: Tấm Cám, Quan 

Âm Thị Kính. Chúng ta sử dụng tiếng mẹ đẻ như một ngôn ngữ không những dễ-

dùng-vì-dễ-hiểu, mà tiếng mẹ đẻ còn giúp chúng ta dễ-đối-nhân-để-dễ-xử-thế trong 

khả năng dùng ái ngữ có ngay trong ngạn ngữ, ca dao, dân ca: “lời nói chẳng mất 

tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.Tiếng mẹ đẻ có tác dụng tức khắc và 

lâu dài khi nó dặn ta: giận mất khôn, trong đạo lý ở sao cho vừa lòng người, trong 

không gian rộng và thời gian dài là ăn ở có hậu, vì triệt hậu tức là hết đường sống! 

Chúng ta tránh dùng các từ ngữ khó-dùng-vì-khó-nghe, và để quan hệ xã hội được 

xuôi như những dòng chảy để sinh hoạt xã hội được thuận buồm xuôi gió; mà cũng 

để ta không bị kẻ khác xem là: lộng ngôn, loạn ngữ, đây là các từ dùng cho những 

kẻ tâm dại, trí điên. 

Tiếng mẹ đẻ: biểu đồ tri thức 

Tiếng mẹ đẻ mang hai tiềm lực như hai nội công song hành với chúng ta suốt kiếp, 

vì tiếng nói và chữ viết này có sức tạo hình vừa cụ thể, vừa công phá, cùng lúc lại 

là mô hình của kiến thức, mà Kant gọi tiếng nói mà ta dùng hằng ngày với dân tộc 

ta là biểu đồ biết xếp đặt các kiến thức, được tổ chức như những kinh nghiệm của 

cuộc sống đã được ngôn ngữ định hình. Vừa cụ thể, vừa công phá, lại mô hình của 

kiến thức tạo tri thức cho trí tuệ, cứ lấy một thí dụ: “Lạy trời mưa xuống, lấy nước 

tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp”. Quy trình của con 

người có trong quy luật của thiên nhiên (mưa, nước) làm ra sự sống rất cụ thể 

(ruộng, cơm); và sức công phá có ngay trong lý luận khi con người biết dùng tri 

thức của mình để biến thiên nhiên (mưa, nước) thành: rơm đun bếp, biết biến nước 
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thành lửa, để có đầy bát cơm. Hùng lực của ca dao nói lên được một biểu đồ tri 

thức có ngay trong tiếng nói, câu ca, trong đó con người chủ động được sự sống vì 

biết tận dụng tri thức của mình. Sung lực của ngạn ngữ, dân ca trong tiếng mẹ đẻ 

mang trí tuệ của con người biết trả lời các thử thách, các thăng trầm của cuộc sống, 

con người đó biết là có đầu sóng ngọn gió, mà cũng biết đứng mũi chịu sào trong 

sóng to gió lớn, nhưng vững tin vào sức của mình nên vững tay chèo. 

Hagège, đứa con tin yêu của ngôn ngữ học hiện đại, biết yêu tiếng người và chữ 

người như yêu những người mà mình yêu quý nhất trên cõi đời này, đưa ra một 

phân tích lạ: hãy cẩn trọng với chuyện độc ngữ là chỉ biết yêu tiếng mẹ đẻ, mà 

không biết các tiếng mẹ đẻ khác, vì chuyện này có dính líu đến chuyện độc tài về tư 

tưởng có trong độc tài vì độc ngữ. Bảo vệ cho bằng được sự đa dạng của ngôn ngữ 

của nhân loại để yêu hơn tiếng mẹ đẻ của mình, cụ thể là đi tìm để yêu các tiếng 

mẹ đẻ khác, để thấy tính tương đồng, để có sự đồng cảm giữa các ngôn ngữ. Xa 

hơn nữa là hãy thấy để nhận ra tính đa trí, đa tài; đa lực, đa hiệu, đa năng của các 

tiếng mẹ đẻ khác, đã đóng góp nhiều không những cho sự giàu có ngôn ngữ của 

nhân loại, mà cũng làm cao tính đa nguyên cho nhân trí. Hagège thẳng thắng đề 

nghị luôn: chống độc tài về tư tưởng là chống độc tài về ngôn ngữ, ngôn ngữ độc 

nhất là ngôn ngữ độc tài, và đa ngữ là công cụ hữu hiệu để chống độc tài về tư 

tưởng. Khi một thế giới chỉ biết tiếng Anh với văn hóa Mỹ, thì thế giới này có tư 

duy rất nghèo nàn, độc ngữ chỉ làm trí tuệ của nhân loại tụt hậu về ngôn ngữ, về tư 

tưởng, về nhân văn. Hagège còn thẳng thừng trong thành thật, một sự thành thật rất 

trong sáng và thông minh khi yêu cầu ta phải biết làm giầu cho tính đa trí, đa tài, 

đa năng, đa hiệu của đa ngữ.  

Nói người hãy nghĩ tới ta! Chính khi người Việt chạy theo văn hóa Mỹ với ngôn 

ngữ Anh độc tài trong toàn cầu hóa hiện nay, tức là ta đang bị điều khiển bởi độc 

tài về tư tưởng có trong độc tài về ngôn ngữ, là ta tự tạo các tai biến trong chính 

ngôn ngữ của mình, để sau đó phải nhận chịu những hậu quả về xáo trộn luân lý, 

hỗn loạn đạo lý… Hiện nay, loại tuổi trẻ nhập cuộc cuồng loạn tức khắc với các thể 

loại nhạc cuồng tri, rồi lấy đó làm tiêu chuẩn để chê trách, khinh rẻ ca dao  Việt, rồi 

bôi bác dân ca Việt là: «khó nghe», «chói tai», vì «quê mùa», vì «nhà quê». Chính 

các bạn trẻ này đang tự dẫm lên chân của mình cho què, chọc vào mắt mình để bị 

chột, đâm vào tai mình để bị điếc, xiết vào cổ mình để bị ngọng ngay trong tiếng 

mẹ đẻ của mình. Các nhà ngôn ngữ học tri thức xếp loại người này vào loại thấy 

hoa mà không ngửi được hương của hoa. Hãy lấy ngay một thí dụ trong thi ca Việt 

của đứa con vô cùng thông minh là Nguyễn Bính đã nói rất hay về chuyện thấy hoa 

mà không biết hưởng hương của hoa trong bài Chân quê:  

Hoa chanh nở giữa vườn chanh  

Thầy me cùng với chúng mình chân quê 

Hôm qua, em ra phố về 

Hương đồng cỏ nội bay đi rất nhiều… 
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Để đánh mất đi hương đồng cỏ nội là một thiệt thòi lớn quá về trực giác lẫn tuệ 

giác, hãy rất cẩn trọng khi chê người này «quê mùa», người kia «nhà quê», vì chân 

quê vừa là vốn liếng của tri thức, vừa là vốn sống của nhận thức. Hãy cẩn thận để 

ngọn hải đăng giữa sương mù, bão táp, như Thanh Tâm Tuyền -một đỉnh núi cao 

của thơ hiện đại, một giòng suối lạ của văn xuôi Việt Nam- khi ông nói lên những 

sự mất mát trong kiếp người đã có ngay trong ngôn ngữ: “…Những vì sao… những 

đứa con… những biệt ly rạn nứt lòng đường…”. Tiếng mẹ đẻ như những vì sao với 

vị thế thật cao, sống cả đời người chưa chắc với tới được; những đứa con vì ở dưới 

đất, quá sát đất nên chưa chắc thấy đủ, thấy đúng nội lực của những vì sao (nên lai 

căng mà cứ tưởng là hợp thời trang), tự tạo ra những rạn nứt ngay trên lòng đường 

mà mình đang đi. Mất tiếng mẹ đẻ là mất đường đi nẻo về lại quê mẹ, quê cha, đất 

tổ. Vô minh trong hiện tại nên vô định trước tương lai! 

Bài học của tổ tiên -xưa hay nay- vẫn đúng cho tiếng mẹ đẻ: “Người khôn chưa 

đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu” nơi mà tiếng mẹ đẻ đang bị vây khốn 

bởi bao bạo quyền giáo dục của độc-đảng-luôn-độc-tài-lại-bất-tài ngay trong giáo 

dục để một bộ trưởng mà tri thức thì chột, què, ngọng, nên điếc về nhận thức giáo 

dục “bật đen xanh” cho một, hai nhân vật làm chuyện “cải cách tiếng Việt”. Một 

kẻ thì đổi cách viết để thui chột hóa tiếng mẹ đẻ, một kẻ thì đổi cách đánh vần để 

ngọng nghịu hóa cách đọc tiếng mẹ đẻ. Cả đám độc diển mà chính phủ không tổ 

chức được một hội thảo chuyên môn nào để kiểm nghiệm, một hội luận toàn quốc 

nào để thanh tra, một hội đàm nào có quy mô đại chúng để thu nhận các ý kiến 

khách quan. Nên đám này tiếp tục gãi đầu-xoa mặt-vuốt mũi như đang đi “bán 

thuốc bắc ngoài chợ trời”. Chúng ta hãy tự cảnh giác vì chúng ta không còn mong 

chờ gì nữa vào một chính quyền độc trị-nhưng-biết-quản-trị ngôn ngữ, văn hóa, 

giáo dục… gây ra bao độc hại cho tiếng mẹ đẻ. Chúng ta hãy vận dụng chính hệ 

thức của mình: lấy kiến thức trong sáng để lập tri thức sáng suốt, lấy ý thức bảo vệ 

cho bằng được tiếng mẹ đẻ để vững tâm bền chí trong nhận thức phải chăm sóc 

hằng ngày tiếng mẹ đẻ, vì chúng ta tin vào tiếng mẹ đẻ vừa chỉnh lý trong trao 

truyền giáo dục, vừa toàn lý trong giáo huấn đạo lý (công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy). 

Tiếng mẹ đẻ biết gầy dựng tượng hình cụ thể để chống bất bình đẳng và vừa đặc 

sắc để sắc nhọn trong mô tả để chống bất công (cốc mò cò ăn, thừa gió bẻ măng, 

thừa nước đục thả câu, ăn cỗ đi trước lội nước theo sau…). Tiếng mẹ đẻ nói lên ý 

tưởng yêu nước để làm nên lý tưởng thương nòi (thương dân yêu nước, yêu nước 

thương nòi); lại vừa xác thực trong phân tích thực tế và vừa ngày ngày nâng chúng 

ta cao theo hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức), tiếng mẹ đẻ vừa 

là tư tưởng Việt và vừa là nghệ thuật Việt, đã từng thăng hoa chúng ta trong hệ 

sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo). 

Tiếng mẹ đẻ: tâm-cảnh-ngữ 

Khi tâm lý học thăng hoa cùng khoa học não bộ để bồi đắp kiến thức thêm cho tri 

thức luận, thì nhiều nghiên cứu của các ngành này đã đi sâu vào chiều sâu tâm linh 

của một dân tộc nơi mà tiếng mẹ đẻ chính là một kho tàng tư tưởng của dân tộc 



 

178 

 

này. Cũng chính các chuyên ngành này dùng cách nghe-đọc-nói-viết tiếng mẹ đẻ 

như một phương pháp mới của tâm lý trị liệu; tên của phương pháp này là 

l'écritothérapie, dùng thượng nguồn của chữ viết để kể chuyện, để viết truyện, 

dùng chữ viết qua hồi ký hoặc qua kịch bản của một câu chuyện để trị liệu các bịnh 

thuộc về tâm lý, tâm thần.  

Hãy bắt đầu bằng tâm sự của nhà tiểu thuyết tài hoa của khoa học giả tưởng hiện 

đại là Bernard Werber (không phải và cũng không có họ hàng gì với Max Weber, 

một trong các sư tổ của ngành xã hội học), khi ông kể về các tâm bịnh mà ông phải 

gánh chịu từ khi ra đời. Từ tuổi thơ tới tuổi thanh niên, ông được sống với một 

người cha, cả đời vì con và sống với đứa con trai là ông qua các câu chuyện do 

chính ông kể. Các truyện mà người cha đã kể cho đứa con trai mang tâm bịnh, mà 

chính Werber công nhận là mình được thừa hưởng tiếng mẹ đẻ ở dạng sáng tạo 

nhất, vừa bằng tri thức, vừa bằng trí tưởng tượng, các truyện này làm giầu cho lý 

luận đứa trẻ, lại tạo cho đứa trẻ một lòng tin mạnh vững vào cuộc sống. Các câu 

chuyện này như những chặng đường giúp đứa con có tự tin trong tự do, có tự chủ 

trong tự trọng… Và Bernard Werber đã thành tài, đã thành nhân, bằng một thứ 

tiếng mẹ để dầy hùng lực của nhân trí, đầy sung lực của nhân tính, vì mạnh nội lực 

của nhân tâm. 

Kể-nghe-đọc-viết tiếng mẹ đẻ như một tâm lý trị liệu, đã có gốc, rễ, cội, nguồn từ 

câu hỏi mà Chomsky cứ lấy ra để xem, xét, tra, nghiệm các công trình của mình về 

ngôn ngữ học là: “Tại sao khi chúng ta tự nói chuyện một mình lại khó hơn, với 

ngữ vựng hỗn loạn, với ngữ văn xáo loạn, với ngữ pháp biến loạn, hơn là khi 

chúng ta nói chuyện với người đối diện qua quan hệ xã hội với truyền thông có sẵn 

trong xã hội?”. Chomsky đặt ra giả thuyết có lẽ khi nói chuyện ngay trong quan hệ 

xã hội, ta đã có trong ý thức đối thoại về ý nghĩa câu chuyện, hơn là khi ta độc 

thoại chăng? Đây là một câu chuyện thật hay! Giúp mọi người Việt trong nước tìm 

hiểu sâu hơn về thể loại tùy bút của văn sĩ Võ Phiến tại Mỹ, về các truyện ngắn 

(nhưng dài) của văn sĩ Kiệt Tấn tại Pháp, như là những tri thức độc thoại của các 

đứa con xa quê hương nhưng luôn biết làm giầu tiếng mẹ đẻ của mình. Nghiên cứu 

về ngôn ngữ học Việt Nam cận và hiện đại mà quên văn học Việt Nam hải ngoại là 

chuyện không chấp nhận được. Vì văn học Việt Nam hải ngoại không hề rời văn 

học quốc nội, vì nền văn học Việt Nam hải ngoại luôn có ngôn ngữ thuần Việt của 

nó, mà không một bạo quyền độc đảng, không một tà quyền tuyên huấn nào, không 

một ma quyền bút nô nào chụp mũ, vu khống, vo tròn bóp méo được nó. 

Khi Nguyễn Bính chỉ xa quê của mình có vài trăm cây số mà thi sĩ đã để lại một thi 

tứ với tiếng mẹ đẻ đặc sắc trong giản dị của người Việt nhìn cảnh lúc xa quê: 

“Những cánh bườm nâu cánh buồm”. Chính tâm nhìn cảnh như vậy mà thi sĩ xa 

nhà vì lưu vong Nguyễn Bá Trạc nhìn cảnh quê người, tại Mỹ, với cảnh theo tâm, 

để nhìn trong sự tiếp nối cùng Nguyễn Bính: “Những mái nhà xa mái nhà”. Các 

đứa con xa xứ biết tiếp nối ngay trong di sản tiếng mẹ đẻ, để có cùng một tâm-

cảnh, rồi tới với nhau trong cùng một tâm-ngữ, bằng một hình ảnh mới nơi xa thật 
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xa quê cha đất tổ, nhưng mọi người Việt khi đọc hai cấu trúc của hai thi từ trên đều 

thấy nó rất gần gũi với mình, dễ cùng nhau chia sẻ tâm-cảnh-ngữ với nhau.  

Hãy nhìn rộng hơn câu chuyện tâm-cảnh-ngữ cùng nhau này, để nhớ lại chuyện 

ngắn đầu tiên của Mai Thảo, Đêm giã từ Hà Nội, được Thanh Tâm Tuyền tuyển 

đăng ngay, cho báo Sáng Tạo, kể về chuyện di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, với 

một câu đầu thật lạ: “Hàng phượng vĩ ở trên, Hà Nội ở dưới”. Một cấu trúc vừa 

mang ẩn ngữ, lại vừa tiên tri về số phận của Việt tộc với: “Hàng phượng vĩ ở trên 

sẽ nhuộm đỏ số phận của của thủ đô, của cả đất nước, của cả dân tộc bằng màu đỏ 

của cộng sản, của độc đảng trong độc trị, đỏ trong mất mát, đỏ trong điêu linh… 

sau hơn nửa thế kỷ câu này không sai! Mai Thảo có một văn hữu thân thiết là 

Thanh Nam, nơi mà nhân từ là nhân tri làm nên tiên tri cho nhân vị. Cụ thể là sau 

chiến thắng của người cộng sản năm 1975, kẻ chiến thắng tự xưng là vô thần, 

nhưng cũng tự vỗ ngực là họ đã lập nên một chiến công thần thánh. Thanh Nam đã 

độc thoại trong tiên tri, lấy khiêm tốn để giáo dưỡng khiêm nhường, cho những kẻ 

vừa tự xưng là vô thần lại ngược đời cùng lúc vỗ ngực đòi làm thánh thần, chỉ qua 

một thi từ:” Cuộc chiến trần gian dù thắng bại, đường về cõi lạnh giống nhau 

thôi”. Chúng ta nói tiếng Việt và tự dặn lòng là ta phải khiêm nhường trong khiêm 

cẩn trước nhân vị của ta!  

Câu chuyện độc thoại bằng tiếng mẹ đẻ nơi xứ lạ quê người, để thấy tâm hồn Việt 

qua ngôn ngữ Việt, thì ta không nên quên thi sĩ Cao Tần (văn sĩ Lê Tất Điều), khi 

ông lưu vong sau 1975, ông thấy một cảnh rất lạ trong những ngày tháng đầu tiên 

tại Mỹ, trong các nơi công cộng, trên các phương tiện lưu thông đại chúng mặt mũi 

người Mỹ bản xứ xem ra rất “lo”, có khi “buồn”, tới “yểu”, quên sống vui để vui 

sống, rồi quên luôn cả: chào nhau! Thế là ông làm một bài thơ độc thoại khi ông 

tiếc nối chuyện xa quê, xa đồng bào của ông, chúng ta đọc bài thơ này, chúng ta 

vừa cười, lại vừa khóc, và cười khóc xong ta thấy nước mắt đã dàn dụa ra đầy 

ngực, đầy tay ta, đây chính là sức mạnh của tiếng mẹ đẻ: “Tiếc xưa sao không quen 

cả nước!” để ông được chào mọi người, được chào cả nước, Cao Tần tiếc mà nhớ 

đồng bào mình xiết bao, rồi ông lại đùa ngay (đùa cho đỡ tiếc, đùa cho đỡ buồn): 

“Nếu quen cả nước, ra đường “chào gãy cổ!”. Hãy dừng lại ở hình tượng“chào 

gãy cổ!” để tri thức hóa hiện tượng vừa khóc, vừa cười, với nước mắt dàn dụa này 

của ta bằng chính lập luận của Spinoza, khi triết gia này cả quyết rằng: tiếng mẹ đẻ 

tiếng luôn mang theo hai sung lực, nó vừa hình tượng với sức tạo hình vô song, và 

nó vừa tri thức để ta tổ chức kiến thức trong hoàn chỉnh, nơi mà hình tượng là 

thượng nguồn của kiến thức. 

Câu chuyện tiếng mẹ để cũng chưa cạn (vì chưa xong) với các nghiên cứu của nhà 

phân tâm học Cyrulnik, mà cũng là đứa con xuất sắc của khoa học não bộ, trong 

một tác phẩm mới nhất của ông, trong năm 2019 này: Psychothérapie de Dieu, 

Tâm lý trị liệu của thượng đế. Ở đây, ông không hề kể lể lý lịch, bản lai, diện mạo 

của thượng đế, mà ông chỉ dùng khoa học não bộ để tìm hiểu tại sao mỗi lần những 

người tới nhà thờ cầu nguyện trước thượng đế là: nỗi lo của họ tan biến đi, và nỗi 
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buồn của họ cũng “bốc hơi” luôn. Với các phương tiện hiện đại được tập trung để 

quan sát từng chi tiết các diển biến của nảo bộ trong lúc con người đang cầu người, 

thì người ta thấy rỏ là sự thư giản đã tới với kẻ đang lo, đang phiền, đang sợ là các 

vùng nảo đang vị căng thẳng, giờ được vào vị nhàn hạ, thế thảnh thơi, sau vài lời 

câu nguyện. Chỉ vài lời lầm bầm nhưng rất nghiêm cẩn là lo âu, phiền não bay biến 

đi, để thư thái trở lại với nhân cách, để thong dong trở về với nhân vị, để ung dung 

nhập nội vào nhân tâm. Người cầu nguyện đâu có thấy thượng đế, nhưng kẻ cầu 

nguyện gởi niềm tin như chế tác ra một tư tưởng trong tự tin bằng chính tiếng mẹ 

đẻ của mình để vượt thắng các bức xúc, các dồn nén, các sức ép chung quanh, nói 

theo kiểu của Xuân Diệu, để: “cởi hết ưu phiền gởi gió mây!”. 

Ta có nên kết thúc câu chuyện tiếng mẹ đẻ bằng câu cuối cùng trong Truyện Kiều 

của minh sư Việt ngữ Nguyễn Du: “Mua vui cũng được một vài trống canh” 

không? Với sự cẩn trọng trước cụm từ: mua vui, trong cái nửa đùa, nửa thật của 

thâm học nhờ thấu tâm của Tố Như, nói là mua vui nhưng thật ra là cách học sống 

đúng để đối xử đúng với đời, với người, với tiếng mẹ đẻ. Ta lại càng phải càng cẩn 

trọng hơn nửa với cụm tự tiếp theo : một vài trống canh, vì một đêm chỉ có năm 

canh, mà vài trống canh thì đã hết cả đêm rồi! Hết đêm như là hết đời, như sống cả 

đời mà chưa chắc đã thấu cái cao, thấm cái sâu của tiếng mẹ đẻ! 
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 Thư gởi người bạn vô sản khuyên tôi vô vi, 

tôi là người Việt Nam, tôi từ chối: 

vô sản-vụ lợi trong cộng sản-tư lợi 
Chào bạn, 

Cụm từ vô sản nhưng vụ lợi, bạn cũng có thể đổi lại theo ý bạn là cộng sản nhưng 

tư lợi, đây có lẽ là sự bất đồng của chúng ta trong nhiều năm qua; may quá là tình 

bạn của chúng ta từ bao năm nay đã biết vượt thoát cái thấp của vụ lợi và vượt 

thắng cái hẹp của tư lợi, mong sao tình bạn này luôn thật sự là hạnh ngộ giữa cuộc 

sống này, nhiều trầm luân, lắm thăng trầm.  

Tôi xin thành thật trả lời các câu hỏi, kể cả các chỉ trích của bạn về các bài tôi đã 

đăng, các sách tôi đã xuất bản, phương pháp trả lời của tôi thành thật nên tôi dùng 

chính lý lẽ của bạn để xây dựng hành trình các câu trả lời của tôi. Trong ngoại giao, 

thì các chuyên gia đặt tên cho phương pháp trả lời này là nhân địch luận, dùng 

chính luận điệu của địch thủ để đập ngã địch thủ, chúng ta là bạn nên tôi xin đổi lại 

là nhân hữu luận. Thân hữu là bảo vật mà đời trao tặng bạn à! Nên cũng xin cho 

bạn biết thêm là cả đời tôi sống không có địch thủ, vì không xem ai là đối thủ, 

không có đối phương vì không coi ai là đối nghịch, không có ai là tử thù, nên tới 

cho ngày rời khỏi cuộc đời này tôi cũng sẽ không có kẻ thù. Nhưng cũng xin bạn 

hiểu thêm là trong nhân hữu luận của tôi không những có nhân tâm nhận ra bạn là 

bạn, mà có cả nhân nghĩa biết giữ bạn trong đời mình, không những có nhân đạo 

song hành cùng bạn qua các thử thách mà có cả nhân từ biết cưu mang bạn khi bạn 

gặp hoạn nạn, nên phương pháp luận trả lời của tôi hoàn toàn ngược với nhân địch 

luận, chúng ta hãy đặt tên cho nó là nhân bản luận nhé! 

1.Câu trách móc đầu tiên của bạn là: «Anh hay dùng từ "Việt tộc", "Việt học"..., tức 

là chỉ quan tâm đến người Việt (Kinh), trong khi VN còn 53 dân tộc khác nữa. Điều 

đó đã được xác định trong tên gọi ngành "Việt Nam học" đối với giới học thuật thế 

giới… chuyện "Việt tộc" - có vẻ như anh cũng giống những người theo "chủ nghĩa 

Đại Hán": chỉ thấy Hán tộc trong đất nước Trung Hoa mà không thấy các dân tộc 

khác... 

Xin trả lời : 

 «Việt tộc» là ngữ pháp của ngữ văn dân tộc Việt ; còn «Việt học» là chuyên 

ngành về "Việt Nam học", mà chúng tôi dùng giữa các đồng nghiệp mà cũng là 

đồng hương tại Paris có cùng một sở thích và mong muốn được nghiên cứu về 

đồng bào Việt, quê hương Việt,… cụm từ này bác Hoàng Xuân Hãn, anh Tạ 

Trọng Hiệp, anh Nguyễn Khắc Hòe, anh Nguyễn Văn Toàn… vẫn thường dùng 

với tôi, nên tôi dùng nó với phong cách thoải mái của đàn em qua nhân cách thư 

thái của đàn anh… Tôi cũng xin trả lời bằng một hành tác khoan dung khác, cụ 

thể là ai trao «Việt học» tôi cũng nhận, mà ai dùng «Việt Nam học» tôi cũng 

đón, vì theo M.Weber nếu cả hai nghĩa cùng có thể hiểu được vì giải thích được 

thì ta cứ dùng cả hai; nếu cả hai đều giải thích được thì cả hai xem như đã được 

hiểu rõ rồi. Bùi Giáng nói về chuyện này rất cao : «Đã mở cõi thì đừng ngăn 
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miền», bạn có thấy cả Weber lẫn Bùi Giáng với thái độ vừa khoan hồng, vừa 

khoa học này, nó có «dễ thương» không? Tôi thấy nó rất « dễ thương » vì nó rất 

«dễ hiểu», nên ta rất «dễ nhận», bạn cứ nhận cả hai nhé. 

 Riêng khẳng định của bạn : «"Việt tộc", tức là chỉ quan tâm đến người Việt 

(Kinh), trong khi VN còn 53 dân tộc khác nữa». Bạn ơi, bạn nên thận trọng vì 

«bút sa gà chết» bạn à, tôi tôn trọng các dân tộc ít người miền núi lẫn miền 

xuôi, nên tôi đã làm một chuyện «động trời» mà các nguời cộng sản hiện nay 

không sao chấp nhận được: tôi yêu cầu mọi chính quyền, tôi kêu gọi mọi chính 

phủ hãy trả lại sự tự chủ cho hơn 50 dân tộc này, nếu có liêm sỉ chính trị phải 

trả lại luôn đất cho họ. Xin bạn xem lại các cuốn sách của tôi về vấn đề này
36

. 

Vì tôi kịch liệt chống bọn bạo quyền lãnh đạo, bọn tà quyền tham quan, bọn ma 

quyền lâm tặc đang chặt hết gỗ, đang đốn hết rừng, đang tàn hủy môi trường, 

đang truy diệt môi sinh của hơn 50 dân tộc này. Đây là điểm dị biệt lớn giữa 

chúng ta, có lần tôi thấy bạn cầu nguyện tại các chùa để thỏa mãn được các 

mong cầu của bạn trong cuộc sống, và ngược lại thì bao năm nay bạn không bao 

giờ thấy tôi chắp tay cầu nguyện vì tư lợi, mượn cửa chùa để vụ lợi. Tôi tởm 

bọn lãnh đạo tham nhũng, chúng xây chùa để «rửa tiền», rồi lấy vé du khách 

thăm chùa, chúng mượn chùa để buôn gian, bán lận, chúng buôn thần bán thánh 

để làm ra tiền, chúng đâu có «vô sản», chúng đâu có «cộng sản». Nhưng khi 

bạn thấy tôi chắp tay, cúi đầu, miệng thì «lầm bầm» trong các miếu đền của 

người Chàm, từ Quy Nhơn tới Nha Trang, từ Bình Định tới Phan Thiết, bạn biết 

tôi đang «lầm bầm» gì không? Tôi đang xin lỗi một mình, nghiêm cẩn và sám 

hối, để xin lỗi về chuyện các dân tộc Chiêm Thành, Chân Lạp bị người Việt 

chiếm đất, rồi xóa tên trên bản đồ thế giới. Tôi không hề có một tự hào nào về 

việc lấy đất của láng giềng, nên tôi kịch liệt với bọn lãnh đạo Bắc Kinh đang 

chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển của chúng ta, tôi tự chế tác ra ngữ pháp riêng 

để gọi chúng là: Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn; mặc dù tôi luôn tôn kính 

Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, là những minh sư lớn của nhân loại. 

 2- Câu thứ hai bạn vừa chỉ trích, lại vừa chỉ giáo: «Nếu để tuyên truyền, giáo 

hóa về dân chủ, tự do, nhân quyền, nâng cao dân trí, thì các bài viết và diễn đạt 

cần ngắn gọn, súc tích, không trùng lặp. Những bài anh viết cho giới trẻ Việt 

tộc mà dài dằng dặc như thế thì "tuổi trẻ" nào có đủ thời gian và trải nghiệm 

cuộc đời để đọc từ đầu đến cuối...». 

 Bạn bị sa lầy trong ngộ nhận rồi, tôi không hề có có ý định tuyên truyền, nên 

không hề có ý muốn giáo hóa về dân chủ, tự do, nhân quyền, nâng cao dân trí; 

chỉ vì tôi được sống nửa thế kỷ trong các xã hội Âu châu, họ có dân chủ, tự do, 

nhân quyền, nên họ đâu có cần phải tuyên truyền, họ xem chuyện tuyên truyền 

mang ý đồ hỗn man của ngu dân pha lẫn với mỵ dân, là một quá trình ung thư 

hóa não bộ của công dân, nên họ tránh tuyên tuyền như «tránh tà». 
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 Bạn vừa bị sa lầy trong ngộ nhận lại vừa bị sa lưới trong nhận định, tôi chỉ 

phân tích để giải thích những gì tôi hiểu về dân chủ, tự do, nhân quyền, qua ba 

cuốn sách
37

. Cuốn thứ nhất viết về dân chủ, có tựa là Dân luận, có tiểu tựa là 

dân chủ nâng dân sinh, dâng dân trí, trọng dân tộc, tôi phân tích bạo quyền đã 

độc tài vì tư lợi của nó thì đừng mong nó nâng dân sinh, tà quyền tham quan đã 

là «cướp ngày là quan» rồi thì đừng mong chúng dâng dân trí, ma quyền ngày 

đêm cướp đất, cướp của thì đừng mong chúng trọng dân tộc. Cuốn thứ nhì viết 

về tự do, với tựa là Tự luận, qua tính liên kết của phương trình tự do, tự chủ, tự 

tin, tự trọng, tôi đưa ra lập luận là trong một chế độ bạo quyền độc đảng, thì 

công dân mất đi cả một khối bảo vật : tự do-tự chủ-tự tin-tự trọng, tức là mất đi 

chính nhân phẩm của mình. Cuốn thứ ba viết về nhân quyền, với tựa là Nhân 

luận và Nhân Việt, có tiểu tựa Nhân cách giáo lý Việt tộc nơi mà nhân tâm, 

nhân nghĩa, nhân đạo làm nên nhân tính ; nơi mà nhân lý, nhân tri, nhân trí làm 

nên nhân vị ; nơi mà nhân bản, nhân văn, làm nên nhân cách để mỗi người 

sống ngẩng đầu trong nhân sinh, để mỗi người sống thẳng lưng trong nhân thế ; 

để mỗi người sống mà không quỳ gối ngay trong nhân kiếp của chính mình. 

  Bạn vừa bị sa lầy, lại sa lưới, giờ lại sa vào mê luận : «…thì các bài viết và 

diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, không trùng lặp…», thưa bạn các cuốn sách của 

tôi khi được đăng lên báo, trước đó ban biên tập của báo đó sẽ cắt ra từng phần 

để đăng nhiều kỳ. Các phần này không phải là bài viết đơn lẻ mà là các bản thảo 

được tổ chức theo phần, chương, mục, đề nên nó dài hơn bài báo, chỉ vì nó 

mang nhiều kết quả của một quá trình nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dả… 

trong nhiều năm ; thì làm sao viết ngắn gọn, súc tích. Nếu bạn biết cách giới 

thiệu đầy đủ các kết quả nghiên cứu này dài hơi bằng các bài ngắn gọn, súc tích, 

xin bạn cứ chỉ giáo, riêng tôi thì nghiên cứu làm ra công trình, còn nếu biến 

công trình thành bài viết ngắn gọn, súc tích thì đó cũng là cách «xiếtcổ» nghiên 

cứu, trong học thuật phương Tây thì người ta tối kỵ cách «ám sát» này! 

 Bạn bị sa lầy, sa lưới, sa vào mê luận, giờ sa sâu vào ảo luận, vì bạn đã là 

nạn nhân, phải lãnh nhận tất cả hậu quả mà nền giáo dục tuân theo giáo điều của 

độc đảng bằng độc tài hiện nay tại Việt Nam chỉ cho phép các người nghiên cứu 

là mô tả tin tức rồi kể lể dữ kiện. Đảng trị không cho các bạn có tự chủ để phân 

tích, có tự tin để giải thích, có tự do để phê bình, mà chính sự khách quan phê 

bình là hùng lực của học thuật, hùng lực này không hề được cổ súy trong một 

chế độ chính trị độc tài (lại bất tài) hiện nay tại Việt Nam. Tại các quốc gia có 

dân chủ, tự do, nhân quyền, nên lãnh đạo dựa vào văn hóa, nên có nghiên cứu 

dựa vào văn minh, nên có học thuật dựa vào văn hiến; mà giới trí thức trong 

nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn còn tự cho phép mình khi có tác phẩm 

riêng thì đi tiếp bước nữa để tự xây sự nghiệp riêng, và sự nghiệp này sẽ làm 

nền cho tư tưởng riêng của tác giả đó, mà không bị ý thức hệ độc đoán (vì độc 

tôn) nào vu cáo, buộc tội, bỏ tù đâu bạn ạ. Nếu không có phương trình tác giả 
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riêng-tác phẩm riêng-sự nghiệp riêng-tư tưởng riêng thì đừng mong cầu là nền 

học thuật, chuyện nghiên cứu hiện nay của Việt Nam được song hành với các 

nền học thuật tiến bộ trong dân chủ, văn minh trong nhân quyền. Nên ở đây từ : 

riêng quý báo vô cùng, đó là chỉ báo khoa học cho sự nghiệp nghiên cứu, nơi 

mà tự do riêng của mỗi người làm nên nhân cách liêm chính của người đó trong 

học thuật. 

 Bạn giảng cho tôi trong thế chòng chành vụng chèo khéo chống của bạn, đó 

là câu : «Những bài anh viết cho giới trẻ Việt tộc mà dài dằng dặc như thế thì 

"tuổi trẻ" nào có đủ thời gian và trải nghiệm cuộc đời để đọc từ đầu đến 

cuối...». Đồng ý với bạn là các bạn trẻ hiện nay đa số ít đọc, nhưng cũng có các 

bạn trẻ đọc nhiều và kỹ vì họ chăm chỉ, để đi tìm hệ chuyên, lấy chuyên cần để 

tạo ra tinh chuyên, thực sự chuyên nghiệp để được công nhận là chuyên gia 

trong chuyên môn của mình. Những bài mà bạn đọc trên báo bị bạn hiểu lầm rồi 

kết luận vội là dài dằng dặc, thật sự tới từ ba cuốn sách
38

: cuốn thứ nhất Tri 

Luận, với tiểu tựa tuổi trẻ soi, tuổi trẻ sáng, xây lại nhân sinh quan có nhân tính, 

thế giới quan có nhân loại, vũ trụ quan có muôn loài, để tuổi trẻ đủ sung lực mà 

bứng được vị kỷ, rồi thế vào bằng vị tha, mà cưu mang đời. Cuốn thứ hai Mỹ 

Luận, với tiểu tựa mỹ luận nhập mỹ quan, mỹ thuật, mỹ học trong quá trình đi 

tìm cái đẹp không những trong nghệ thuật tạo hình mà cả trong thi ca, không 

những qua kinh nghiệm của mỹ quan khi thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, 

mà phải hiểu các công đoạn của sáng tạo trong nghệ thuật làm nên mỹ thuật, từ 

đó nắm được mỹ học mà làm đẹp cuộc sống. Cuốn thứ ba Duyên Luận, bằng 

phương pháp của tổ tiên ta là: nhờ duyên ta biết quê mình nơi đây, lấy chuyện 

tầm sư học đạo làm kim chỉ nam cho nhân cách cá nhân biết tôn sự trọng đạo; 

thậm chí khi không gặp được minh sư thì cứ chọn thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ 

làm bạn để được xem họ là thầy của mình. Tại đây, tôi đã lập chân dung của 

Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, Thành Tâm Tuyền, Phạm Duy, Đinh Cường, Tô 

Thùy Yên… đó chính là cơ duyên biến sơ ngộ thành hội ngộ làm nên tái ngộ để 

được hạnh ngộ cho cả kiếp người, vì họ là những người bạn-người anh-người 

cha-người thầy của tôi. 

 Nếu các bạn trẻ hiện nay, đọc nhiều để hiểu nhiều theo lời khuyên của 

Rousseau : «Les hommes soyez humains» (Con người ơi hay giữ nhân tính), tôi 

thấy nhiều chớ không ít qua Facebook, tôi trao đổi mà không biết chán, mà 

không biết mệt với các bạn trẻ về chuyện học, đọc và viết, vì các bạn ấy biết 

tầm sư học đạo, vì hiểu chuyện học làm người qua tôn sự trọng đạo. Ngược lại, 

tôi rất xa lạ với các bạn trẻ không học cũng chẳng đọc, suốt ngày tụ họp trong 

quán nhậu, rồi la cà qua các quán cà phê, trong khi Tàu tặc ngoại xâm đang 

cướp lãnh thổ và lãnh hải của Việt tộc, trong khi giặc nội xâm là tà quyền tham 

nhũng đang bòn rút tận xương tủy tiền của của dân tộc và tài nguyên của đất 
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nước. Tôi càng lạ lẫm hơn khi các bạn trẻ thích nhậu, thích la cà tán gẩu mang 

đầy ảo tưởng khi họ tán dóc với nhau là : dân tộc Việt rất thông minh, người 

Việt Nam rất giỏi… mà họ không thấy là chế độ độc tài (nhưng bất tài) hiện nay 

đang vùi tuổi trẻ xuống bùn nhơ, trai thì đi làm lao nô, gái thì đi làm tiện tỳ cho 

các nước làng giềng. 

 Bạn bị sa lầy, sa lưới, sa vào mê luận, sa sâu vào ảo luận, giờ lại bị thêm sa 

cơ trong ngữ pháp, khi bạn viết «…không trùng lặp…». Thưa bạn, khi bạn xem 

lại các tác giả có tác phẩm riêng-sự nghiệp riêng-tư tưởng riêng, bạn sẽ thấy 

một điều là mỗi bài viết là lá, mỗi tác phẩm là cành, mỗi tuyển tập là cội, đều 

dựa trên nền là tư tưởng riêng có rễ chính là tác giả. Tại đây, không còn là 

chuyện trùng lặp khi ta lấy nền để phân tích lá, khi lấy rễ để giải tích cội. Một 

công hai việc, nhân cơ hội này tôi xin được tỏ bày cái riêng nhỏ cho cái rễ nhỏ 

của tôi, để chúng ta thông cảm nhau hơn bạn nhé, trong tất cả nghiên cứu của 

tôi từ bài tới sách, bạn sẽ thấy sự trùng lặp của : 

- Hệ lý, tức là lấy lý luận để lập luận, tìm giải luận để diễn luận, qua hành 

trình đi tìm hệ nhân, tức là lấy nhân tính để đi tìm nhân lý qua nhân tri tạo nên 

nhân trí ; rồi đào nhân tâm, xới nhân từ, vung nhân nghĩa để tạo nhân bản, giữ 

nhân văn, và bảo vệ nhân vị, để vượt thoát các thử thách của nhân thế, để vượt 

thắng các thăng trầm đang đe dọa nhân sinh. 

- Hệ công, đấu tranh vì công bằng, để xã hội có công pháp, dân tộc có công 

luật, giữ vững công tâm để hiểu hệ lương, nơi mà hành động lương thiện tạo ra 

hành tác có lương tri, nơi đây tri thức của thiện luôn có nguồn là lương tâm, 

làm nên cái sạch cho nhân phẩm, làm nên cái trong cho nhân tính, sạch và trong 

chế tác ra cặp đôi «chung lưng đấu cật»: công cạnh lương. 

- Hệ tự, dụng tự do để xây tự chủ, dùng tự tin để giữ tự trọng, lấy tự quyết để 

gạt bạo quyền lảnh đạo buôn chức bán quyền, tà quyền tham quan buôn bằng 

bán cấp, ma quyền buôn thần bán thánh, chính hệ tự này sẽ cho ra đời hai đứa 

con sinh đôi : hệ thông, nơi mà thông minh làm nên thông thái; và hệ sáng, nơi 

mà sáng kiến mở đường cho sáng tạo. 

Bạn ơi, bạn phải thấy rõ hơn tôi vì bạn đang ở quê nhà, nơi mà độc đảng với 

độc đoán của nó đã giết hệ luận ; nơi mà độc trị sinh ra quái thai của nó là toàn 

trị đã giết đi hệ nhân ; nơi mà độc quyền trong lạm quyền đã giết đi hệ công; 

nơi mà độc trị trong độc tôn đã giết đi hệ lương; nơi mà độc tài trong bất tài đã 

giết đi hệ công, rồi tiêu diệt luôn cả ba hệ: tự, thông, sáng đó sao! 

3- Bạn vẫn không tin là «bút sa gà chết» nên bạn mới viết câu này: «Nếu để gửi 

lời nhắn nhủ đến Bộ Chính trị, các Bộ trưởng, Quốc hội, đảng viên; nếu nhằm 

mục đích đấu tranh đạt được hiệu quả thì (như anh từng dạy môn Nghệ thuật 

đàm phán) phải có sự khách quan và tôn trọng nhất định đối với người đối 

thoại. Anh không nhìn thấy những cố gắng và mặt tích cực của họ, mà chỉ toàn 

bêu riếu những cái xấu, cái yếu của họ thì đọc được một vài dòng họ sẽ bỏ qua 

luôn, nghĩ rằng đây là phần tử quá khích…». 
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 Trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam, từ ngày lập ĐCSVN, năm 

1930 cho tới nay có lần nào lãnh đạo đảng này nghe những lời khuyên nhủ của 

trí thức không bạn ? Cụ thể là những báo cáo của bạn thì Bộ Chính trị, các Bộ 

trưởng, Quốc hội họ có nghe bạn không ? Hay công lao của bạn đã là công dã 

tràng ! Bạn biết là họ diệt trí thức như thế nào rồi, bác Trần Đức Thảo, bác 

Nguyễn Mạnh Tường… Còn văn nghệ sĩ, thì danh sách bị họ hãm hại rồi truy 

diệt không kể hết đâu : Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Phùng 

Khoán, Phùng Cung… Lịch sử của ĐCSVN là lịch sử diệt trí thức để dẹp tri 

thức ! 

 Trong xã hội hiện nay, ĐCSVN có nghe quần chúng không bạn ? Nếu họ 

nghe thì họ đâu biến dân chúng, thành dân oan, dân đen ! Nếu họ chân thành 

nghe lời than, tiếng oán trong nhân quần thì họ nên bỏ ngay cái thói cai trị dân 

bằng bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham nhũng, mà tổ 

chức tự do đầu phiếu, họ có thể bắt đầu bằng trưng cầu dân ý và chỉ cần hỏi 

một câu thôi là: «Việt tộc có đồng ý cho ĐCSVN độc quyền lãnh đạo dân tộc và 

đất nước không?», hoặc «Việt tộc muốn có tự do, dân chủ, công bằng qua đa 

nguyên để có đa đảng, để tập hợp được đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu… 

không?». Kết quả đầu phiếu chính là hiệu quả của chân lý, bạn ơi, riêng tôi 

không mong cầu cái độc hại của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc trị, độc tôn) 

rời bỏ cái độc đoán của nó. 

 Trong sinh hoạt trí thức, các lãnh đạo ĐCSVN có lần nào họ thành tâm đối 

thoại với trí thức không bạn ? Làm sao họ dám đối thoại qua đối luận với trí 

thức, vì họ biết rất rõ là họ không có hệ thức (lấy kiến thức để xây tri thức, 

trồng trí thức ; lấy ý thức để dựng nhận thức, để lãnh đạo trong tỉnh thức). Tại 

các quốc gia có tự do trong dân chủ, lấy nhân quyền làm nhân cách, các lãnh 

đạo thường xuyên gặp gỡ và đối thoại với trí thức trên truyền hình, truyền 

thanh, chưa kể qua các hội thảo, hội nghị, hội luận, từ quốc gia tới quốc tế, các 

lãnh đạo này họ không hề thiếu hệ thức, nên họ không né, không lách giới trí 

thức.  

 Loạt bài trên báo mà bạn nêu, chính là kết quả của ba cuốn sách
39

, không hề 

có ý định bêu riếu những cái xấu, cái yếu như bạn viết, vì cuốn thứ nhất tựa là 

Trực luận, với tiểu tựa là trực luận để trao luận, tôi luôn giữ thiện chí đối thoại 

để sự thật được công nhận như chân lý, rồi nhận chân lý để tìm ra lẽ phải cho 

nhân tính lẫn nhân sinh. Cuốn thứ nhì là Xã luận, lập chân dung cho một 

chuyên ngành mới là xã hội học nhận thức để chúng ta cùng nhau hiểu ra là xã 

hội Việt hiện nay đang bị không những tha hóa nặng nề mà còn bị khổ sai hóa, 

âm binh hóa, Tàu nạn hóa… Cuốn thứ ba, tựa là Oan luận, với tiểu tựa dân oan 

gào công lý, hét công luận, thét công luật, tôi dùng hiện tượng luận nhân kết để 

báo động cho đồng bào tôi biết khi độc đảng dùng độc tài để cướp đất, phá nhà 
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dân chúng, thì ai cũng có thể là nạn nhân: kể cả bạn! Đang làm cán bộ cao cấp 

trong cơ chế hiện nay, bạn nên cẩn trọng bạn à. Vì vật đổi sao dời ! Vì nắng 

sớm chiều mưa bạn ạ! Vì không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời ! Nhưng một 

ngày kia nếu bạn là nạn nhân trong hiểm nạn dân oan bởi độc tài, tôi sẽ có mặt, 

vì tôi biết bạn không trông chờ gì được ở các đồng chí lãnh đạo của bạn, vô sản 

trong vụ lợi vì họ đã có nhà, có của bên Âu châu, có cả thẻ xanh để định cư tại 

Mỹ, lúc chúng cao bay xa chạy, thì chỉ có những người bạn chân chính mới cứu 

được bạn mà thôi ! 

 Riêng câu : «…nghĩ rằng đây là phần tử quá khích», thì đây là «chuyên 

ngành trong chuyên môn» của ĐCSVN với lưỡi gỗ để vu khống là «các lực 

lượng thù địch», cộng với hệ thống công an trị, đã tìm cách đe dọa tôi tại phi 

trường, rình rập tôi tại các đại học, mà không dám trực diện để trực luận với tôi. 

Họ đợi tôi rời Việt Nam rồi tới các đại học đó đe dọa các ban giám hiệu là đừng 

mời tôi giảng dạy nữa, sau đó là họ đe dọa  đồng nghiệp, bạn bè của tôi. Tà kiếp 

trong điếm nhuc ! Nên tôi mới dùng các từ ngữ: bạo quyền sinh ra tà quyền, ma 

quyền sinh ra âm binh. Mà âm binh của ĐCSVN là bọn bút nô, ký nô, văn nô, 

bọn này từ vu khống tới vu cáo tôi qua các báo của hệ thống tuyên truyền chính 

thống của ĐCSVN, chúng không đưa ra chứng từ chỉ có thóa mạ, không luận 

chứng trên dữ kiện mà chỉ bôi bác, không có thiện chí đối thoại để lập xác 

chứng khi đối luận, tệ hại hơn chúng thấp hèn tới độ không dám ký tên thật của 

chúng, vì vậy tôi mới nghe lời tổ tiên ta mà gọi bọn bút nô, ký nô, văn nô này là 

ma xó, ma bùn, ma trơi… Một loại ký sinh trùng trong tà dạng của âm binh ! 

Mà người đồng hương của quê miền Bắc của bạn gọi là «chó cắn trộm»! Và bác 

Trần Dần nạn nhân của chúng sau Nhân Văn Giai Phẩm, đặt tên cho chúng là 

bọn «chém sau lưng»; tôi thương bạn bạn lắm vì ngày ngày phải nhận kiếp sống 

chung với bọn này. 

4. Khi bạn viết : Anh muốn thay đổi chế độ mà anh bảo là "độc đảng, độc tài" 

này là đúng, nhưng lật đổ Đảng CS rồi, ai sẽ điều hành đất nước? Đã có đảng 

phái nào, lực lượng chính trị nào đủ sức thay thế chưa ? Hay sẽ là một cảnh 

hỗn quân hỗn quan, hỗn loạn như mấy nước Trung Đông và các thế lực bên 

ngoài sẽ nhảy vào chia năm xẻ bảy đất nước ?  

 Bạn lại sắp sa lầy, sa lưới, sa cơ rồi ! Tại sao bạn không nhắc tới thời sự 

tháng này qua cuộc đấu tranh của dân tộc Vénézuéla, dân chúng đứng lên để 

chống độc tài đảng trị vì nó là gốc của nghèo đói, rễ của bất công, cội của tham 

nhũng, nguồn của mọi chuyện mất nhân phẩm giữa cuộc sống. Xã hội 

Vénézuéla, còn sẽ bị biến động nữa, bất ổn nữa trong các ngày tháng tới, nhưng 

nhận thức về nhân quyền đã có trong tư duy của dân chúng, ý thức về tự do giờ 

đã sáng trong não bộ của họ, nên sự tỉnh thức này sẽ làm nên trận cuồng phong 

quét đi mọi rác rưởi, mà không một bạo quyền, một tà quyền nào, một ma 

quyền nào đứng vững được. 

 Trở lại, câu của bạn: «…lật đổ Đảng CS rồi, ai sẽ điều hành đất nước? Đã 

có đảng phái nào, lực lượng chính trị nào đủ sức thay thế chưa ?» Bạn lại quên 
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lịch sử cận đại trong cuối thế kỷ qua, cả khối Đông Âu cộng sản đang sống 

trong ảo-ác mộng là phải chịu cảnh «ăn đời ở kiếp» với bạo quyền độc đảng, 

với tà quyền độc trị cho tới chết, vì không có một lực lượng đối kháng nào có 

mặt trong các quốc gia này. Vậy mà một sớm một chiều trong vận tốc chớp 

nhoáng của sấm sét lịch sử, cả khối cộng sản Đông Âu tiêu sụp như lâu đài trên 

cát! 

 Bạn lại sa vào mê luận : «Hay sẽ là một cảnh hỗn quân hỗn quan, hỗn loạn 

như mấy nước Trung Đông và các thế lực bên ngoài sẽ nhảy vào chia năm xẻ 

bảy đất nước?». Thưa bạn, hàm số các lực lượng cực đoan hiểu đạo Hồi một 

cách quá khích không phải là hằng số của dân chủ, và dân chủ không hề là hỗn 

quân, hỗn quan, hỗn loạn… như bạn kể. Chuyện này tôi đặt tên là cuộc đấu 

tranh đôi của các dân tộc Trung Đông, họ phải vừa phải xóa bạo quyền độc tài 

và phải tẩy luôn bọn cực đoan cuồng giáo. Đây cũng chính là số phận của Việt 

tộc trong các ngày tháng tới với cuộc đấu tranh đôi, phải loại nội xâm bạo 

quyền độc tài, cùng lúc phải truy đuổi ngoại xâm Tàu tặc. 

 Bạn lại sa vận nữa rồi khi bạn viết : «… các thế lực bên ngoài sẽ nhảy vào 

chia năm xẻ bảy đất nước?», tại đây bạn nên phân biệt có hai loại thế lực bên 

ngoài. Loại thứ nhất là các quốc gia dân chủ lấy nhân quyền trong hòa bình để 

lập lại quan hệ quốc tế ; đó là các nước phương Tây đang sống với tự do, đang 

thở với dân chủ vì nhân quyền; họ hoàn toàn chấp nhận các quy định trong công 

pháp quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Còn loại thứ hai là Tàu họa, trong khi Việt 

Nam ta đang có hòa bình mà Tàu tặc đã cướp đất, cướp đảo, cướp biển của 

chúng ta rồi ! Mà Tàu hoạ đã ô nhiễm môi trường, diệt môi sinh của chúng ta, 

cùng lúc đầu độc dân Việt bằng thực phẩm bẩn độc, tạo ung thư tràn lan, đang 

giết dần giết mòn Việt tộc ; tại sao bạn không trao luận với tôi về việc này ? Vì 

đây chính là cuộc sống hằng ngày của bạn tại Hà Nội mà ! 

5. Bạn sa đà kéo tôi sa đà theo : Hôm trước do phải tham khảo để viết một báo 

cáo, tôi có đọc lại cuốn "Bàn về tính hiệu quả" của F. Jullien, trong đó có bàn 

về thuyết "vô vi" của Lão Tử. Tôi thấy F.  Jullien quá thông minh. Vô vi không 

phải không làm gì, mà là lựa theo tình thế mà làm. Nếu truyền thống phương 

Tây đề cao sự "táo bạo", dám nghĩ dám làm, "dũng ở chỗ dám làm", thì phương 

Đông chủ trương bớt đi sự can dự, "sắng sở", tiết chế những việc "càng làm, 

càng mất", đủ tỉnh táo để "không dám làm" khiến cho "hỏng việc", thất bại, 

tránh "hữu dũng vô mưu". Không phải lúc nào cũng cứ "dấn thân" là tốt. 

 Bạn lại lấy người vừa là đồng nghiệp, vừa là người bạn chí tình của tôi từ 

hơn 20 năm qua để «tấn công» tôi; bạn ơi mặc dù là một triết gia nằm sáng 

trong khu Bắc Đẩu, một nhà Trung Quốc học sáng ngời trong cõi Nam Tàu của 

Đông phương học, nhưng F. Jullien rất gần gũi với tôi trong tình thâm của học 

thuật, với nhiều «bí mật học thuật» kiểu tri kỷ. Thưa bạn, chắc bạn không biết 

nhiều về nhân vật này mà bạn nhấn thêm : «Tôi thấy F. Jullien quá thông 

minh», như để «vô hiệu hóa» quá trình dấn thân của các đứa con tin yêu của 

Việt tộc, đang ngày ngày trực tiếp đấu tranh với bạo quyền độc đảng đang cai trị 

dân, mà không hề có sáng suốt để lãnh đạo số phận Việt tộc đang đứng cạnh 
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vực sâu của nghèo nàn, lạc hậu, cạnh một vực còn sâu hơn là Tàu họa qua xâm 

lược của Tàu tặc. 

 Thưa bạn, phạm trù lý luận vô vi của Lão Giáo, làm ra tác phẩm"Bàn về tính 

hiệu quả", của F. Jullien mà chính tôi là chủ biên khi được dịch ra tiếng Việt, 

cũng như tất cả các tác phẩm khác của F.  Jullien được được lưu hành tại Việt 

Nam. Trong học thuật, chuyện biến thiên tới nhanh lắm bạn ạ ! Tôi xin gởi kèm 

theo thư này, là bài nhận định về tác phẩm mới nhất của tác giả này
40

: L’inouï, 

năm 2019 này, bài nhận định này tôi viết theo yêu cầu của chính tác giả. Trong 

tác phẩm này tác giả phân tích hoàn toàn ngược lại với quy trình của vô vi đã 

làm nên minh triết, mà ngược lại tôn vinh cái chống vô vi, để được ngạc nhiên 

trong sững sờ trước cái đẹp của tự do, cái hay của sáng tạo, cái tốt của tha nhân, 

cái cao của cuộc sống, cái sâu của nhân phẩm, cái rộng của nhân loại. Bạn nên 

thận trọng bạn à! Sau 20 năm, tác giả này thay đổi nhiều lắm ! 

 Riêng tôi, thì không cần phải có F.  Jullien để được giảng về vô vi, để hiểu 

chuyện"hữu dũng vô mưu", vì tôi «bị» người khác giảng nhiều về chuyện «thời 

thế tạo anh hùng», rồi «thời bắt thế theo thời phải thế», nên phải cúi đầu-cắn 

răng để chờ thời, để chịu đựng thêm nhiều năm nữa bạo quyền độc đảng, tà 

quyền tham quan, ma quyền tham nhũng, để lãnh đạo của ĐCSVN rảnh tay mà 

độc quyền buôn dân bán nước. Những kẻ khuyên tôi kiểu vô vi này, tôi thấy họ 

cố tình hay vô ý đã rơi vào luận thuyết của tôi : vô sản-vụ lợi trong cộng sản-tư 

lợi. Vì tôi thấy rất rõ là họ vỗ ngực là vô sản nhưng trong nhà của họ có con 

hầu, thằng tớ phục vụ cho họ ; họ sống trong «ngập sản» chớ họ không vô sản 

đâu, nếu họ không vụ lợi qua tham nhũng thì họ cũng tư lợi qua bổng lộc của 

chế độ đảng trị hiện nay ban bố cho họ, đang «vất thẩy» cho họ những «móc 

mưa», để họ hãnh diện trong ảo vọng là được đứng cùng phía với giá cấp thống 

trị, mà không phải là nạn nhân bị trị như dân chúng, dân đen, dân oan. Tôi xếp 

họ vào khu cộng sản-tư lợi, vì họ không hề cộng sản bằng kiến thức hoặc bằng 

thâm tâm, họ chỉ mượn hoa cúng Phật, mà tổ tiên ta nói huỵch toẹt ra là: «mượn 

đầu heo nấu cháo». Tức là họ mượn danh nghĩa cộng sản nhưng họ từ chối đối 

thoại với tôi về chủ thuyết cộng sản, để làm rõ việc so ra mới biết ngắn dài về 

kiến thức của họ trên chủ nghĩa này; họ chỉ mượn tổ chức công an trị kiểu 

chuyên chính đảng trị để cai trị Việt tộc, chớ họ không hề có tri thức gì nhiều về 

chủ thuyết này, họ chỉ «mượn gió để bẻ măng», để tạo ra bất công «cốc mò, cò 

ăn», rồi dựng nên bất bình đẳng «kẻ ăn ốc, người đổ vỏ» để trục lợi cho tư lợi 

của họ. Họ ăn hiếp đồng bào mình, nhưng khi gặp các lãnh đạo của các quốc gia 

giầu mạnh phương Tây thì họ cúi đầu-khoanh tay trong hèn thế-yếu vị để mượn 

tiền, để xin viện trợ bạn à. 

 Nên tôi thấy câu "hữu dũng vô mưu", dùng để trách từ bài tới sách của tôi 

rất: vô duyên vì nó vô hậu, những ai đã nhận bổng lộc của tà quyền vì họ chỉ 

«nằm chờ sung rụng», rồi giả vờ làm kẻ chờ thời, tôi xa lạ với loại người này, 

tôi cũng không phải là anh hùng gì cả, tôi suốt đời chỉ muốn làm công dân đòi 
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hỏi cho bằng được công bằng, bằng chính công tâm của mình, từ đó dùng công 

pháp mà thực thi công luật, nên trong câu chuyện của chúng ta bao năm qua, tôi 

luôn khẳng định là: «tôi đứng về phía nước mắt». Tức là tôi đứng về phía nước 

mắt của mọi nạn nhân trong mọi chế độ. Cụ thể là nếu có một cuộc vật đổi sao 

dời nào đó mà một sớm một chiều biến bạn thành nạn nhân của một bạo quyền 

mới, thì tức khắc tôi sẽ đứng về phía nước mắt của bạn, để song hành cùng bạn 

mà dẹp tà quyền mới này. Bạn ơi, danh chính ngôn thuận làm nên nhân dạng 

đường đường chính chính để nhân phẩm nói lên nhân lý của chuyện «có (sự) 

thực mới vực được đạo» bạn à! 

 6. Bạn lại sa đà vào chuyện : «Vì anh gửi nên tôi cũng đọc mấy bài liên quan 

đến Mẹ Nấm. May quá là đã hơn 3 tháng trôi qua từ khi cô ấy sang Mỹ, và chắc 

bây giờ cô ấy đã vỡ lẽ ra nhiều điều. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất khó sống ở "xứ sở 

của tự do" ấy. Chưa biết phải gồng mình về chuyện cơm áo, gạo tiền thế nào, 

riêng việc bị những người "đồng chí hướng", "cùng hội cùng thuyền" nói xấu, 

lăng mạ, trách cứ cũng đã đủ phiền lòng rồi. Mà sao đều là những tù nhân 

lương tâm, "chống cộng" sao họ lại quay ra đấu đá, phỉ báng, phản bội nhau 

một cách thô bỉ như vậy, tôi không hiểu? (như Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Ngô 

Kỷ... rồi Lê Thu Hà và Nguyễn Văn Đài...)». 

 Trong mọi cộng đồng, trong nước cùng như ngoài nước, luôn có các lực 

lượng cực đoan được kích thích bởi các thành phần quá khích, lấy khủng bố 

bằng vu cáo làm nên hành động xấu, tồi, tục, dở cho tập thể của họ, nhiều lúc 

tới từ các ý đồ thâm, độc, ác, hiểm của các lãnh tụ trong các thiểu số này. Vì họ 

thực sự là thiểu số, nếu một cộng đồng hải ngoại biết tôn vinh nhân quyền, biết 

cổ vũ cho tự do, lại còn biết trân quý dân chủ, thì các bọn quá khích, các phái 

cực đoan tuổi thọ sẽ «yểu» đi. 

 Đa số cộng đồng người Việt hải ngoại đau đáu với đồng bào trong nước 

trước họa nội xâm bạo quyền tham nhũng song hành cùng hoạ Tàu tặc ngoại 

xâm, đồng bào hải ngoại trằn trọc với bao vấn nạn đang tới trong nhân kiếp của 

Việt tộc, họ đâu dễ dàng bị thao túng, bị giật dây bởi các lực lượng xấu này. Nói 

gần nói xa không qua nói thật : hằng bao nhiêu tỷ đô la hằng năm mà Việt kiều 

gởi về đất nước, đã và đang vừa nuôi cán cân kinh tế quốc nội, lại vừa vô tình 

nuôi chế độ bạo quyền độc đảng hiện nay, đây mới chính là bi kịch của Việt tộc. 

 Riêng các tù nhân lương tâm, thì bạn đã biết thâm kiến của tôi rồi, tôi quý 

trọng họ bởi chữ lương tâm, vì họ có lương tri nên họ mới dấn thân, nên mới 

trao tặng cuộc đời của họ cho dân tộc, cho đất nước. Còn chuyện giữa họ có 

chia rẽ, có xung đột với nhau thì đây là chuyện rất người, «rất Việt Nam» khi họ 

chưa nhận ra trọn vẹn nhân vị của họ. Vì nếu họ thật sự lương thiện thì họ sẽ 

nhận lại lương tri của họ, để giữ vững lương tâm vì dân, vì nước của họ. Còn họ 

sa đà vào chuyện lạc lương tâm, mất lương tri, vì thiếu lương thiện thì họ đã tự 

đánh mất danh nghĩa tù nhân lương tâm của họ rồi.    

7. Bạn tiếp tục giảng cho tôi : «Riêng ở mảng Linh luận, vì tên chủ đề là Linh luận, 

nên cái gì anh cũng quy về "tâm linh", song thực ra nhiều chỗ theo nghĩa tiếng Việt 
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phải là "tâm hồn". Người ta sẽ nói cô ấy/anh ấy có một tâm hồn đẹp, không thể là 

tâm linh đẹp». Vì quý bạn nên tôi gởi cho bạn vài bài đọc trước, còn bản thảo Linh 

Luận, có tiểu tựa là Chiều sâu tâm linh Việt tộc, có hơn 100 bài, với hơn 100 chỉ 

báo để dựng lên hơn 100 định nghĩa về tâm linh, song hành cùng 100 tác giả, tư 

tưởng gia, lý thuyết gia… để có hơn 100 kinh nghiệm về tâm linh, không liên quan 

gì tới mê trận của mê tín, và mê lộ của tín ngưỡng hoang tưởng. Trong cấu trúc 

định luận làm nên kiến trúc định đề cho bản thảo về tâm linh, tôi không hề dùng 

cụm từ tâm linh đẹp, mà chỉ sử dụng chiều sâu, chiều cao của cõi tâm linh qua các 

giá trị tâm linh. Bạn đừng «lo ra» nhé, tôi sẽ gởi trọn vẹn bản thảo này tới bạn 

trong nội tuần tới; nhưng trước mắt, tôi xin làm rõ câu chuyện của bạn: «Người ta 

sẽ nói cô ấy/anh ấy có một tâm hồn đẹp, không thể là tâm linh đẹp», thưa bạn có 

tâm hồn đẹp chưa chắc có nhân từ, nhân tâm, nhân nghĩa trong đối nhân xử 

thế làm nên nhân bản, nhân văn, lại còn biết dựa lên nhân tri, nhân trí, để giữ nhân 

lý, nhân tính, để tìm ra nhân đạo để dựng lên cỏi tâm linh bạn à. Ngược với tâm 

hồn đẹp theo cách hiểu của bạn, bản thảo tâm linh của tôi phải nhận cho đủ để trao 

cho trọn tất cả hệ nhân (nhân từ, nhân tâm, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn, nhân 

tri, nhân trí nhân lý, nhân tính, nhân đạo). 

8. Trước khi dứt thư, bạn dạy thêm cho tôi: «Anh cũng nên thận trọng những người 

trong nước khó chấp nhận chuyện lỗi chính tả…». Không biết người trong nước 

kiểu bạn đưa ra là loại người nào ? Tôi xin chỉ đưa ra ba lập luận : 

* Chuyện lỗi chính tả là chuyện Việt kiều phải chăm lo hằng ngày, tôi đọc và sửa 

nhưng không đăng tức khắc mà chờ các bạn trong các nhà xuất bản, trong các ban 

biên tập chỉnh sửa thêm, thật kỹ lưỡng trước khi đăng, đây là lòng kính trọng của 

tác giả đối với độc giả, mà chúng tôi phải tinh chuyên hằng ngày
41

. 

* Chuyện lỗi chính tả nên đặt vào bối cảnh của những Việt kiều xa quê hương, xa 

tiếng Việt
42

, hàng ngày phải vật vã bằng ngoại ngữ cho chuyện giá áo, túi cơm ; 

bạn ơi chuyện chén cơm manh áo chưa xong mà vẫn ngồi cặm cụi viết tiếng mẹ đẻ 

thân thương với nhiều lỗi chính tả, thì đây là hình ảnh đẹp lắm bạn ạ ! Tôi đi lưu 

vong cả nữa thế kỷ, tôi rất tâm giao đắc khí với một thi sĩ vĩnh viễn mất quê hương, 

đó là Celan, khi «bị» người xa lạ hỏi: «Khi ông mất quê hương cha sinh mẹ đẻ rồi, 

bây giờ thì quê hương của ông là đâu?», Celan trả lời mà tôi rơi nước mắt: «Bạn 

ơi, quê hương tôi chính là tiếng mẹ đẻ của tôi đó, tôi không bao giờ lưu vong, tôi 

không bao giờ thấy lạc lõng trong tiếng mẹ đẻ của tôi». Hôm đó tôi «mít ướt» quá, 

vừa khóc, vừa nhớ sư phụ của mình là nhạc sĩ Phạm Duy: «Tôi yêu tiếng nước tôi, 

từ khi mới ra đời người ơi!». 

                                                     
41 Facebook.com: VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa), tôi có phân tích kinh nghiệm này trong: 

NGHỆ LUẬN (l’argumentation artistique) 

THI LUẬN (l’argumentation poétique) 

TÌNH LUẬN (l’argumentation sentimentale) 

 VĂN LUẬN (l’argumentation littéraire). 

 
42 www.facebook.com: VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa), tôi có phân tích hiện tương này trong: 

KHOA HỌC LUẬN (l’argumentation épistémologique) 

LÝ THUYẾT LUẬN (l’argumentation théorique) 

 PHƯƠNG PHÁP LUẬN (l’argumentation méthodologique). 
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* Chuyện lỗi chính tả trong «dọa cảnh» của bạn là: những người trong nước khó 

chấp nhận chuyện lỗi chính tả, nếu tôi rơi nước mắt vì câu trả lời của Celan, thì tôi 

thấy rất «mắc cười» vì «mắc cở» cho những người trong nước khó chấp nhận 

chuyện lỗi chính tả. Tôi thấy họ quây quần trong «ao làng» để tra lỗi chính tả, mà 

ông bà ta gọi là đám «ếch ngồi đáy giếng» chỉ truy, tra, xét, xử, lỗi chính tả mà họ 

không để thì giờ đi học ngoại ngữ. Tôi «van xin» bạn gặp những người trong nước 

khó chấp nhận chuyện lỗi chính tả này, mà khuyên họ nên khoan dung để sống 

trong khoan hồng với chữ nghĩa, bằng cách gởi tới họ câu dặn dò của thi sĩ Goethe: 

«Bạn không thể nào yêu thương sâu xa tiếng mẹ đẻ của bạn được, nếu bạn không 

biết thêm ít nhất một ngoại ngữ!». Bạn thấy câu này hay không ? Tôi thấy nó tuyệt 

đẹp ! 

Kính thư trong bằng hữu. 
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Khiêm cẩn kính gởi tới: 

Minh Vương Trần Thái Tông, minh sư Khóa Hư Lục. 

Phật hoàng Trần Nhân Tông, minh tổ Yên Tử. 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, minh giáo hiểu là thương. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thương kính tặng: 

Trịnh Công Sơn,  

minh sư phái «Tôi là ai mà yêu quá đời này» 

Thanh Tâm Tuyền,  

minh tổ phái «Tôi đẹp như hình tôi, như mọi người, như cuộc đời». 

Tô Thùy Yên,  

minh giáo phái «Quen lạ bạn thù chung giấc ngủ».  
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Nhận diện các giá trị tâm linh qua lý luận 

Nếu các giá trị tâm linh sắc về trí tuệ, nhọn về lý trí, thì các giá trị phải là kết quả 

của một quá trình lập luận cao về tư tưởng, sâu về triết học, tức là rộng về nhân tri, 

và hề không dính dáng gì tới các chuyện mê tin dị đoan mà học thuật không kiểm 

chứng được, kinh nghiệm không thí nghiệm trọn vẹn được. Nhưng khi nghiên cứu 

về các giá trị tâm linh biết củng cố nhân lý, biết phục vụ nhân trí, biết thuyết phục 

nhân loại tinh anh hơn, giúp nhân sinh tỉnh táo hơn, dìu nhân thế và dắt nhân tình 

theo các tri thức mà sự sáng suốt của nhân trí giữ vững được các giá trị của nhân 

đạo, các giá trị tâm linh rất khác các sự thật của khoa học, các chân lý của triết học, 

các lẽ phải của luân lý tuyệt đối. Các giá trị tâm linh chọn đường đi nẻo về cho 

riêng nó, tại đây phải hiểu cách định vị (như các chỉ báo) của các giá trị tâm linh, 

để lần tìm ra cách định nghĩa các các giá trị này: 

 Chiều sâu của các giá trị tâm linh là chiều cao của linh hồn, một chiều cao 

biết nâng nhân tri cụ thể là biết yêu theo chiều cao của hướng thiện những 

gia trị bị xem là tầm thường trong cuộc sống, tại đây minh triết cùng đạo đức 

biết nhập nội để chế tác ra các giá trị tâm linh; làm được chuyện mà Platon 

đặt tên là sự bất tử của linh hồn. 

 Chiều sâu của các giá trị tâm linh luôn bắt đầu bằng sự đánh giá tỉnh táo, sự 

phân tích sáng suốt, luôn bình tĩnh chọn con đường để thực hiện cái tốt, nó 

mang theo nguyện vọng làm nên ý chí biến cái tốt thành hiện thực. Socrate 

phân tích chiều cao của các giá trị tâm linh là ý chí muốn làm tốt cái tốt. 
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 Chiều sâu của các giá trị tâm linh, không phải là chuyện của lý trí tuyệt đối, 

càng không phải là chuyện lý trí suông, nó chính là sự cẩn trọng không 

những là khẳng định các lý trí tốt, mà nó phải trở thành các triết lý của cuộc 

sống được quyền sống còn, nên nó không cực đoan quyết định, và không bao 

giờ quá khích trong hành động. Các giá trị tâm linh cũng không phải là 

chuyện khoa học chính xác, mà là chuyện triết đúng lúc, lý đúng cảnh, luận 

đúng thời, lấy bối cảnh để hiểu nhân sinh, lấy hoàn cảnh để tìm đáp số, lấy 

tâm cảnh để tư duy, nên nó tìm cách giải quyết ít nạn nhân nhất, cách trả lời 

ít đổ vỡ nhất, nó tìm cái hợp lý thấu tình để có lối ra, mà không ai phải là 

nạn nhân cho thời cuộc. Aristote gọi tên nó là thế giới của sự thông minh 

làm nên sự thông thái, và lắm lúc nó không lệ thuộc vào thế giới thông suốt 

sự thật của khoa học. 

 Chiều sâu của các giá trị tâm linh chỉ thật sự là giá trị khi nó là sự cẩn trọng 

trong sáng suốt và là khẳng định của sự can đảm, cẩn trọng ngược với liều 

lỉnh, can đảm trái với hèn nhát. Các giá trị không bao giờ «liều mạng» để «tử 

vì đạo» mà «xem rẻ mạng người», nó cũng không hề «ba phải» để «lòn 

lách» mà làm «nhục kiếp người», nó cẩn trọng cho nhân sinh và nó can đảm 

bằng chính bản thân nó, nên nó ngược lại hoàn toàn với sự «né tránh» để tồn 

tại, «lẩn trốn» để «thoát thân», vì nó dụng chân lý, biết dùng sự thật để tạo 

lối thoát cho những ai «lầm đường lạc lối» sa lầy trong «mê lộ» đang đi tới 

«tử lộ» mà cứ tưởng đang đi trên «sinh lộ». Chiều cao của các giá trị tâm 

linh mang tính tiên tri mà nhân sinh kiểm chứng được, đó là tầm vóc của 

Nguyễn Bỉnh Khiêm đã cứu cùng lúc nhà Mạc và nhà Nguyễn ra khỏi vũng 

lầy của vua Lê, chúa Trịnh. Chiều cao của các giá trị tâm linh khi được 

chứng thực bởi sự cẩn trọng và sự can đảm, Montaigne đặt tên cho nó là sự 

thông minh linh động biết thích ứng trong biện chứng vì biết giữ trí và giữ 

tâm. 
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 Chiều sâu của các giá trị tâm linh có trong ý nguyện muốn cái tốt có mặt 

trong cuộc sống để chống lại cái xấu có cha sinh mẹ đẻ là cái ác; nhưng các 

giá trị tâm linh luôn mang theo sự cẩn trọng không những trong định nghĩa 

thế nào là tốt mà còn bắt con người phải rõ ràng từ cứu cánh tới phương tiện, 

luôn phải cẩn trọng hơn nữa khi chọn lựa phương tiện, khi đã có cứu cánh tốt 

rồi. Plotin tin rằng chiều cao của các giá trị tâm linh làm nên đạo đức của ý 

nguyện muốn làm tốt cuộc sống từ cứu cánh tới phương tiện, từ thượng 

nguồn của tư duy tới hạ nguồn của hành động. 

 Chiều sâu của các giá trị tâm linh khi lấy sự cẩn trọng làm giá trị cho đạo 

đức, thì nó trở nên sinh động khi phối hợp sự cẩn trọng luôn song hành trong 

các giá trị của luân lý về bổn phận và trách nhiệm. Các giá trị tâm linh luôn 

biết điều phối sự cẩn trọng như sức mạnh của tư duy biết cái nào là cái tốt 

cho mình và cho người khác, nó mang trọn vẹn một quá trình suy ngẫm, nó 

mang toàn bộ các kết quả tâm định và trí định để làm nên thiền định trong 

tỉnh táo và sáng suốt, mà St Thomas đặt tên cho nó vòng tròn khôn ngoan 

biết chứa cả hai, vừa cẩn trọng, vừa đạo đức. 

 Chiều sâu của các giá trị tâm linh biết dựa vào ý muốn đi tìm tri thức để hiểu 

sự vận hành của nhân tri, nó luôn song hành cùng với ý nguyện của nhân 

sinh muốn tồn tại bằng nhân phẩm trong nhân thế, mặc dù nhân loại đang 

đầy giẫy các xáo trộn, các hổn loạn của nhân tình. Weber đề nghị muốn có 

các giá trị này nhân tri phải thấy sự quan hệ chặt chẽ giữa đạo lý của ý chí và 

đạo lý của trách nhiệm, khi cả hai có mặt để phối hợp nhuần nhuyễn với 

nhau, thì chính cái trí của cái tri sẽ giúp cuộc sống thấy ra cái sinh của cái 

có, cụ thể là quyền năng của nhân trí sản sinh được các giải đáp lối thoát 

mới cho nhân lý, để nhân tri nhận ra lối thoát mới cho nhân thế. 
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Chiều sâu tâm linh Việt 
Chiều sâu tâm linh Việt không những là chiều cao của nội dung lý trí, mà còn là 

chiều sâu của tư tưởng Việt mang văn hiến riêng của Việt tộc. Chiều sâu tâm linh 

Việt không những là chiều cao của trí tuệ, mà còn là chiều rộng của lịch sử Việt 

mang văn minh riêng của Việt tộc. Chiều sâu tâm linh Việt không những là chiều 

cao của nhân phẩm Việt, mà còn là chiều dài của bản sắc Việt luôn biết mở cửa để 

song hành cùng văn hóa Việt. Cao, sâu, rộng, dài có độ bền của đạo lý đã được thử 

thách, có độ vững của đạo đức đã biết vượt qua thăng trầm; đạo lý bền biết đi trên 

lưng cái cực đoan để vượt thoát cái vô minh, đạo đức vững biết đi trên vai cái quá 

khích để vượt thắng cái vô tri. 

Hiện thực tâm linh Việt 
Câu chuyện tâm linh không hề là câu chuyện lý thuyết, vì trong đời sống hằng 

ngày, mọi người có thể nghe được câu «thấy thương quá» tới tự lời nói thật bình 

thường của những người có lòng vị tha, muốn chia sẻ tức khắc nỗi khổ niềm đau 

với tha nhân. Câu chuyện tâm linh không hề là câu chuyện trừu tượng, vì trong 

sinh hoạt hằng ngày, mọi người có thể nghe được câu «nghe mà thương» tới từ 

một câu nói ngắn gọn của những người có lòng bao dung, muốn chia sẻ tức thì sự 

đồng cam cộng khổ với đồng loại. Câu chuyện tâm linh không hề là câu chuyện 

viển vông, vì trong quan hệ hằng ngày, mọi người có thể thấu được câu «càng nhìn 

càng thương» tới từ một phản xạ nhanh nhẹn trong sáng suốt của những người có 

lòng rộng lượng, muốn chia sẻ tức thời chuyện đồng hội đồng thuyền với đồng bào 

mình. Đạo Phật biết mang hiện thực này đến để chia sẻ với Việt tôc về vô lượng 

tâm qua các Tâm kinh: «nhìn đời bằng mắt thương» để làm sáng lên lòng vị tha, 

lòng bao dung, lòng rộng lượng của Việt tộc. 
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Tuệ giác tâm linh Việt  
Câu chuyện tâm linh không quan hệ gì tới câu từ tâm linh bị lạm dụng trong ngôn 

ngữ hiện nay bị mê hoặc bởi mê tín về cõi âm nào đó mà nhiều thành phần xã hội 

hiện nay đang bị lôi kéo, để bọn đầu cơ mê tín trục lợi ngay trên mê lộ của họ. Tuệ 

giác của tâm linh kết hợp thuần thạo sự thật, chân lý, lẽ phải để tạo ra cái đẹp của 

đạo đức, cái hay của đạo lý, cái tốt của luân lý, từ đó tuệ giác tâm linh luôn ngược 

hướng, trái chiều với mê tín, vì nó mang sự tỉnh táo của lý trí, sự sáng suốt của trí 

tuệ, có liên minh cứng cáp là minh triết trong lý luận, có minh luận trong hành 

động. Tuệ giác của tâm linh thấy đường đi nẻo về của nhân tính, nhận ra nhân vị 

nhờ nhân bản, hiểu rõ nhân tri nhờ nhân từ, thấu sâu nhân đạo nhờ nhân nghĩa. 

Mê tín bị mê hoặc trong mê lộ còn đang mò mẫm dưới chân đồi, thì tuệ giác của 

tâm linh đã tới đỉnh núi với nhân cách thư thả của nhân tri thư thái để nhận diện 

mọi chân trời mà không bị một trở lực nào vùi, lấp, che, choáng được. Đó là tuệ 

giác từ bi của Phật tâm đã nhập vào thơ của Phạm Thiên Thư: «Muôn loài như 

sương rơi, xin làm hoa trắng đỡ». 

Nội công tâm linh Việt 

Nơi đây, nội công tâm linh mang tính thiêng liêng với các giá trị đạo đức tối cao 

bắt con người lầm đường lạc lối phải suy nghĩ lại, phải cân, đo, đong, đếm lại từ 

hành vi tới hành động của mình để tìm lại con đường hay, đẹp, tốt, lành của đạo lý. 

Nội công tâm linh không phải là chuyện thể lực thuần túy, mà là chuyện của trí lực 

biết bao dung, là chuyện của tâm lực biết dung thứ: phải dung kẻ dưới mới là 

lượng trên (Nguyễn Du). 
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Bản lĩnh tâm linh Việt 
Có tầm vóc, có nội công sẽ có bản lĩnh, nhưng các giá trị tâm linh không cần bản 

lĩnh của xảo thuật để thành công, cũng không cần bản lĩnh của mưu lược để thoát 

hiểm, nên không cần luôn bản lĩnh của mưu trí để tồn tại trong tính toán. Các giá trị 

tâm linh được sống ngay trong ánh sáng của chuyện con người yêu cái đẹp, thích 

cái hay, quý cái tốt, trọng cái lành, nó vượt lên nên vượt xa chuyện tính toán để lời 

lỗ, để hơn thua, để đọ tài, để thi sức. Bản lĩnh của các giá trị tâm linh tự tin nên tự 

tại, tự trọng nên tự do trước mọi mưu kế, mưu đồ, nó đi trên mọi cái đầu của vị kỷ, 

nó đi xa hơn mọi con tính ích kỷ, vì nó đại trí nên nó thoải mái trên đại lộ của mọi 

nhân lộ. 

Tầm vóc tâm linh Việt 
Trong khu vực của tam giáo đồng nguyên, khi đánh giá về các loại chiến thắng trên 

mọi mặt trận từ chính trị tới quân sự, từ văn hóa tới giáo dục, từ luân lý tới đạo 

đức… người xưa xếp loại từ thấp lên cao: thắng nhỏ là thắng mà phải dùng: lực; 

cao hơn là chiến thắng khi biết dụng: trí, cao hơn nữa là dùng: đức, và cao hơn cả 

là thắng là nhờ: đạo! Đây là toàn thắng. Đạo của nhân đạo tới từ chính nghĩa có lý 

luận làm nên chính đạo, mang giá trị của nhân đức, có nhân trí của nhân tính, có 

nhân lý của nhân vị, có nhân văn của nhân bản, tầm vóc của tâm linh chắc chắn là 

ở đỉnh cao giữa đức và đạo. Thắng được đối phương với sự khâm phục của đối 

phương, với tầm vóc giúp đối phương cùng thắng với ta, từ đó đối phương không 

còn là đối thủ, nên không bao giờ trở thành tử thù với ta. Mà ngược lại, chính đối 

phương tìm tới ta, tiếp nhân sinh quan vị tha của ta, nhận thế giới quan rộng lượng, 

đón vũ trụ quan khoan dung của ta; đây mới là toàn thắng qua đạo! Thắng vinh 

quang, thắng bền vững vì biết «cải tử hoàn đồng» cái xấu, tồi, tục, dở giúp nó hóa 

thân vào cái hay, đẹp, tốt, lành. Hãy nhận ra tầm vóc của Nguyễn Trãi: lấy nhân 

nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo, để thấy tầm vóc tâm linh Việt 

tộc.  
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Cấu trúc tâm linh Việt theo chiều sâu 
Tiểu luận này, xin được đi từ trên xuống dưới, bắt đầu bằng đạo, đi tiếp tới đức, 

qua nẻo của trí, cùng lúc tránh xa lực (bạo lực), mẹo (mưu kế) vì chúng quá thấp so 

với các yêu cầu của các giá trị tâm linh, nhưng tác giả sẽ đi trên hai con đường luôn 

cần sự có mặt của tâm linh để vấn nạn các khổ đau mà Việt tộc đã cam nhận trong 

lịch sử cận và hiện đại của mình. Cấu trúc lý luận của tiểu luận sẽ bắt đầu bằng tâm 

đạo để đi tìm chiều cao các giá trị tâm linh thừa kế của tổ tiên, nhận diện được sự 

đặc sắc của các kinh nghiệm tâm linh của Việt tộc, nhất là qua các kinh nghiệm của 

Thiền tông, từ đời Trần tới cõi tâm linh mà thiền sự Thích Nhất Hạnh đã trao 

truyền cho thế giới. Rồi đi tới tâm đức đã có từ lâu trong sáng tác thi ca của 

Nguyễn Trãi, Nguyễn Du… và tiếp tục trên con đường tâm trí qua nhiều tác giả, 

nơi mà tâm linh chính là trí lực của nhân lý. Theo chiều sâu lịch sử của Việt tộc, 

tiểu luận dừng lại trước các oan khiên của đất nước, để hiểu tâm cảnh qua hoàn 

cảnh của chiến tranh, tâm phận qua hậu quả của nội chiến huynh đệ tương tàn thế 

kỷ XX vừa qua, cuối cùng là đi sâu vào tâm nạn tới từ bạo quyền độc tài lập nên 

nhà tù cải tạo sau 1975, giờ đã tới tà quyền là “hèn với giặc, ác với dân” để cảm 

nhận bi nạn của Việt tộc. 

*** 

Tâm đạo, tâm đức, tâm trí trong các giá trị tâm linh là để giúp người vì quý người. 

Tâm cảnh, tâm phận, tâm nạn trong các giá trị tâm linh để cứu người vì thương 

người. 
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Đời của trời hay đạo của thiện 

Chuẩn định của nho giáo: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín cho phép quân tử «thay trời hành 

đạo», tại sao lại đặt chính nghĩa của quân tử vào «mệnh trời»? Tại sao lại ghép lý 

tưởng của quân tử vào «ý trời»? Trong khi đó nếu trời là một phạm trù mơ hồ của 

nhân tri, thì chắc gì thiên lý cao, sâu, xa, rộng hơn nhân lý? Nếu nhân lý có rễ là 

nhân từ, có cội là nhân tâm, có gốc là nhân bản, có nguồn là nhân nghĩa, làm nên 

nhân tri, dựng lên nhân trí, thì tại sao người lại thua trời, rồi để trời quyết định 

mệnh, phần, số, phận của người. Chính vì không định vị được «mệnh trời», «ý 

trời» nói chung là thiên lý (lý của trời) nên ngữ pháp «thay trời hành đạo» luôn bị 

cái mông lung, cái mơ hồ, cái lang bạc của ngữ văn «trời» thao túng. Vì nó càng 

mông lung, mơ hồ, lang bạc nên nó dễ bị khai thác trong bất cẩn, lợi dụng qua bất 

minh, vì hiệp sĩ có thể «thay trời hành đạo», mà giới giang hồ ít đạo lý, thiếu luân 

lý, vắng đạo đức cũng có thể «thay trời hành đạo», để trở thành thảo khấu trộm, 

cắp, cướp, giựt, vì dám «mệnh danh là mệnh trời», cho nên nhóm Lương Sơn Bạc 

bên Tàu được gọi là anh hùng.  

Nhưng dứt khoát là các giá trị tâm linh không thể ai cũng lấy ra dùng, lấy ra khai 

thác theo ý riêng, tức làm ra luật rừng cho mình được, đây là chuyện thật của nhân 

sinh, mà Việt tộc hiện nay đang sống trong bi kịch dân oan. Bọn người khi xưa vỗ 

ngực là cách mạng, hô to «trả lại ruộng cho dân cầy», chính chúng giờ đây đã biển 

lận ngay trong hiến pháp: «đất là sở hữu của toàn dân», «do chính phủ quản lý», 

dưới sự «lãnh đạo của Đảng», nên không có một công dân nào được có sở hữu 

riêng về bất động sản. Từ đó, bạo quyền độc đảng tha hồ chỉ giáo bọn đàn em là tà 

quyền tham quan cướp đất của dân để bán lại ma quyền buôn đất, bọn đầu cơ xây 

cất, biến công dân thành dân oan, màn trời chiếu đất, đầu đường xó chợ, bụi đời 

ngay trên mảnh đất của mình. 

«Thay trời hành đạo», không nói rõ chính nghĩa bền vững trong một lý tưởng bất 

biến, nên nó không mang một giá trị tâm linh nào cho kẻ tuyên bố về nó; ngược lại 

đạo Phật sắc nhọn vì chính xác về các giá trị tâm linh, nên ngữ pháp «nhất tâm 

hành thiện» là một ngữ pháp rõ ràng, một ngữ văn minh bạch, nó chống lại cái 

mông lung, cái mơ hồ, cái lang bạc của «thay trời», vì nó biết khẳng định từ, bi, hỷ, 

xã ngay trong cái vô thường của vạn vật, nó xác thực nội công, bản lĩnh, tầm vóc 

lấy tình thương xóa bỏ mọi tham, sân, si. Đây là giá trị tâm linh đích thực! 
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Xa sống say… để xa chết mộng 

“… Hương này trồng từ rừng giới luật 

Tưới bằng nước thiền định 

Chặt trong vườn trí tuệ 

Đẽo bằng đạo giải thoát…” 

Trần Thái Tông 

Vị vua đầu tiên này của nhà Trần, có lẽ là vị vua có cuộc sống tinh thần đau khổ 

nhất, vì là nạn nhân của cuộc “ép duyên” trong chủ đích của Thái sư Trần Thủ Độ 

để bảo vệ chuyện nối dòng cho nhà Trần, nên vua mang trong lòng hai nỗi đau quá 

lớn: phải rời bỏ hoàng hậu, vợ chính thức của mình, để nhận chị dâu làm vợ, khi 

người chị này đã mang thai. Nhưng Trần Thái Tông cũng là một vị vua sáng suốt 

hàng đầu trong lịch sử của Việt tộc, một minh vương đã lèo lái dân tộc vượt mọi 

hiểm nạn của xâm lăng, trị vì ngôi vua với phong cách của minh sư có đầy đủ mọi 

giá trị tâm linh, nhờ tinh chuyên tu tập hằng ngày, không xuất gia nhưng đạo hạnh 

của ngài đã làm nên cõi tâm linh cao, sâu, xa, rộng cho Việt tộc, một cõi có một 

không hai không những trong Việt sử, mà cả cho sử nhân loại. Ngài có đời sống 

tâm linh thật cao, theo một kỷ luật đạo đức cá nhân nghiêm túc, dựa vào Phật giáo 

để thiền định, nhưng cùng lúc ngài biết đào sâu-khơi rộng đạo vị Phật giáo bằng 

chính sự tinh cần của mình, cõi tâm linh của ngài có giới luật, có thiền định, có trí 

tuệ, một rừng đầy hương: 

“…Hương này trồng từ rừng giới luật 

Tưới bằng nước thiền định, 

Chặt trong vườn trí tuệ 

Đẽo bằng đạo giải thoát…” 

Trong đau khổ, trong cuộc sống đầy thử thách, ngập thăng trầm, ngài giúp con dân 

Việt tộc có đời sống tâm linh vững để có tỉnh táo bền bỉ, để có sáng suốt cao rộng, 

không bị rơi vào bi kịch sống say chết mộng, tức là sống mà không thật sự được 

sống, và say rồi trong mê loạn thì cái chết tới lúc nào mà không biết. Sống say chết 

mộng chỉ vì không biết yêu cuộc đời nên không biết nâng niu cuộc sống, sống 

không đúng và không xứng đáng với các giá trị được trao tặng bởi sự sống, vì 

không biết cuộc đời chỉ là đoạn đời, cuộc sống qua mau với cái chết tới sớm, mà 

sống nay chết mai trong say loạn, trong mê mộng thì càng làm cuộc sống sớm tàn 

hơn. Hình ảnh mà ngài đưa ra là hình ảnh của một ngư ông đang say sưa trong con 

thuyền của mình, giữa đêm trăng đẹp, trên dòng sống êm, nhưng thoát chốc bão tố 

ập tới thuyền của ngư ông này đã vào cõi sóng, cõi của bão táp: 

Một trận cuồng phong dậy đất bằng 
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Ngư ông say khướt thả thuyền ngang 

Bốn phương mây kéo màu đen kịt 

Một dải sông reo sóng dậy tràn 

Sầm sập tóe tung mưa xối xã 

Ỳ ầm chuyển động sống oan vang 

Phút giây bụi cuốn chân trời tạnh 

Canh vắng dòng sông bóng nguyệt tàn… 

Thi từ của ngài cũng mở lối cho chúng ta ngay trong bài này: nếu chúng ta sáng 

suốt thì có thể vượt qua được giông tố, bão táp, vì cõi sóng sẽ qua, cõi bão sẽ tan, 

nếu chúng ta biết bảo vệ sự sống, gạt bỏ cái sống say chết mộng, bằng cái sống thật 

chết ngay. Vì sống say chết mộng biến cuộc đời thành ảo ảnh, biến cuộc sống thành 

ảo mộng, biến giá trị sự sống thành sương sóng; còn sống thật chết ngay là sống 

ngay thật trong tỉnh táo từng phút giây, từng sát na; và chết đúng là đón nhận cái 

chết với đúng thời điểm của nó. Ngài viết về cái chết trong Phổ Thuyết Sắc Thân: 

“Khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay tro xanh xương trắng. 

Khi xưa lệ tới mây ảm đạm, lúc gió sầu lay nguyệt mơ màng.  

Canh tàn thì quỷ khóc thần sầu, năm muộn thì trâu dày ngựa đạp,  

Đom đóm lập lèo trong cỏ biếc, côn trùng rền rỉ ngọn dương trơ.  

Bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiều mục đạp ngang thành lối tắc…” 

Đừng sống trong bất tịnh, đừng quên là cuộc sống nằm trong vô thường, học hai 

chữ vô thường thật sâu để hiểu thật xa, để sống thật chết ngay. Trần Thái Tông 

ngày ngày tinh luyện để sống cuộc đời của mình bằng các giá trị tâm linh cao, ngày 

ngày ngài đọc kinh Sám Hối, vì ai mà chẳng có lỗi với người thân, vì ai mà không 

nặng lỗi với đời. Nhưng trong nghi thức sám hối mỗi sáng tinh mơ, ngài có nhân 

sinh quan của mình, ngài biết đưa nó tới một thế giới quan rộng lượng để được 

sống với vũ trụ quan bao la; trong nghi thức buổi sáng ngài có Lục Thời Sám Hối 

Khoa Nghi, đặt tầm vóc tâm linh của mình vào vũ trụ thiên chân: 
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Ánh dương vừa mới hé 

Mặt đất tối rạng dần 

Ý xôn xao trỗi dậy 

Hình tranh nhau phân vân 

Đừng ôm xác chết nữa 

Ngẩng đầu lên thiên chân 

Siêng năng trong sáu niệm 

Mới khế ngộ cơ thần. 

Bạn ơi, trong một xã hội Việt Nam hiện nay với một trăm triệu đồng bào sống 

trong vô cảm vì vô giác trước nỗi khổ của dân đen, dân oan, sống say trong vô 

minh để chết mộng trong vô tri, từ ô nhiễm môi trường tới thực phẩm bị đầu độc; 

cả một dân tộc đang đánh mất định hướng tâm linh, lấy mê tín dị đoan làm loạn 

tâm, mà còn gọi đó là tâm linh. Riêng bạn, mỗi lần bạn bị lạc lõng giữa vô cảm, lạc 

loại trong vô giác, rơi sâu vào mê lộ của vô minh, chìm xuống đáy của vô tri, bạn 

hãy tự đánh thức mình và nhớ về một đấng minh vương-minh sư, thật sự là minh 

chủ tâm linh của Việt tộc là Trần Thái Tông bằng hình ảnh của một con người thật 

tỉnh thức: Đừng ôm xác chết nữa… để Ngẩng đầu lên thiên chân! 

Cõi tâm linh của Trần Thái Tông không lý thuyết, không trừu tượng, nó mang 

những động thái thường nhật cụ thể, nhưng bản lĩnh tâm linh của nó thật cao, ngài 

có bài kệ Dâng hương: 

Ngạt ngào trầm hương rừng Chính Định 

Chiên Đàn vườn Tuệ đã vun trồng 

Giới Đạo đẽo gọt lên hình núi 

Đốt lại lò Tâm để hiến dâng. 
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Bạn ơi, khi bạn lạ lẫm ngay trong một xã hội Việt Nam hiện nay cũng đang bị lạc 

loài trước các giá trị tâm linh, rồi lạc hướng trong văn hóa, lạc đường trong văn 

minh, lạc cõi trước văn minh của nhân loại trong một thế giới vì nhân quyền; vì 

nhân quyền này đang bị tước đoạt bởi bạo quyền độc đảng. Bạn hãy tự tạo cho bạn 

một cõi tâm linh để tự bảo vệ mình. Nhưng bằng vốn liếng gì? Bằng phương pháp 

nào? Câu trả lời đã có trong phương pháp luận của Trần Thái Tông: rừng Chính 

Định cận kề cùng vườn Tuệ để giữ lửa cho lò Tâm đã có trong bạn. Lò Tâm có 

trong mỗi chúng ta, có trong tất cả các đứa con tin yêu của Việt tộc không chấp 

nhận bạo quyền, tà quyền, ma quyền chỉ vì nó không có chỗ đứng ghế ngồi trong 

cõi tâm linh của chúng ta. 

Minh vương mà cũng là minh sư của chúng ta, có bài kệ Dâng hoa, ngày ngày làm 

đẹp cuộc sống của mình, làm đẹp luôn cuộc đời của chúng sinh, qua nhân dạng 

minh chủ tâm linh của Trần Thái Tông: 

Hoa nở sáng ngời trên đất Tâm 

Hoa tiên rải xuống chẳng thơm bằng 

Hái dâng từng đóa lên chư Phật 

Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rung. 

Bạn ơi, nếu bạn đang sống trên đất Việt, đang phải nhận chịu bạo quyền độc đảng, 

tà quyền tham quan, ma quyền buôn thần bán thánh, bạn hãy dùng Hoa nở sáng 

ngời trên đất Tâm để tái tạo lại nhân tâm của bạn, vì đồng bào của bạn. Bạn hãy tin 

là hoa tâm của bạn do Trần Thái Tông trao tặng hơn hẳn: Hoa tiên rải xuống chẳng 

thơm bằng, để bạn có thể không những Hái dâng từng đóa lên chư Phật mà còn 

kính dâng tới bao anh hùng, bao công thần lập nước và giữ nước của Việt tộc. Và 

bạn tự tâm nguyện ngay trên đất Tâm Việt của bạn là không bạo quyền độc đảng, tà 

quyền tham quan, ma quyền buôn thần bán thánh, nào có thể buôn dân, bán nước 

được: nếu đời sống tâm linh của bạn đang đứng vững trên đất Tâm Việt. 

Bạn ơi, qua nhân dạng minh quân-minh sư-minh chủ tâm linh của Trần Thái Tông: 

Việt tộc là một minh tộc! 
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Vạn pháp của tự 

Vạn pháp vô thường cả 

Tâm ngờ tội liền sinh 

Xưa nay không một vật: 

Chẳng hạt chẳng mầm xanh 

Hằng ngày khi đối cảnh 

Cảnh đều do tâm sinh 

Tâm cảnh đều không tịch 

Khắp chốn tự viên thành. 

Tuệ Trung thượng sĩ 

Tuệ Trung thượng sĩ, được vua Trần Thái Tông phong tước Hưng Ninh vương, tên 

thật là Trần Quốc Tuân, chính là anh cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, 

Tuệ Trung cũng là người dạy dỗ Phật hoàng Trần Nhân Tông, vì là bạn thâm giao 

với vua cha là Trần Thánh Tông. Khi hoàng hậu Thiên Cảm qua đời, vua Trần 

Thánh Tông quyết định cúng chay ngay cung, vua mời Tuệ Trung thượng sĩ và vua 

mời Tuệ Trung viết một bài kệ, đây là bài kệ: 

Viết kề trình kiến giải 

Như dụi mặt thấy quái 

dụi mặt thấy quái xong 

Lại rỡ ràng tự tại. 

Hôn mê giữa cuộc đời, chớp mắt khoảng khắc là thấy quái, thấy ma, nhưng biết dụi 

mắt là để sáng mắt, vì sáng mắt nhờ các giá trị tâm linh qua tu tập, qua rèn luyện để 

sống giữa đời mà nhận ra chiều sâu của tâm, để chủ động với cảnh. Khi vua Trần 

Thánh Tông hỏi ông về: “chúng sinh quen nghiệp ăn thịt uống rượu thì làm thế 

nào để thoát khỏi tội báo?”, Tuệ Trung thượng sĩ đã trả lời vua với bài kệ này, ông 

đã trao tặng cho đời phạm trù tâm cảnh của ông: 

Vạn pháp vô thường cả 

Tâm ngờ tội liền sinh 

Xưa nay không một vật: 

Chẳng hạt chẳng mầm xanh 

Hằng ngày khi đối cảnh 

Cảnh đều do tâm sinh 

Tâm cảnh đều không tịch 

Khắp chốn tự viên thành. 
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Câu chuyện của Tuệ Trung thượng sĩ mang cái chung của Phật học, và luôn mang 

cả cái riêng của ông khi ông rèn đúc nhân sinh quan của mình bằng chính kinh 

nghiệm và tri thức của ông. Nên Vạn pháp vô thường cả có trong lời dạy của Phật, 

có trong các kinh Phật, nhưng Tâm ngờ tội liền sinh, thì phạm trù nhận định để lý 

giải sự ngờ vực sinh ra chuyện buộc tội là tư tưởng của ông. Vì Tuệ Trung thượng 

sĩ biết rõ luật nhân quả: Xưa nay không một vật. Chẳng hạt chẳng mầm xanh, cấu 

trúc luận nội tại của vạn vật là nhân ở trong quả, và quả có trong nhân; nhưng câu 

chuyện của ông là câu chuyện đào sâu cảnh để thấy tâm, nên: Hằng ngày khi đối 

cảnh. Cảnh đều do tâm sinh. Và nếu tâm sinh ra cảnh, lục nội kết tâm sinh-tâm ngờ 

là cội rễ của tư tưởng của Tuệ Trung, giúp ta thấy để biết: Tâm cảnh đều không 

tịch. Khắp chốn tự viên thành, vậy thì ta nên lấy tâm để giáo cảnh, để lấy cảnh mà 

điều tâm. 

 

Tuệ Trung thượng sĩ khi đối thoại với minh vương Trần Thánh Tông, ông mở lòng 

cho vua là đừng nên lấy thuyết quả báo mà quên đi vạn vật là vạn nguyên, mỗi loại 

một dạng, mỗi dạng một tính, mỗi tính một chất, mỗi chất được nuôi dưỡng và có 

cách sinh tồn cho riêng nó, ở đây vạn vật trong vạn nguyên, làm nên tư tưởng vạn 

tự (do) trong vạn (đa) nguyên, qua bài kệ sau đây: 

Có loài thì ăn cỏ 

Có loài thì ăn thịt 

Xuân về thảo mộc sinh 

Tìm đâu thấy tội phúc? 

Minh vương Trần Thánh Tông là minh quân sáng suốt, không bỏ cuộc, hỏi sâu về 

chuyện: “Vậy thì công phu giữ giới (không sát sinh) trong tu tập từ bao lâu là để 

làm gì vậy?”, Tuệ Trung được dịp nói rõ tư tưởng (riêng) của mình, chính tự do 

làm nên sự sáng suốt để biết siêu việt tội phúc, qua bài kệ: 
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Trì giới và nhẫn nhục 

Thêm tội chẳng được 

Muốn siêu việt tội phúc 

Đừng trì giới nhẫn nhục 

Như người khi leo cây 

Đang yên tự chuốc nguy 

Nếu đừng leo cây nữa 

Trăng gió làm được gì? 

Tư tưởng của minh sư Tuệ Trung khi phân tích thì sắc nhọn, khi giải thích thì thoải 

mái trong thư thái, thong dong để có tự do trong thong thả. Trong các cuộc đối 

thoại giữa hai người bạn tâm giao, chắc là rất đắc khí, vua Trần Thánh Tông xem 

Tuệ Trung thượng sĩ luôn là thầy của mình để học hỏi, và mỗi lần vua hỏi một câu, 

cần có một giải thích về một chuyện, nhất là các câu chuyện có tầm vóc tâm linh 

cao rộng, thì vua luôn có câu trả lời đưa vua vào cõi đốn ngộ. Có lần vua hỏi về 

hành tác nào để đưa chúng ta vào được cõi giác ngộ? Tuệ Trung lại lấy chiều sâu 

của tự để làm chiều cao của giác: “Hãy quay về tự thân mà tìm lấy cái tông chỉ ấy, 

không thể đạt được từ một ai khác!”. 

Bạn ơi, cái tự (thân) của Tuệ Trung thượng sĩ là cái hùng của cái tâm, nó làm nên 

không những tự do, mà nó còn chế tác ra tự chủ, tạo ra tự lực, giúp bạn biết tự tồn 

trong tự tin, lấy đời người để xây tự trọng vì có tự quyết, bạn à.  
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Thiện dạng của nhân cứu nhân  
“Thân như hơi thở qua buồng phổi 

Kiếp tựa mây luồn đỉnh núi xa” 

Trần Nhân Tông 

Nhân từ vương Trần Nhân Tông lấy nhân từ là rễ của nhân đạo, gốc của nhân 

nghĩa, cội của nhân bản, nguồn của nhân văn. Câu chuyện nhân từ trong cuộc đời 

minh quân của ngài không phải là câu chuyện lòng trắc ẩn của Mạnh Tử, cũng 

không phải là lòng thương hại trong các đạo giáo; mà nó là câu chuyện lấy nhân 

cứu nhân. Đây là sự thông minh ở trên cao, trùm phủ xuống mọi định nghĩa về sự 

thông minh, đây là trí khôn của nhân lý và lý trí của nhân tri, biết tìm về nhân tâm 

mỗi lần nhân thế xa rời nhân đạo. Đây chính thị là giá trị tâm linh làm nên tầm vóc 

phái Trúc Lâm Yên Tử có Phật tại tâm để giữ tâm tại thế! 

Cõi tâm linh của Phật hoàng Trân Nhân Tông là cõi của bản lĩnh tâm sự tự tâm! 

Chuyện chiều sâu tâm linh, không hề lý thuyết, muốn có chiều sâu từ tâm hồn tới 

tâm linh theo đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, thì hãy hình dung ra hình tượng một nhân 

dạng: đứng lên, thẳng lưng, ngẩng đầu và nhìn cao lên trời. Tìm chiều cao để nhìn 

lên, không chỉ để tìm tự do cho tầm nhìn, vì không muốn bị tù đày trong những 

toan tính thấp kém dưới nhân thế, mà nhìn cao để hướng thiện: tìm cái thiện theo 

chiều cao để có cách đối nhân xử thế theo chiều rộng, đây là bản lĩnh làm nên thiện 

dạng, được dựng lên từ chiều sâu tâm linh, với ý lực hướng thiện. 

Chuyện ngẩng đầu tìm chiều cao theo hướng thiện làm nên thiện dạng, chính là 

chuyện đi tìm nhân phẩm để bảo vệ nhân cách, nó ngược lại với chuyện lấy chén 

cơm manh áo để vùi nhân bản, lấy giá áo túi cơm để vùi nhân vị. Câu chuyện 

ngẩng đầu để tìm đường đi lên, theo Plotin nó ngược lại với chuyện các con chim 

đang ở trên trời cao, vì miếng ăn mà phải hạ cánh xuống dưới đất, và khi ăn quá 

nhiều, bị nặng thân, rồi trĩu cánh thì lại không bay được, không trở lại trời cao 

được. Plotin xem các con chim này đã vừa bị mất linh hồn, vừa bị mất tự do bay 

nhảy giữa trời cao. Tầm vóc của các giá trị tâm linh, không bao giờ để cái bẩn vấy 

bùn lên nhân cách, không để cái tục chấm chàm lên nhân phẩm. 
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Đây cũng là câu chuyện của vua Trần Nhân Tông, không chỉ bỏ ngôi vua, xuất gia 

để tìm cửa Phật, đây là sự buông bỏ cái thấp để tìm cái cao, cao trên Yên Tử của 

trời cao, rộng, thoáng, mở. Muốn thấy cái cao, thì phải buông cái thấp, bỏ cái kém 

để đi về hướng Yên Tử, rời xa cõi trần tục, đang ràng buộc nhân dạng. Cõi tâm lỉnh 

là cõi của thiện dạng! Chính thiện dạng của Nhân từ vương đã sâu đậm trong thiền 

sư Trúc Lâm chủ trì phái Yên Tử, mà Trần Nhân Tông đã nhận được lòng kính 

phục của Chế Mân, vua Chàm thuở ấy, càng cảm phục hơn khi Trần Nhân Tông đã 

tổ chức được hôn nhân giữa Huyền Trân công chúa và Chế Mân để nuôi dưỡng hòa 

bình giữa hai quốc gia láng giềng. 

Giá trị tâm linh của thiền sư Trúc Lâm có giữa đời, không hề lý thuyết, không hề 

trừu tượng, khi đạo Phật dạy vạn vật vô thường trong biểu tượng sinh, lão, bịnh, tử 

phải hiểu để giác ngộ, nhưng chính Trần Nhân Tông cũng đề nghị cái đẹp phải 

được nhận rõ để hưởng sâu, lấy cái nhìn sâu sắc để sống trọn với cái đẹp. Trước 

mùa xuân thật đẹp trong cõi sinh sôi của màu sắc, Trần Nhân Tông chiêm nghiệm 

cả hai: cái vô thường có và cái đẹp cũng có, ta hãy sống trọn vẹn với cõi sinh: 

“Thân như hơi thở qua buồng phổi 

Kiếp tựa mây luồn đỉnh núi xa 

Chim quyên kêu rã bao ngày tháng 

Đâu phải mùa xuân đễ luống qua”. 

Hãy giác ngộ ngay trong cõi sống, hãy tạo trọn vẹn tuệ giác qua chính sự sống. 

Kiếp người nhanh vụt như: Thân như hơi thở qua buồng phổi, chỉ là hơi thở của 

một: Kiếp tựa mây luồn đỉnh núi xa; nhưng đừng để mùa xuân vuột tầm nhìn của 

sự sống: Đâu phải mùa xuân đễ luống qua. Những cái mong manh nhất: hơi thở 

qua buồng phổi, mây luồn đỉnh núi xa, mùa xuân đễ luống qua… lại là những yếu 

tố cốt lõi tạo nên cõi tâm linh. Vì nếu ta tìm được buồng phổi của vạn vật, nhận ra 

mây luồn giữa trời cao, với mùa xuân mà ta giữ cho bằng được để “khai thị” nhân 

sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan cho chính ta. 

Nhân từ vương kính yêu, Thiền sư Trúc Lâm thân thương đã làm nên Phật hoàng 

Trần Nhân Tông, làm nên cõi tâm linh của Cư trần lạc đạo, sống đời vui đạo, vì 

sống để nhận ra cái đẹp, vui vì biết giữ cái đẹp, đây chính là ánh sáng của mọi giá 

trị tâm linh. 
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 Thênh Thang nhìn Bất Tận 
Bên kia trăng gió rộng thênh thang… 

Ngẩng đầu nhìn bất tận… 

Pháp Loa 

Thiền Sư Pháp Loa, môn đệ tín cẩn của trưởng phái Yên Tử là Trúc Lâm-Phật 

hoàng Trần Nhân Tông, đã tiếp nối sự nghiệp Thầy của mình, nhưng ngài qua đời 

rất sớm, năm 47 tuổi, trước khi qua đời ngài để lại bài kệ, dặn người chung quanh 

đừng hỏi gì nhiều, vì ngài biết mình đang đi về cõi rộng thênh thang: 

Vạn dây cắt đứt tấm thân nhàn 

Hơn bốn mươi năm mộng đã tàn 

Giã biệt! Xin đừng theo hỏi nữa 

Bên kia trăng gió rộng thênh thang. 

Nhân dạng kẻ lâm chung ở những ngày giờ cuối cùng trong cuộc đời qua hình ảnh 

vừa đẹp, vừa mạnh: Vạn dây cắt đứt tấm thân nhàn, tỉnh táo để sáng suốt, vì được 

rời cõi đời này với tấm thân nhàn. Ngài xem cuộc đời hơn bốn mươi năm chỉ là 

một giấc mộng phải qua: Hơn bốn mươi năm mộng đã tàn, nếu ngài ra đi với tấm 

thân nhàn, thì những người chung quanh không nên bận tâm: Giã biệt! Xin đừng 

theo hỏi nữa. Ngài đã thấy được: Bên kia trăng gió rộng thênh thang. Sức mạnh 

của tâm linh đưa kẻ rời cuộc sống trong thư thái bằng thảnh thơi với nhân cách 

nhàn hạ, của tấm thân nhàn, dựng lên giá trị tâm linh của: Bên kia trăng gió rộng 

thênh thang. 

Khi đang sống vui giữa cõi đời, cõi thiền, Pháp Loa có ca tụng Tuệ Trung thượng 

sĩ qua bài Tuệ Trung thượng sĩ ngữ lục: 

A! 

Gang ròng nhồi lại 

Sắt ống đúc thành 

Thước trời tấc đất 

Gió mát trăng thanh 

A! 
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Cái nhìn mang giá trị tâm linh thấy và vượt qua: Gang ròng nhồi lại. Sắt ống đúc 

thành, nhưng phải có cái nhìn được “khai thị”, biết cân, đo, đong, đếm được: 

Thước trời tấc đất, ở đây trời và đất vẫn trong hữu hạn, hãy tìm: Gió mát trăng 

thanh, để vượt lên cõi hữu hạn, mà rong chơi trong cõi vô hạn. Cõi tâm linh là cõi 

siêu hình hay cõi hiện hình, chuyện này hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta, khi 

chúng ta muốn nó cả hai, vừa siêu hình, vừa hữu hình. Đây là “duyên kiếp” của 

triết học luôn biết “nhập kiếp” với siêu hình học để đi sâu vào cõi tâm của tâm linh 

học. 

Hãy theo mang theo các giá trị tâm linh của Pháp Loa mà cùng ngài sống với cả hai 

cõi (cõi siêu hình hay cõi hiện hình) với bài: Lưu Luyến Cảnh Thanh Sơn: 

Dòng thu gầy hun hút 

Núi cao soi nước trong 

Ngẩng đầu nhìn bất tận 

Đường trước nối muôn từng. 

Kiến trúc thi từ: Dòng thu gầy hun hút vừa đẹp trong mỹ quan, vừa sâu trong tâm 

cảnh, lấy cái nhìn cao để soi cái nhìn sâu, qua sự liên kết của núi cao và nước 

trong: Núi cao soi nước trong. Đây đúng là chiều cao của nhãn quan tâm linh 

không bao giờ rời chiều sâu của cảm nhận bằng giá trị của tâm linh biết: Ngẩng 

đầu nhìn bất tận; để xây lên: Đường trước nối muôn từng. Tại đây, muôn từng chớ 

không phải muôn trùng, vì muôn trùng có thể làm ta lầm đường lạc lối, còn muôn 

từng, được xây thành từng, dù là muôn dặm hay muôn bước, nhưng ta cứ thong thả 

mà đi lên phía trước! 
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Ngồi chung với Ma cung, Phật quốc 
“Thành ngăn tục lụy trân không vướng 

Cửa mở vô ưu mắt rộng tầm 

Thấy được thị phi cùng một tướng 

Ma cung, Phật quốc cũng ngồi chung” 

Huyền Quang 

Thiền sư Huyền Quang, tổ thứ ba của giáo hội Trúc Lâm, phái Yên Tử, lớn lên 

trong sự trìu mến của mẹ cha, lại rất thông minh, năm 20 tuổi ngài đậu thi Hương, 

ngay năm sau ngài đậu thi Hội, được mẹ cha đặt tên: Tái Đạo, lại được vua có ý gã 

công chúa Liễu Nữ, nhưng ngài từ chối. Câu chuyện vua Minh Tôn dùng Điểm 

Bích tam nương, tài sắc vẹn toàn, tới chiêu dụ Huyền Quang bằng sắc dục, nhưng 

cái trong của Huyền Quang đã gạt đi được cái ngờ của vua Minh Tôn; cho tới 

chuyện ngài gần gũi Pháp Loa, tổ thứ hai của cùng giáo hội Trúc Lâm, trong những 

ngày tháng của kẻ lâm trọng bịnh, chính các cuộc đối thoại của Huyền Quang với 

Pháp Loa đã giúp Pháp Loa có lần hồi phục được, đã nói rõ chiều cao nhân cách 

của Huyền Quang, bằng sự quý trọng vua Minh Tôn tặng ngài danh hiệu: Tự Pháp. 

Cuộc đòi của Huyền Quang đi từ Tái Đạo tới Tự Pháp. 

Huyền Quang trồng nhiều hoa cúc trong vườn, thích ngắm hoa cúc, sống cùng cái 

đẹp của cúc, mỗi ngày khi ngài ra vào cõi thiền, hoa cúc có màu sắc cõi tâm linh 

của Huyền Quang: 

Người ở trên lầu, hoa dưới sân 

Vô ưu ngồi ngắm, khỏi trầm xông 

Hồn nhiên người với hoa vô biệt 

Một đóa hoa vàng chợp nở tung.  

Hãy chọn thái độ vô ưu để ngắm, để thưởng thức, để tận hưởng, để không những 

tạo ra hồn nhiên người với hoa, mà để quý, để giữ cõi vô biệt, hãy nhận cõi này là 

cõi không có dị biệt giữa người và hoa, mà cũng là cõi không có ly biệt giữa người 

và hoa. Khi 77 tuổi, ngài nhận tước hiệu “nối tổ đăng” để thay Pháp Loa vừa qua 

đời, thật lạ Huyền Quang không trở về chùa Quỳnh Lâm, cơ sở “trung ương” của 

giáo hội mà vẫn ở lại nơi thanh vắng Côn Sơn, tại đây Huyền Quang có lý do rất rõ 

về chuyện “mai danh, ẩn tích” này: 

Ngửa mặt trời xanh hỏi lý do 

Hiên ngang trong núi mọc thành hoa 

Bẻ về, không dễ chưng vừa mắt 

Chỉ mượn màu xuân đỡ bịnh già. 

Côn Sơn của Huyền Quang rất dễ có, có hằng ngày nhân dạng của: Ngửa mặt trời 

xanh, có cõi núi mọc thành hoa, xa cõi tục, xa cõi trần, xa luôn cả phản xạ hái hoa, 

cắt hoa, bẻ hoa mang về nhà… hãy để hoa yên thân hoa, yên với núi của hoa, yên 

trên núi đầy hoa, để chúng ta và Huyền Quang thấy trọn màu xuân. Bạn cứ liên kết 
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hai hình tượng: núi mọc thành hoa và màu xuân để đi vào phong thái tâm linh của 

Huyền Quang qua bài Ngủ trưa: 

Mưa tạnh, khe núi tĩnh 

Ngủ mát dưới rừng phong 

Nhìn lại cõi nhân thế 

Mắt mở vẫn cay nồng. 

Cõi tâm linh bàng bạc trong thanh thoát của: Mưa tạnh, khe núi tĩnh. Cõi tâm linh 

là cõi riêng của Huyền Quang được tự do tìm chỗ mát: Ngủ mát dưới rừng phong, 

nhưng khi nhìn lại nhân thế (ngoài kia-dưới kia-xa kia) thì: Mắt mở vẫn cay nồng. 

Mà mắt cay nồng vì ta mới tỉnh lại giữa nhân thế, hay là ta cay mắt vì buồn cho 

nhân thế? Các giá trị tâm linh yêu cầu ta cảm nhận cả hai: thức tỉnh giữa nhân thế 

và cay mắt vì nhân thế. 

Bạn ơi, cõi tâm linh của Huyền Quang có nền của từ bi, ông luôn “cay mắt vì nhân 

thế”, khi ông thấy các tù nhân trong vòng lao lý đi ngang qua ông: 

Biên thư bằng máu nhắn tin nhau 

Cô đơn chiếc nhạn vụt mây sầu 

Bao nhà nhìn nguyệt đêm nay nhỉ? 

Hai chốn cùng chung một nỗi đau. 

Nhắn tin nhau qua thư viết bằng máu, cô đơn bị dầm, ngâm, ngập, chìm trong mây 

sầu vây kiếp chiếc nhạn, bao kiếp người -chỉ là chiếc (lá)-, hãy nhìn trăng để đo, để 

đếm khổ nạn biệt ly. Vì sống là chung một nỗi đau, kẻ xa người và kẻ bị người xa 

có chung nỗi khổ niềm đau bạn à! Khi đi tìm các giá trị tâm linh ngay trong nỗi khổ 

niềm đau của kiếp người, bạn hãy nhận ra nhân diện của các nạn nhân bằng hình 

tượng chiếc nhạn vụt mây sầu của Huyền Quang bạn nhé! 

Nhưng ngay sau đó Huyền Quang khuyên chúng ta phải vượt qua “nhãn quan dị 

kiến” để gạt ra “nhân sinh quan nhị nguyên” luôn o ép chúng ta bằng “thế giới 

quan đối lập” của mê-ngộ, khổ-vui, thị-phi... qua bài thơ Chùa Diên Hựu: 

Thành ngăn tục lụy trần không vướng 

Cửa mở vô ưu mắt rộng tầm 

Thấy được thị phi cùng một tướng 

Ma cung, Phật quốc cũng ngồi chung. 

Xa được tục, biệt cõi trần, thì sẽ tránh được lụy, được khai thị thì tầm nhìn sẽ cao, 

sâu, xa, rộng, nhưng để thấy ra: một tướng, có khổ trong vui, có phiền não và có 

hạnh phúc, không những song đôi, song hành, song kiếp mà còn như hai mặt (trái, 

phải) của một đồng tiền. Cái này có thì cái kia có, cái này hiện lên thì cái kia sẽ 

hiện ra, để hiểu thật tỉnh táo và sáng suốt là Ma cung, Phật quốc cũng ngồi chung. 

Cõi mê, cõi ngộ đang ngồi chung một chỗ, chung đời để sống chung, chúng ta mãi 

mãi chung kiếp bạn à! 
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Hòa bình… tôi ước mơ 

Tôi vẫn sống, tôi vẫn ăn và tôi vẫn thở 

Biết bao giờ tôi mới được nói thẳng những gì tôi ước mơ? 

Thơ Thích Nhất Hạnh, nhạc Phạm Duy 

Hãy trở lại bối cảnh chiến tranh huynh đệ tương tàn thật tàn khốc trên đất nước 

Việt thế kỷ qua, để cảm nhận được ngay câu đầu bài thơ Hòa bình của thiền sư 

Thích Nhất Hạnh: Sáng nay thức dậy, nghe tin em gục ngã nơi chiến trường. Và, 

sau đó cả bài thơ là sự vận hành của ý thức phải tỉnh thức! Nhưng tỉnh thức để làm 

gì? Để đòi cho bằng được hòa bình, để ngừng ngay chuyện giết chóc, để bảo vệ sự 

sống, để biến mong cầu hòa bình thành một tuệ giác mà hướng dẫn mọi hành động 

vì hòa bình. 

Trong diễn biến nội tâm của thi sĩ-thiền sư là hai tâm trạng đối nghịch nhau, một 

tâm trạng của phản ứng tôi vẫn sống, trong phản xạ tôi vẫn ăn, trong tự nhiên của 

tôi vẫn thở. Tâm trạng thứ hai nơi mà cái tôi của phản ứng sống, cái tôi của phản xạ 

ăn, cái tự nhiên của thở sẽ bị chặn lại bởi câu hỏi tới từ nội tâm của lương tri: biết 

bao giờ tôi mới được nói thẳng những gì tôi ước mơ? Muốn có chiều sâu nội tâm 

của lương tri thì có lẽ phải dựa vào chiều cao của các giá trị tâm linh là thương 

người, thương đồng loại. 

Thương là sự phản tỉnh, chính đây sự tỉnh dậy của tâm linh, ngược lại với phản ứng 

sống, phản xạ ăn rồi thở, những phản xạ của bản năng, đói thì ăn, khát thì uống, để 

sống mà không biết trọn vẹn ý nghĩa của sự sống. Tâm linh giúp ta nhận diện ra 

quá trình nhân loài làm nên nhân loại, biết bỏ thú tính để chọn nhân tính, và nhân 

loại này không những ở chung quanh ta, mà đang ở sâu trong mỗi chúng ta 
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St Augustin khi đi tìm các giá trị tâm linh, thì tách một con người thành hai con 

người, một là con người bên ngoài, của phản ứng phải sống, của phản xạ phải ăn 

phải thở để mà sống. Con người thứ hai là con người của nội tâm dày nội công tâm 

linh, nó bắt con người thứ nhất của bản năng phải đi trở lại bên trong để thấy con 

người thứ hai, nằm sâu trong chiều sâu, để nhận ra ý nghĩa của sự sống có nhân 

phẩm vượt qua cái bản năng.  

Nếu con người thứ nhất thấy được nội tâm bên trong con người thứ hai, bằng trọn 

nghĩa nhân tính, thì con người có thể trả lời các câu hỏi tiếp theo là: Sống vì ai? 

Sống chỉ vì mình hay còn sống vì người? Nếu biết sống vì người rồi thì tại sao lại 

hững hờ với nỗi khổ niềm đau của tha nhân? Muốn thấy các giá trị tâm linh của 

con người thứ hai thì phải thấy một cánh cửa sẽ mở trong nội tâm để đưa con người 

từ chiều sâu của linh hồn lên thẳng chiều cao của tâm linh, St Augustin đặt tên cho 

cánh cửa này là: nhân loại bên trong ta, đồng loại sâu trong ta. 

Tại đây, thiền sư Thích Nhất Hạnh để cả đời để tìm ra cánh cửa này, rồi dựng lên 

như một hệ thống tâm linh mà thiền sư đã dùng cho mình và để giáo dưỡng các 

thiền sinh của mình là: hiểu để thương và thương để hiểu và càng sống thì càng 

thấy là ranh giới giữa hiểu và thương không còn nữa, vì giờ đây hiểu là thương và 

thương là hiểu. Con người bên ngoài của bản năng giờ đây đã nhận sự điều chế để 

được điều hành bởi con người của chiều sâu nội tâm biết nói thẳng những gì tôi 

ước mơ.  
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Nguyện xưa 
Mát lòng nhờ những giọt không 

Bỗng dưng thuyền đã sang sông 

Cát mềm 

Bãi vắng 

Nguyện xưa. 

Thích Nhất Hạnh 

Nguyện xưa, là lời thề xưa là ý nguyện làm nên ý lực cho chí nguyện đi cứu đời, 

cho tâm nguyện làm cho đời vơi đau-bớt khổ. Một lời thề tưởng đã xưa, vậy mà 

nguyện này giúp ta tu cả đời, có khi tu cả đời cũng không đủ để xóa đi nỗi khổ 

niềm đau của nhân sinh. Vì vậy, nên nguyện xưa luôn đeo đuổi, không phải để dày 

vò, để hành hạ, để đày đọa ta, mà để trợ lực cho ta vượt qua sự vị kỷ chỉ thấy cái có 

của ích kỷ, luôn mộng tưởng là mình khôn lanh hơn người, mà không đủ tầm (vì 

không có tâm) để thấy lòng vị tha của từ bi đi trên vai, trên lưng, trên đầu mọi con 

tính vị kỷ. 

Khi vị tha có mặt và tìm đến con người thì con người sẽ thấy: mát lòng nhờ những 

giọt không, tại đây mát lòng chính là sự hiện diện của tâm linh bằng tình thương 

xoa cái bức, xóa cái nóng đang bị bỏng vì các con tính vị kỷ. Mát lòng, thì chắc 

chắn là mát dạ, mát ruột, mát gan, nói chung là mát thân, đây không phải là câu 

chuyện mê tín, dị đoan, hoang tưởng mà là kết quả điều tra rất khách quan của 

khoa học não bộ hiện đại. Khoa học này đã điều tra về những ai làm công việc từ 

thiện, nhân đạo qua các động cơ mang giá trị tâm linh, thì kết quả là họ thảnh thơi 

trong thư thái, thong dong trong thong thả, từ đời sống tâm lý bên trong tới đời 

sống xã hội bên ngoài, cụ thể là họ không bị stresse! Không bị truy bức, không bị 

ức chế, không bị xáo động về mặt tâm lý (vì tâm linh họ vững). 

Nhưng ẩn số mà thiền sư-thi sĩ đưa ra đây là câu chuyện chung quanh: giọt không! 

Mà không ở đây không phải là không có gì cả, mà là câu chuyện sắc là không, và 

không cũng là sắc trong kinh Phật. Cho nên cái không này không phải là con số 

không, mà nó là cái bao la của vô thường, cái mênh mang của vô ngã, giúp kẻ hành 

thiền thấy được niết bàn sẽ tới khi con người buông bỏ được cái có trong cái ngã, 

gây ra mộng tưởng cho cái ta đang bị lấp đầy bởi cái có, đang tràn ngập ta từ tham 

lam vật chất cho tới tham, sân, si. Bước tiếp theo trong bài thơ cũng thật đột biến: 
Bỗng dưng thuyền đã sang sông, đây là định nghĩa về sự giác ngộ của thiền sư: 

thuyền đã sang sông để tới bờ giác, nơi mà tuệ giác về niết bàn là sự buông bỏ cái 

có hạn hẹp, để nhận giọt không bao la, vô bờ bến vì biết dựa vào tứ vô lượng tâm, 

trong từ, bi, hỉ, xã. Và là nơi chứa và giữ vô lượng tâm, mà cát mềm dưới chân ta, 

bãi vắng quanh ta, nhưng nguyện xưa thì còn nguyện vẹn trong ta! 
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Đã về-đã tới 
cái nay của cái nơi 

Đã về-đã tới là bài kệ mà thiền sư Thích Nhất Hạnh trao truyền cho các thiền sinh 

của mình, nó thật gọn nhưng cũng thật lạ, gọn vì ngắn và lạ vì nó đầy sung lực của 

tâm linh, để trợ duyên cho nhân sinh trên nhân lộ đi tìm nhân tâm. Và khi ta xem 

lại phương pháp luận để xây dựng tư tưởng chung quanh bài kệ đã về-đã tới, thì ta 

thấy được cuộc đời của chính thiền sư, để thấu hơn các bài pháp thoại của ngài, và 

câu chuyện của sự trở về (trở về đâu?) là sự trở về với chính mình. Nó mà cũng là 

câu chuyện Phật pháp của sự tới nơi, (tới nơi đâu?) là tới với hiện tại (nhiệm màu) 

đang có trước mắt, nơi đó có cái rễ của hiện pháp lạc trú của Phật, nơi đó có cái 

nguồn của cư trần lạc đạo của Phật hoàng Trần Nhân Tông. 

Từ triết học tới minh triết đều khuyên ta phải cẩn trọng chung quanh khái niệm 

hiện tại (hiện tại nào? hiện tại của không gian nào? hiện tại của thời gian nào?). 

Tại đây, thiền sư đưa ra câu trả lời đầu tiên rất chính xác, vì nó chính là luồng sinh 

khí của thiền: đã về-đã tới ngay trong hiện tại, mà hiện tại đây đã có sẵn rồi, với 

tuệ giác thiền dặn ta phải sống với nó trong từng sát na, đầy đủ và sâu sắc từng 

khoảng khắc, để nhận hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại. Thật gỏn gọn là các 

điều kiện hạnh phúc đang hiển hiện trước mắt ta: nhân sinh đang thở để sống trọn 

vẹn trong muôn vàn cái đẹp của vũ trụ. 

Đã về-đã tới trong niệm-định-tuệ nơi mà chánh niệm được trợ lực bởi chánh định 

tạo duyên cho chánh tuệ, để ta nhìn rõ ta trong hiện tại, không phiền não vì quá 

khứ vì quá khứ đã qua; không hoang tưởng tới tương lai vì ngày mai chưa tới. Khi 

ta tìm được ta, thì ta đã về lại chính ngôi nhà của ta trong đó tâm lực, trí lực, thể 

lực là một tổng thể của chánh niệm để quán chiếu câu chuyện bây giờ-ở đây đang 

nuôi ta bằng sự hội tự giữa về và tới, trong cái nay của cái nơi, rành rành hiện thân 

trong hiện tại. Và, về vì tới nơi rồi, và tới vì đã về rồi. 

Đã về-đã tới có ngay trong đủ-sống vì đã sống-đủ, tại đây câu chuyện đủ vì đầy 

hay đầy vì đủ, sẽ làm rễ cho cái cội đã về-đã tới, nhưng tại sao rễ và cội này lại 

chính là câu chuyện của tâm linh, vì chúng có ít nhất các nội lý sau đây: 

 Khi đi tìm một nhân sinh quan cho cuộc đời của chính mình thì sự có mặt 

của các giá trị tâm linh tạo nên tầm vóc cho chính nhân phẩm ta. 

 Khi đi tìm một thế giới quan cho tương lai của chính mình thì sự có mặt của 

các giá trị tâm linh tạo nên nội công cho chính nhân cách ta. 

 Khi đi tìm một vũ trụ quan ở cuối cuộc đời của chính mình thì sự có mặt của 

các giá trị tâm linh tạo nên bản lĩnh cho chính nhân vị ta. 
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Dư nước mắt: duyên sâu 
“Khéo dư nước mắt khóc người thời xưa” 

Nguyễn Du 

Các giá trị tâm linh đủ nước mắt để khóc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, của 

đồng loại, vì cõi tâm linh không hề thiếu tình thương, vì biết cảm nhận tới nơi, vì 

biết cảm động tới chốn trước mọi trầm luân của kiếp người. Cõi tâm linh không 

bao giờ bị khô nước mắt, và một người sống bằng các giá trị tâm linh không bao 

giờ thiếu nước mắt, và không gian của tâm linh có khi đầm nước mắt, vì thương 

cảm nhân kiếp luôn bị vây bủa bởi bao hoạn nạn. Nhưng xin được phân tích rõ là 

cõi tâm linh tràn nước mắt là cõi của sự tỉnh táo biết nhìn ra bao bi nạn trong nhân 

thế, là cõi của sự sáng suốt biết nhận ra bao khổ lụy trong nhân sinh, nên cõi tâm 

linh ngập nước mắt là để sáng mắt! 

Cụ Tiên Điền-Nguyễn Du (người thầy tâm linh của tâm cảm Việt, người thầy tin 

yêu của thi ca Việt), đưa chân dung Kiều rất rõ qua hình tượng dư nước mắt, khi 

giữa tiết Thanh Minh, đi tảo mộ, lại gặp ngôi mộ hoang bên đường, không ai chăm 

sóc, ngôi mộ đó chính là của Đạm Tiên, một nạn kiếp (sống làm vợ khắp người ta, 

tới khi chết sớm làm ma không chồng). Sự thương cảm số phận của một người quá 

cố, trước ngôi mộ này Thúy Kiều đã khóc, tức là đã sống trọn vẹn các giá trị nhân 

cảm của cõi tâm linh. Và số kiếp Đạm Tiên có thể là số kiếp của tất cả người đang 

sống trên cõi đời này, chỉ cần một cơn bão táp của hoạn nạn là cuộc đời sẽ rơi vào 

bi kịch của Đạm Tiên (nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương).  

Những người có mặt cùng Thúy Kiều trước ngôi mộ đó là hai đứa em, Thúy Vân 

và Vương Quan, chúng cứ trách chị mình: khéo dư nước mắt khóc người thời xưa! 

Đây là ranh giới giữa hai kiếp làm người, một bên là loại người không có đời sống 

tâm linh (Thúy Vân, Vương Quan); còn bên kia thì phận người với đầy đủ các giá 

trị tâm linh (Thúy Kiều) nên luôn có dư nước mắt.  
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Những kẻ không có đời sống tâm linh, sống mà không được song hành cùng các 

giá trị tâm linh, thì họ bị tổ tiên Việt xếp vào loại “yếu vía”, bởi vậy não trạng của 

họ làm họ bị “yếu tim”, vì thế nên họ rất “sợ ma”. Cụ thể là đám em của Thúy 

Kiều là Thúy Vân, Vương Quan, vì “yếu vía” - “yếu tim” - “sợ ma”, chúng cứ 

thúc chị nên rời ngay mộ của Đạm Tiên: “ở đây âm khí nặng nề, bóng chiều đã 

ngã dặm về còn xa”.  

Nhưng một người như Thúy Kiều, kẻ có đời sống tâm linh sâu, cuộc sống luôn 

song đôi cùng các chiều cao tâm linh, thì thuộc loại “cứng vía”, não trạng của 

Thúy Kiều là tâm cảm “vững tim”, chuyện “sợ ma” chỉ làm thấp đi nhân cách của 

nàng, và Thúy Kiều đã có thái độ ngược lại với hai em của mình, là xin Đạm Tiên 

xuất hiện để được kết nghĩa chị em: “ Hữu tình ta lại gặp ta. Chớ nề u hiển mới là 

chị em!”. 

Nhân phẩm Kiều đẹp làm nên nhân cách Kiều cao, ở đây: u là cõi tối, hiển là cõi 

sáng, cõi tối của người quá cố, cõi sáng của người đang sống, nhưng Kiều đã biết 

thốt lên với nhân cách đủ nước mắt để thăng hoa nhân vị cho mọi người trong cõi 

u cũng như trong cõi hiển: “Đã không duyên trước chăng mà. Thì khi chút đỉnh gọi 

là duyên sâu”. Đây là chiều sâu tâm linh được Tố Như-Nguyễn Du biến thành giá 

trị tuyệt đối của tâm đức: chút đỉnh gọi là duyên sâu. 

Bạn ơi, trên con đường đi tìm các giá trị tâm linh vì nhân sinh quan thương người, 

vì thế giới quan thương đời, vì vũ trụ quan thương muôn loài, tôi “cam đoan” với 

bạn là bạn sẽ không bao giờ mang nhân kiếp “yếu vía” - “yếu tim” - “sợ ma” đâu! 
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Không tiếc! 
«Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên» 

Nguyễn Du 

Trong bối cảnh Kiều phải bán thân để chuộc cha, thì giá trị tâm linh của thi từ: 

Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên là sự hy sinh trọn vẹn từ thân tới duyên, ở 

đây thân là số phận ngay trong hiện tại, còn duyên là phần số có thể tới trong tương 

lai. Thân bị hại thì duyên coi như là bị hủy. Từ thân tới duyên là chiều dài của ba 

sinh (quá khứ, hiện tại, vị lai), dài cả kiếp người, hằng in sâu đậm trong nhân kiếp 

cho đến ngày mãn kiếp.   

Nên chiều sâu của giá trị tâm linh là ý thức về một nhân lộ, ý thức về chuyện một ly 

trong hiện tại sẽ là một dặm của tương lai (sai một ly, đi một dặm). Ý thức tâm linh 

là một ý thức tức khắc: một ly nhập thân ngay trong bây giờ và ở đây để tạo duyên 

một dặm cho cả đời người. Khi giá trị tâm linh được định nghĩa như sự hy sinh của 

nhân phẩm trước cái đen tối của nhân thế, như Kiều phải bán mình để chuộc cha, 

thì sự hy sinh này không cân, đo, đong, đếm bằng số lượng được, không tính toán 

lời lỗ qua định lượng được. Nên giá trị tâm linh rất xa lạ với sự vị kỷ tính từng 

đồng, sự ích kỷ đếm từng xu kiểu của Mã Giám Sinh (kỳ kèo bớt một thêm hai); vì 

tâm linh nó được tưới tẩm, được giáo dưỡng bởi lòng vị tha. 

Nhưng khi chúng ta đi tìm con đường tâm linh trong truyện Kiều, chúng ta sẽ thấy 

con đường này không thẳng tắp, nó có bao chướng ngại vật, và trong những 

chướng ngại vật này có một loại chướng ngại vật thuộc về nội tâm, nó dằn vặt, nó 

đày đọa con người trong hối tiếc:  

 Tại sao người mình yêu đã không nhận ra mình ngay trong hiện tại? Trong 

lần hẹn hò đầu tiên, Kiều đã gặp Kim Trọng, nàng phải trở về nhà trước khi 

cha mẹ trở lại nhà, nhưng khi tới nhà thì cha mẹ vẫn chưa về, Kiều tiếc cho 

cuộc hẹn, nên trở lại gặp Kim Trọng lần nữa. Nhưng lần này, trong cơn nửa 

ngủ, nửa tỉnh, chàng Kim đã không nhận ra người yêu đang tới gần mình, mà 

cứ ngỡ là gặp người yêu trong mộng. Và, Kiều mới nói rõ cho Kim Trọng là 

nàng đang có mặt trong hiện tại đây! Không phải là mơ đâu! Lời nói của 

Kiều đã là tiếng than hối tiếc ngay hiện tại! Nếu những kẻ yêu nhau mà 

không biết giữ gìn và bảo vệ nhau ngay trong hiện tại, thì sau này sẽ mất 

nhau: «Bây giờ rõ mặt đôi ta. Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao», lúc đó 

chiêm bao có thể trở thành ác mộng. 

 Tại sao khi xưa mình không trao trọn cho người yêu của mình? Cuộc 

sống thật vô thường! Nếu những kẻ yêu nhau không thực lòng cùng nhau an 

trú trong hiện tại, thì khi mất nhau trong tương lai, và tình yêu chỉ là: vọng 

tưởng, nên khi ta ý thức được về chuyện ta đã đánh mất hiện tại, thì sự hối 

tiếc sẽ xuất hiện, mà nó không chỉ xuất hiện một lần, nó cứ trở đi trở lại 
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trong cuộc sống, để đày đọa ta thêm nữa. Đó là khi tên khốn kiếp Mã Giám 

Sinh đã cướp đi trinh tiết của Kiều, một cách thô bỉ nhất, thì sự hối tiếc trở 

lại trùm phủ lên tâm cảnh của Kiều, nàng tiếc tại sao khi trước mình không 

trao thân như trao trọn tình yêu của mình cho người yêu: nhụy đào thà bẻ 

cho người tình chung. Lúc đó chắc nàng nhận ra chữ trinh của gia giáo làm 

nền cho gia phong chính là một loại nhà tù, đã ngăn tự do để chặn sự hiến 

dâng trong tình yêu. Hối tiếc đã biến thành khổ sai, ngay trong nhà tù không 

tường giữa cõi nhân sinh này, để ngày ngày dày vò ta: Tại sao lúc đó ta 

không trao trọn? 

Bạn ơi, ở đây, đạo đức của trinh tiết không xóa được nỗi đau trong cõi buồn của 

hối tiếc, mà người hối tiếc phải đánh thức, mời gọi, tiếp đón các giá trị tâm linh tới 

để chữa lành các vết thương, mà thủ phạm chính là sự hối tiếc, từ đây bạn hãy tìm 

ngay trong chiều sâu tâm hồn mình, và mời các ẩn số tâm linh sau đây lên tiếp sức 

với bạn: 

 Tin yêu vừa là niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, vào tình thương làm 

nên nỗi niềm sâu lắng, trầm kín trong nội tâm bạn, nó là người bạn-sâu-bên-

trong, nó thân thuộc trong thân quen trong tâm khảm của bạn, vì tin yêu này 

quá thân thương với bạn, nên bạn luôn tin vào nó. 

 Hướng thiện được chế tác từ tin yêu này là nên quyền năng ngay trong không 

gian tâm linh của riêng bạn, nó yêu cầu bạn phải trả lời ba câu hỏi: Tôi là ai? 

Ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì? Tôi muốn làm gì và có thể làm gì để đưa 

cuộc đời theo hướng thiện? 

 Nhận thức được chế tác từ hướng thiện của tin yêu này, làm nên từ ý thức về 

cuộc đời của bạn, nơi mà cuộc đời là không gian và thời gian luôn bị các 

biến cố xé tan nát, chính những sự cố này làm nên kinh nghiệm cho tâm thức 

phải luôn ở dạng tỉnh thức, để nắm chính vận mạng của mình ngay trong 

hiện tại, để bạn sáng suốt mà chuẩn bị cho tương lai. 

 Tâm nguyện ngụ ngay trong tâm thức có chiều sâu của nội tâm ở dạng thức 

tỉnh nhất; sẽ tạo điều kiện để bạn khởi duyên, trợ lực bạn cho đời sống xã 

hội, trợ duyên bạn trong các quan hệ xã hội, trợ tâm bạn trong sinh hoạt xã 

hội, tha nhân và bạn sẽ gần nhau hơn trong các giá trị của tin yêu bằng tâm 

nguyện.   

Phương trình Tin yêu-Hướng thiện-Nhận thức-Tâm nguyện được cấu trúc gẫy gọn 

trong tâm linh Kiều: 

Nhớ lời nguyện ước ba sinh 

Xa xôi ai có biết tình chăng ai? 
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Rã vẫn còn xanh 
«Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây» 

Nguyễn Du 

Đây là tâm cảnh của Kiều đã chuộc được cha khỏi tay bọn tham quan, tránh được 

vòng lao lý, nhưng số phận Kiều đã rơi vào tay tên khốn kiếp Mã Giám Sinh, nó 

khốn kiếp vì nó sống ngược lại với mọi giá trị tâm linh, nó «kỳ kèo bớt một thêm 

hai», nó «mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao» nhưng nó rất «mất dạy» vì nó chỉ 

biết sống ngấu nghiến theo bản năng «ghế trên ngồi tót sỗ sàng».  

Cho tới chết Mã Giám Sinh không hề biết gì về cõi tâm linh, và nó tự xem các giá 

trị tâm linh là của một loại người lạ trên một hành tinh nào đó, mà trong thế giới 

lầu hồng của nó và Tú Bà không ai biết tới các giá trị này. Nên Mã Giám Sinh 

không có môi trường để tiếp cận với sự trong sạch làm nên sự trong suốt là hiện 

thân trong sáng của các giá trị tâm linh.  

 «Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây», biểu tượng hoa không những hiện thân của cái 

đẹp có trong nhân kiếp của phụ nữ, mà còn là nơi thống hợp giữa không gian và 

thời gian của tuổi thanh xuân đang thăng hoa, thì bị vùi dập ngay bởi bọn khốn 

kiếp là Mã Giám Sinh, Tú Bà (sống mà không thấy nhân phẩm trong nhân kiếp của 

chính mình). Trong sự tan rả từ thân xác tới cuộc đời: hoa dù rã cánh, Kiều vẫn 

dùng ý nguyện rồi biến nó thành ý lực để tiếp tục nuôi sự sống: lá còn xanh cây. 

Đây là một bài học đạo lý lấy hay, đẹp, tốt, lành của nhân phẩm để vực dậy nhân 

cách dù đã bị tả tơi, trong một nhân thế không có nhân đạo, đó là cõi của bọn Mã 

Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến. 

Cõi tâm linh giúp nhân sinh tái tạo lại nhân vị sau khi nhân cách bị vấy bùn bởi 

bọn âm binh luôn có mặt trong nhân thế để hãm hại nhân kiếp, các giá trị tâm linh 

giúp chúng ta tìm lại được nhân phẩm tự quyết của sống còn nhận ra hiện tại để 

sáng mắt mà nhìn về tương lai, như nhìn về phía chân trới sáng là nơi hội tụ của 

nhân văn, nhân bản biết dựa trên nhân từ, nhân nghĩa có nội lực của rã mà vẫn còn 

xanh!  

Bản lĩnh của Kiều (tức là nội công của Nguyễn Du) đi thật xa vào hệ trong (trong 

sạch, trong suốt, trong sáng) của nhân phẩm, dù thể xác của Kiều đã bị làm bẩn, 

làm nhơ, làm nhục bởi tục loài kiểu Mã Giám Sinh; hoa dù rã cánh nhưng lá còn 

xanh cây: còn người là còn các giá trị tâm linh, để nhận nhân cách sạch trong nhân 

vị sáng của mình. Nắm vững các giá trị tâm linh luôn giúp ta không những thu hồi 

lại được nhân cách, mà còn tạo dựng lại được phong cách, bồi đắp lại được tư cách 

làm người của mỗi chúng ta.  
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Đục rồi trong 
«Đục trong thân vẫn là thân» 

Nguyễn Du 

Đây là hoạ cảnh, vì đây là bi nạn của Kiều phải bán mình chuộc cha, mà rơi vào tay 

của bọn buôn người như Mã Giám Sinh, Tú Bà; đục không những vì mất trinh tiết, 

mà còn bị mất nhân phẩm khi phải sống gần với bọn bất lương, bất nhân này. Các 

giá trị tâm linh luôn có nền của lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) làm nên 

từ gốc của nhân (nhân bản, nhân tính, nhân tâm, nhân từ, nhân văn, nhân nghĩa) 

trong nhân sinh có thể bị bọn bất nhân, thất đức làm đục bởi bản chất bùn nhơ của 

chúng. Nhưng dù bị «vấy bùn» vào thân bởi bọn bất lương này, thân vẫn là thân, vì 

người vẫn có thể tiếp tục làm người nếu biết tiếp nhận, tu tập, hoàn thiện qua các 

giá trị tâm linh, lấy cái đẹp, tốt, lành của đạo lý mà làm nên cái sạch, trong, sáng 

của đạo đức. Tầm vóc của các giá trị tâm linh là «gạn đục, khơi trong», để cái đục, 

cái bẩn, cái nhơ bị gạt ra khỏi cái thân, để cái trong sẽ sạch, và sẽ sáng lên.  

Câu chuyện các giá trị tâm linh luôn có mặt trong đời sống hiện thực của Việt tộc 

hiện nay, với các kẻ tự vỗ ngực cho mình là cách mạng, mang cái tốt tới để dẹp cái 

xấu, từ trong rừng ra để cướp chính quyền để lập nên chính thể cách mạng. Nhưng 

khi, có quyền lực thì nhân cách của những kẻ này là tham quan, phong cách của họ 

là tham ô, tư cách của họ là tham tiền. Hoàn toàn không phải là các nhà cách mạng, 

bỉ ổi hơn họ lại muốn làm đại gia, nhưng thực chất là trọc phú, có tiền mà không 

có học, tức là có của cải mà không có giáo dục, có chức mà không có đức, có ẩm 

thực dư thừa mà không có đời sống tâm linh sâu đậm.  

Bọn tham quan trọc phú đi lại giữa bạo quyền để ác với dân và tà quyền để «mua 

chức, bán quyền», chóng chầy thì sẽ «buôn dân, bán nước». Nên chuyện tâm linh 

đối với chúng là chuyện mê tín, dị đoan, mang tiếng là vô thần vì là cộng sản, 

nhưng khi thì lộ mặt, khi thì lén lút tới chùa để vái thật thấp, quỳ thật lâu, lạy thật 

rạp đất để được thánh thần phù hộ độ trì. Tất cả các hành vi, động thái này đều 

phản lại các giá trị tâm linh làm nên hành động tâm linh là biết lấy đạo lý đẹp, tốt, 

lành để làm nên đạo đức sạch, trong, sáng. Các giá trị tâm linh luôn ở hệ đối (đối 

kháng, đối lập, đối đầu) từ hành vi tới hành động để chống lại hệ tham (tham quan, 

tham ô, tham nhũng, tham tiền).  

 

 

 



 

230 

 

 

 

 

 

 

 

Các giá trị tâm linh nên hiểu là tâm trong hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương 

tri) và linh trong hệ nhân (nhân bản, nhân tính, nhân tâm, nhân từ, nhân văn, nhân 

nghĩa). Các giá trị tâm linh không hề là chuyện «ngồi tót» (ghế trên ngồi tót sỗ 

sàng, đó là chân dung Mã Giám Sinh trong truyện Kiều), từ tham lam tới cầu khẩn, 

từ vơ vét cạn kiệt sinh lực dân tộc, tài nguyên đất nước, buôn đất bán người tới 

chuyện vái thật thấp-quỳ thật lâu-lạy thật rạp. Các giá trị tâm linh luôn trợ lực 

nhân tính «thẳng lưng mà bước» trước nhân sinh, luôn trợ duyên giúp nhân tri 

«đường đường chính chính» trước nhân vị. 

Tôi không đồng ý với những ai gọi những người cách mạng cộng sản là «khỉ từ 

rừng ra» để chà đạp, vùi dập xã hội người, vì đây là cách nhận định có thể xúc 

phạm, gây ra chia rẽ, tạo ra kỳ thị, sinh ra phân biệt đối xử giữa người với người. 

Nhưng câu chuyện làm sao giáo dưỡng các giá trị tâm linh để người của thể chất 

được thành nhân của đạo đức, thì tri thức luận được trợ lực bởi khoa học thần 

kinh, mà còn được gọi là khoa học não bộ đã đặt được định đề giải thích trong quan 

hệ giữa bản chất một sinh vật và môi trường sinh sống đã nuôi dưỡng sinh vật đó. 

Câu trả lời thật đáng suy ngẫm: mang khỉ ra khỏi rừng dễ hơn mang rừng ra khỏi 

khỉ! Thật đáng suy tư vì thật đáng sợ, không phải vì người sợ khỉ mà sợ chất rừng 

trong khỉ, khi khỉ chỉ biết luật rừng mà không biết nhân luật luôn dựa trên nhân 

bản, nhân văn, nhân tự, nhân nghĩa, nhân tâm, nhân tri, nhân lý, nhân trí… 
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Giật mình 
«Giật mình mình lại thương mình xót xa» 

Nguyễn Du 

Nghiệp chướng của Kiều trong phận lầu hồng là thân xác bị đày đọa từng giờ, ban 

ngày thì phải hát đàn cho bọn đàn ông đắm tửu sắc, phải hầu rượu cho bọn này, 

đêm tới xác thân rã rời, mệt lả mà không sao ngủ được, chưa ngủ mà ác mộng chập 

chờn, trùm phủ: «Giật mình mình lại thương mình xót xa». Khi còn đi học, các thầy 

cô cứ dặn học sinh là tránh lập đi lập lại một chữ nhiều lần trong một câu; vậy mà 

đại sư của thi ca Việt tộc tự cho phép mình lập lại ba lần chữ mình trong một câu, 

để dựng đứng dậy một nguyên tắc của nhân sinh trong cơn hoạn nạn là: chỉ có 

mình mới biết thương mình thôi, đừng trông chờ nhân thế xót xa mình. 

Hãy ở lại với tâm cảnh Kiều, để nhận rõ động từ giật mình là một động từ không 

giống bất cứ động tự nào khác trong kiếp nhân sinh, ta giật mình vì ta ngạc nhiên 

trước một sự cố, ta giật mình vì ta sững sờ trước một biến cố, mà ta không chủ 

động được, không quyết định được thì làm sao quyết đoán được. Nhưng giật mình 

là chỉ báo của sự thức tỉnh trước các hiện tượng lạ, trước một diễn biến dị, trước 

biến cố đang vật ngã thói quen của ta, có khi còn làm thay đổi cả cuộc đời của ta. 

Chỉ báo giật mình cũng là sự báo động của tâm thức, đang rất cần các giá trị tâm 

linh xuất hiện để mình có thể «định thần», mà nhận định biến cố trước mắt, rồi từ 

đó dùng sức mạnh của tâm linh để vượt thoát, vượt thắng biến cố đó. 

Có lẽ là nhân tính có hai loại giật mình khác nhau trước vật đổi sao dời của nhân 

thế: giật mình trong thụ động, «cắn răng» rồi «chết đứng» mà «chịu trận», đây là 

loại giật mình không được trợ lực bởi các gía trị tâm linh. Ngược lại, khi giật mình 

rồi mà ta tìm lại ngay sự sáng suốt của nhân lý để «định thần», sự tỉnh táo của nhân 

tri để «định tâm» trước sự cố, và khi được trợ duyên bởi các giá trị tâm linh thì ta 

sẽ «vững trí» để phân tích các ngạc nhiên làm ta giật mình, để giải thích ngay cả 

chuyện tại sao chúng ta sững sờ trước những biến cố.  

Sự có mặt của các giá trị tâm linh được vận hành qua sự phối hợp tức khắc, đầy 

hiệu năng giữa nhân tâm tạo sự cảm thông trước nhân cảnh, giữa nhân từ vận dụng 

lòng vị tha, độ rộng lượng, sức khoan hồng giúp ta vượt qua loại nhân dạng «cắn 

răng», «chết đứng», «chịu trận». Từ đây, ta chủ động mà dùng nhân tri để mời 

nhân tính tới cùng với nhân đạo rồi cùng ta cân, đo, đong, đếm một cách đạt lý, 

thấu tình những sự cố, những biến thiên làm ta ngạc nhiên, có chút ngỡ ngàng 

nhưng không làm ta quỵ gục được.  
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Trong cuộc đời phong ba của Kiều, nàng đã giật mình nhiều lần trong âm thầm, và 

Kiều đã vượt qua các bão tố, nhờ các giá trị tâm linh có ngay trong các giá trị đá 

vàng của cuộc sống. Nàng đã tới với Thúc Sinh trong bối cảnh lầu hồng qua tình ái 

trăng gió, và nàng đã giật mình -với tâm an- là tình ái giờ đã là tình yêu mang độ 

bền của đá vàng, đây là chuyển biến của một sự giật mình ngầm trong mạch tâm 

cảm của Kiều: «Trước còn trăng gió, sau ra đá vàng». Khi bị thất tình, kiểu Vũ 

Thành An, thì nhạc sĩ này mới biết hết giá trị của đá vàng, chính là giá trị của tình 

yêu, mặc dù người yêu đã phản bội mình: «Có một thời khóc than, mới hiểu đời đá 

vàng».  

Một lần khác, Kiều cũng giật mình âm thầm và sâu đậm trong nhân cảm, trước đức 

biết tạo ra duyên, nơi đây các giá trị tâm linh mang hiệu quả của phúc; của sư cô 

Giác Duyên đã cứu chính sinh mạng của Kiều: «Trước sau cho vẹn một lời. Duyên 

ta mà cũng phúc người kia không?». Khi chúng ta giật mình trước cái đức biết tạo 

ra cái duyên làm nên cái phúc, thì chúng ta đừng giữ loại nhân dạng «cắn răng», 

«chết đứng», «chịu trận», mà nên sung sướng trong hạnh phúc để có một nhân 

dạng hoàn toàn khác: «cúi đầu», «chắp tay», «mĩm cười» để tiếp nhận cả ba: đức, 

duyên, phúc.   

Sự tỉnh táo để phân tích song hành cùng sự sáng suốt để giải thích các sự cố làm ta 

giật mình không phải chỉ là tư duy chỉnh lý để có hành động hợp lý giúp ta đối phó 

trước các nghịch cảnh làm ta ngạc nhiên, đến độ giật mình. Mà ta hãy đi sâu hơn để 

tìm các hiệu ứng trong các gía trị tâm linh, hãy phân tích sâu phương trình tỉnh táo 

phân tích-sáng suốt giải thích này, vì tại đây sức mạnh tâm linh còn có khả năng đi 

ngược lên thượng nguồn để tìm lại các sức mạnh tâm linh đang tiềm ẩn trong tín 

ngưỡng thờ tổ tiên, và chỉ cần ta biết khai thác các giá trị này, thì chúng sẽ giúp ta 

vượt thoát sự cố, vượt thắng các biến cố, tỉnh táo trước thử thách, sáng suốt trước 

thăng trầm. Cụ thể là ta có thể khấn nguyện để nhận định-rồi-nhận ra một giá trị 

tâm linh có thể giúp ta vượt qua các biến cố làm ta giật mình, thí dụ như ta cầu 

nguyện: «Lạy tổ tiên, ông bà phù hộ độ trì con cháu vượt qua được biến nạn này». 

Sức mạnh tiềm ẩn trong tín ngưỡng thờ tổ tiên đủ lực để tạo ra các giá trị tâm linh, 

và các giá trị này không phải là các giá trị khoa học, nhưng chúng có sức mạnh 

riêng của chúng. Cái duy lý của khoa học không giải thích được trọn vẹn niềm tin 

của con cháu gởi gấm vào hùng lực của tổ tiên, vì con cháu biết rõ quá khứ rất 

thông minh của tổ tiên đã bao lần vượt thoát mọi hoạn nạn, đã cứu nhà, cứu làng. 

Hơn thế nữa, con cháu biết hơn ai hết Việt sử là hùng sử của Việt tộc, đã bao lần 

vượt thắng mọi trầm luân, còn biết dựng nước và cứu nước, vì tự thuở xưa Việt tộc 

là dũng tộc. Đây là sức mạnh tâm linh chớ không phải sức mạnh của duy lý hoặc 

của khoa học. 
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Dung: động từ của tâm linh 

«Phải dung kẻ dưới mới là lượng trên» 

Nguyễn Du 

Khi cụ Tiên Điền đưa ra chân dung Hoạn Thư độc thoại trong trạng thái của một 

não bộ đang bị điều khiển bởi những cái xấu, tồi, tục, dở tới từ ghen tuông, đây là 

sự quy hàng của tuệ giác trước ghen tuông chỉ muốn đưa ra con tính thấp của kẻ 

ghen tới vực của các chuyện thâm, độc, ác, hiểm để bắt cóc, để hành hạ, để nhục 

mạ, để chà đạp nhân cách của Thúy Kiều, để diệt tha nhân. Vậy mà ngay trong ám 

chất đầy bóng tối của hờn ghen, Tố Như-Nguyễn Du đã tự mở ra một ánh sáng, 

như để tự chính mình ra khỏi độc chất trong tham, sân, si của Hoạn Thư: «Phải 

dung kẻ dưới mới là lượng trên». 

Dung, một động từ thật thảnh thơi trong nhân đạo, đi từ khoan dung tới dung thứ 

nơi mà khoan hồng là tụ điểm của rộng lượng, của vị tha, ở đây chắc chắn là có từ 

bi, để chế tác ra một động thái nhân từ, được trợ lực lẫn trợ duyên bằng các giá trị 

tâm linh lấy hành động tha thứ làm thượng nguồn của quyết định, lẫn hạ nguồn của 

hành động để làm sáng nhân tâm. 

Dung, một động từ thật thong dong trong nhân nghĩa, dung thứ mà không cần một 

thẩm phán nào đứng ra để kể tội, nên không cần một tòa án nào được dựng lên để 

buộc tội, vậy thì không cần một luật sư nào bào chữa để chạy tội. Quy trình kể tội-

buộc tội-chạy tội bị vô hiệu hóa tức khắc bởi động từ: dung! Từ dung thứ lỗi tới 

dung tha tội, giúp kẻ có tội, có cơ hội trở về con đường thiện, có điều kiện tốt để 

làm lại tự đầu, có thuận thế để làm lại cuộc đời, để không lầm lỗi-vướng tội nữa! 

Dung, một động từ thật thư thái trong nhân từ, nó biết cách chọn bạn song hành với 

nó là một động từ của thiện tâm, động từ: xí xóa, đủ nội công lẫn bản lĩnh tâm linh 

để nói rõ: xí xóa chín bỏ làm mười! Cái rộng của nhân tâm trùm phủ cả nhân thế để 

bảo vệ nhân tình bằng nhân tính, đưa nhân phẩm lên cao bằng sung lực của tâm 

linh. 

Bạn ơi, nếu chọn một động từ để hành động theo điều thiện của cõi tâm linh, để đối 

nhân xử thế, bạn cứ chọn động từ: dung này nhé, bạn sẽ thấy tâm của bạn an hơn, 

trí của bạn vững hơn, và đức của bạn sẽ bền hơn. 
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Kẻ thứ ba trong tình yêu? 
 (Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ) 

Trịnh Công Sơn 

Khi tình yêu muốn tìm tới các giá trị tâm linh để tình yêu tự nâng cao tình yêu cao 

hơn nữa! Và càng lên cao -thoắt chốc- (tức là: chợt) tình yêu khám phá ra: nhân tố 

thứ ba (kẻ thứ ba) đang có mặt giữa tình yêu của “đôi lứa”, lúc đầu chỉ tưởng là chỉ 

có “đôi ta”, tự nhiên bây giờ ở đâu ra một ẩn số khác: nội công của tình yêu là gì?  

 Sự sống còn của tình yêu tùy thuộc vào nội công này, tức là vào bản lĩnh của hai 

kẻ yêu nhau định nghĩa nhân tố thứ ba là gì? Kẻ thứ ba này là ai? Nó tác động gì 

đến chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, chiều dài của tình yêu? Tại sao nó giúp ta kết 

chặt với nhau, không rời nhau được, mà nó còn biết “bền vững hóa” tình yêu, và 

chỉ có hai ta mới biết là có: nhân tố thứ ba (kẻ thứ ba) mà St Augustin khẳng định 

là nó đang ngự trị trên sự sống còn của “lứa đôi”. 

Nhân tố thứ ba là gì? Kẻ thứ ba này là ai? Mà tại sao không có nó thì tình yêu sẽ 

chết yểu! Nếu chỉ có hai người thôi, hai kẻ yêu nhau thôi mà không có nhân tố thứ 

ba (kẻ thứ ba) này thì tình yêu sẽ gặp hai loại tai biến giết dần mòn tình yêu. Xin 

được trả lời ngay nhân tố thứ ba (kẻ thứ ba) chính là: giá trị tâm linh của tình yêu. 

Không có nó thì tình yêu sẽ gặp hai loại tai họa để thành tai biến bất cứ lúc nào, tai 

biến thứ nhất là chỉ thấy một cái tôi (narcissisme), kẻ chỉ biết yêu mình thôi thì bắt 

người mình yêu phục vụ cho mình.  

Tai họa thứ hai là tình yêu ích kỷ, chỉ thấy hai kẻ yêu nhau thôi và bắt thân thuộc, 

gia đình, tập thể, xã hội phục vụ cho tình yêu của mình, loại tình yêu ích kỷ này là 

thuộc loại độc tài toàn trị vi mô (micro-totalitarisme), biến môi trường chung quanh 

thành nô bộc cho mình, chỉ biết sống «cặp đôi» trong tháp ngà, trước giờ cơm thì 

bắt kẻ khác làm bếp cho mình.  
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Chỉ thấy cái tôi của một người, hay chỉ thấy hai người yêu nhau mà không thấy 

nhân loại chung quanh thì đây là loại tình yêu sẽ chết yểu, sẽ chết sớm, vì nó không 

biết tới nhân tố thứ ba (kẻ thứ ba) là khi tình yêu tự định nghĩa cho mình (để được 

sống lâu, sống bền, sống thọ với thời gian) thì tình yêu phải đi trên con đường của 

tình thương! 

Khi tình yêu đi tìm để tới được tình thương thì nó sẽ thành một dòng suối bền, một 

nhân lộ rộng: hai kẻ yêu nhau sẽ «có con» và «thương con» rồi chấp nhận mọi hy 

sinh để «lo cho con». Tình yêu khi tới được tình thương thì nhân tố thứ ba (kẻ thứ 

ba) đã có mặt giữa « lứa đôi », đúng ngay trung tâm của «đôi ta» và hai kẻ yêu 

nhau cần nhân tố thứ ba (kẻ thứ ba) này để đi xa hơn nữa, để gặp nhân phẩm của 

tình yêu! Đây mới chính là giá trị tâm linh đích thực của tình yêu.  

Giá trị tâm linh này giúp hai kẻ yêu nhau biết sống chung với nhân loại, biết sống 

cùng với nhân sinh, biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau với nhân thế, và khi tình yêu 

được giáo dưỡng bởi nội dung tâm linh này nó sẽ không chết yểu, chết sớm, vì cái 

tôi độc nhất và cái độc tài toàn trị vi mô đã cuốn gói ra đi, nên cuộc tình sẽ không 

bị đắp mộ! 

«Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ» là một ca từ trong một ca khúc mà Trịnh Công 

Sơn làm ra khi còn rất trẻ, nhưng chính nhờ tầm vóc của từ bi trong tâm hồn của 

nhạc sĩ nên ca từ nầy không những vén màn cho ta thấy bản lai diện mục nhân tố 

thứ ba là gì? Kẻ thứ ba này là ai? Câu trả lời là từ bi, là đại dương vừa rộng, vừa 

sạch, mà cái tôi ích kỷ hay hai cái tôi toàn trị vĩ mô chỉ là hai giọt nước đục! 
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 Hiền 
Tôi là ai mà yêu quá đời này? 

Trịnh Công Sơn 

Những tư tưởng gia như St Augustin, Plotin, Montaigne… hay các triết gia Kant, 

Pascal, Ricoeur… khi họ từ đi tìm con đường tâm linh để nhận ra các giá trị tâm 

linh thì họ có sẵn hai nhân lộ. Con đường thứ nhất bằng định hướng thần học, 

chóng chầy họ sẽ tìm tới thượng đế, đấng sinh thành của muôn loài và vạn vật; con 

đường thứ hai bằng định hướng của luân lý, đi tìm nhân tính bằng nhân phẩm. 

Nhưng dù đi trên hai đường khác nhau, nhưng họ thường tâm sự là họ đã gặp nhau 

trên: cái tôi thức để tin yêu. Chính cái tôi thức để tin yêu này là một định luận có 

nhiều định đề khác nhau, và khi được hội tụ lại thì các giá trị tâm linh hiện rõ trong 

cấu trúc của định luận này. Trước hết là khi cái tôi mà muốn bỏ tự kiêu thì phải bỏ 

tự mãn, cái tôi mà muốn buông vị kỷ thì phải tháo đi ích kỷ, cái tôi mà muốn xua 

cái tự xem mình là trung tâm của vũ trụ đi thì phải đuổi đi cái ta đây ra khỏi nhân 

sinh quan… lúc đó mới mong được đi trên nhân lộ để thấy được các giá trị tâm 

linh. Từ đây, cái tôi thức hoàn toàn ngược với cái tôi ta đây ngạo mạn, vì cái tôi đã 

tỉnh thức trong khiêm tốn vì từ tốn, của khoan dung để khoan hồng, của vị tha để 

vất hẳn đi cái tôi vị kỷ, đang ngủ trong mê lộ. Cái tôi thức có hành trình của tỉnh 

táo để sáng suốt của thức, lấy kiến thức để lập tri thức, có ý thức để tạo nhận thức. 

Đây là định nghĩa thông minh về chữ hiền, làm nên hiền triết, lấy hiền mà xoa diệu 

mọi điều hung, bạo, ác, dữ đang phùng man trợn mắt giữa nhân thế. Từ đây, cái tôi 

của chủ nghĩa trung tâm được nuôi nấng bởi cái ích kỷ đã được trút rũ khỏi não 

trạng, để trưởng thành mà nhận ra cái tôi thức, đã tỉnh thức trước thân phận con 

người, trong đó cái tôi vị kỷ thuở nào có số phận thật nhỏ bé của cát bụi (theo ca từ 

của Trịnh Công Sơn).  

Cái tôi thức như vậy đã được chấp nhận, để được đi trên nhân lộ, để được gặp các 

giá trị tâm linh, với hai sung lực rất mới: niềm tin và tình thương, trong một biện 

chứng rất chặt chẽ: niềm tin vào tình thương và dùng tình thương với niềm tin. Đây 

là chuyện diệu kỳ của lý luận tâm linh: biến hung kiếp thành hiền tri, biến bạo phận 

thành hiền thân, chữ hiền là trung tâm của con tim tâm linh, cho phép con người 

càng yêu thì càng hiền. Như vậy, cái tôi thức đã trở thành cái tôi hiền, để tin yêu, 

để làm hiền đi mọi số phận, làm lành đi mọi nhân kiếp.  Từ đây trí hiền đã hình 

thành, rồi trưởng thành, và mạnh bước trước các thử thách, vượt được các thăng 

trầm, thắng được mọi ma trận của bất nhân thất đức luôn có mặt trong nhân sinh. 

Từ đó tỉnh táo để sáng suốt nhận ra các giá trị tâm linh, luôn hiền lành để trợ duyên 

cho cái tôi thức để tin yêu, có được một kết quả tinh khôi cho nhân thế hiền mà 

cũng chính là đúc kết tinh anh cho nhân phẩm hiền của chính mình: Tôi là ai mà 

yêu quá đời này? 
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Chống cơn hạn của nhân thế 
Làm sao em biết bia đá không đau? 

…Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. 

Trịnh Công Sơn 

 
Kinh Kim Cương trong Phật học khi soi rọi vào chúng sinh; nơi mà mọi sinh vật 

đều có sinh mạng mà ta phải tôn trọng và bảo vệ, vì mọi sinh mạng đều thiêng 

liêng, vô cùng linh thiêng (nên Phật giáo mới đặt tên chúng sinh là sinh linh). Gốc 

cội của chúng sinh được làm nên từ các chất liệu của môi sinh (sỏi, đá…) tưởng là 

không thuộc về chúng sinh, nhưng chúng ta phải có cái nhìn vô tướng để thấy môi 

sinh vừa là nguồn cội, vừa là sự sống còn của chúng sinh, của mọi sinh mạng, của 

tất cả sinh linh.  

Vì vậy, câu hỏi của Trịnh Công Sơn có chiều sâu tâm linh của nó: làm sao em biết 

bia đá không đau? Nếu ta biết chúng sinh có những nỗi khổ niềm đau trong nhân 

sinh, thì ta được quyền đặt câu hỏi ngay trên thượng nguồn là khoáng thạch (sỏi, 

đá…): có biết đau không? Đây là câu hỏi đặt ta vào con đường để đi tìm các giá trị 

tâm linh. Khi biết hỏi không những tha nhân, đồng loại, đồng bào, mọi chủng loại 

mà còn biết hỏi luôn sỏi, đá (luôn bị người trần mắt thịt xem như loại vô tri) là sỏi, 

đá: có đau không? thì hùng lực tâm linh đã ngự trị giữa tâm hồn ta, để ta không 

những làm được chuyện yêu muôn loài, mà còn giúp ta cảm nhận rộng hơn để 

thương mọi loài. 

Như vậy, không có môi sinh thì không có chúng sinh, nếu chỉ yêu chúng sinh 

(tưởng như đã đủ, nhưng thật ra chưa đủ), mà ta còn có thể thương thêm nữa: 

thương môi sinh đang nuôi nấng, che chở, song hành cùng ta trong cuộc sống. Câu 

chuyện môi sinh chính là câu chuyện môi trường, đây là sự thảm bại vô cùng tận 

của ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam, độc đảng để độc tài nhưng bất tài trong tận 

cùng của vô minh, vô tri, vô giác đã mở cửa cho bạo quyền của lãnh đạo qua các 

nhóm lợi ích, cho tà quyền tham quan trong mê lộ của tham nhũng, cho ma quyền 

của Tàu tặc đang tàn hủy môi trường Việt, đang truy diệt môi sinh Việt. 

Các giá trị tâm linh có mặt trong nhân sinh để chống cơn hạn của nhân thế, khi môi 

sinh bị hủy hoại, khi môi trường bị truy diệt, cơn hạn của nhân thế đang tới, và 

trong cơn hạn này nhân sinh không có môi sinh để sống còn, nhân loại không 

những sẽ chết khát, mà còn chết nhục trong cõi quỵ gục của môi trường. 

Nếu ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, thì chúng ta cần giữ vững các giá trị tâm 

linh của mình để biết là: ngàn sau chúng ta luôn cần môi sinh, luôn trân quý môi 

trường, các bạn à! 
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Chào sớm mai  

“Bỏ lại sau lưng hoàng hôn ráng đỏ. 

Gậy nghiêng mình chào những sớm mai xanh”. 

Hoàng Cầm 

Montaigne, tư tưởng gia thế kỷ thứ XVI, đưa con tin yêu của thể loại tùy bút 

khuyên chúng ta nếu muốn đi tìm chủ thể trong tự do, thì cứ đào thật sâu tâm hồn 

của mình để nhận ra các giá trị tâm linh, vì con đường tự do đang sâu lắng, đang 

hiện diện trong mỗi chúng ta. Như vậy, muốn đi tìm cõi tâm linh thì hãy tìm ra con 

đường đi tới cõi đó, muốn nhận ra các giá trị tâm linh, thì phải để đẩy đủ thời gian 

đi tìm ra các giá trị ấy. Và, trên các nẻo đường đi này, ta đã có niềm tin vui sống để 

nuôi hy vọng sống vui, với tâm hồn rộng mở, chỉ cần thêm sự nhạy cảm với nỗi 

khổ niềm đau, với nỗi vui điềm phúc của nhân sinh, lấy sự cảm thông để cõng, 

bồng, bế, nâng cái nhạy cảm này. 

Con đường đi tìm cõi tâm linh, có kho tàng là các giá trị tâm linh, bạn hãy giữ trọn 

công thức: Hãy làm hơn cái tôi đã có bằng cách vượt cái tôi đang có! Để tìm bạn, 

tìm thầy, như tìm các linh hồn mới, cũng chính là sự thông minh mới; một cái tôi 

mới và khác sẽ biến cái tôi nhỏ bé trở thành cái tôi mênh mang. Mà Plotin thẩm 

định là một tâm hồn trọn vẹn biết ở trên cao! Nhưng không phải ở luôn trên cao, vì 

là tâm hồn rộng mở nên tâm hồn này lên xuống qua lại, để tiếp người, để nhận đời, 

để yêu cuộc sống hơn. Bác Hoàng Cầm, chỉ cho ta con đường đó: 

“Bỏ lại sau lưng hoàng hôn ráng đỏ. 

Gậy nghiêng mình chào những sớm mai xanh”. 

Bạn ơi, muốn đi trên một con đường hoàn toàn mới này, để tìm cõi tâm linh, có 

châu báu là các giá trị tâm linh đang đợi ta, thì bạn phải biết: Bỏ lại sau lưng hoàng 

hôn ráng đỏ, bỏ mà không thương tiếc, vất nó sau lưng để gạt đi khổ lụy của màu 

đỏ độc tài đảng trị diệt nhân phẩm bằng vô thần, giết nhân tâm bằng vô cảm, qua 

bao cuộc chiến thảm khóc làm nên màu đỏ của máu, máu của đồng bào, máu của 

dân tộc... Bỏ nó không khó, vì nó đã đỏ trong hoàng hôn, trong buổi xế chiều của 

nó, trong giờ tàn gục của nó. 
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Bạn chuẩn bị hành lý (nhân tâm làm nên nhân phẩm) của bạn chưa? Bạn cứ thong 

thả trong thư thái, cứ thong dong trong thảnh thơi, hãy song hành cùng chiếc gậy 

(nhân tính làm nên nhân tri) của bạn, lấy cái vị tha mà ung dung trong nhân cách, 

lấy lòng rộng lượng mà nhàn hạ trong nhân dạng, vì bạn đang đi về phía thật đẹp 

mà: “Gậy nghiêng mình chào những sớm mai xanh”. 

Bạn ơi, từ đây chúng ta sẽ gặp nhau trên con đường này, chúng ta sẽ chào nhân 

nghĩa như chào sự thông minh vừa ra đời, chúng ta sẽ biết đón nhân lý, biết tiếp  

nhân trí, như tiếp bạn đồng hành tâm giao, đắc khí với ta. Mà chào, tiếp, đón, nhận 

để làm gì? Để chữa lành nhân sinh quan của chúng ta đã bao năm bị câm nghẹn bởi 

tuyên truyền vô minh; để chữa trị thế giới quan của chúng ta đã bao năm bị què 

quặt bởi bạo quyền vô tri; để chữa khỏi vũ trụ quan của chúng ta đã bao năm bị 

thui chột bởi tà quyền vô giác. Đi! Ta đi thôi về hướng con đường sớm mai xanh, 

bạn nhé!  
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Xin … 
«Muôn loài như sương rơi. Xin làm hoa trắng đỡ…” 

Thơ Phạm Thiên Thư. Phạm Duy phổ nhạc 

Bạn hãy tới cõi tâm linh bằng chính tự do của bạn, bằng chính tâm hồn trong, 

linh hồn sáng của bạn, hãy đi trên con đường: nhân tính làm nên nhân tình; có 

nhân từ biết chở che cho nhân nghĩa, từ đó mọi tuyên truyền ngu dân, mọi khẩu 

lịnh mỵ dân tự nhiên thành bọt bèo, rồi tự biến mất trong cõi sinh, cõi sống của 

bạn. Việt Nam chúng ta có thi sĩ Phạm Thiên Thư, rồi có luôn nhạc sĩ Phạm 

Duy mà nhiều dân tộc khác mơ mà không có; câu chuyện ta có mà ta không biết 

đã là một cái lỗi, nhưng biết mà không giữ gìn, nâng niu, chăm sóc có thể là 

một cái tội! Thôi đừng «bắt lỗi, buộc tội» ai cả, hãy dùng phép màu tâm linh 

trong Đại nguyện của hai đại sư này để được đi về tâm linh nhé! 

Muôn loài như sương rơi, xin làm hoa trắng đỡ… sương thì yếu yểu, rơi là tan, 

nhưng hoa cũng mong manh vậy, vậy mà hoa biết hứng đỡ sương, lấy chính 

thân mong manh của mình để hứng đỡ cái chóng chày, cái đang phôi pha giữa 

sự sống. Đây là một bài học quý về giá trị tâm linh, nếu bạn đang yếu lả, đang 

mong manh, bạn vẫn có thể giúp, có thể cứu những ai yếu hơn mình, mong 

manh hơn mình. Tình thương thật cụ thể bạn à, vì nó không bỏ quên ai, dù kẻ 

cứu cũng đầy ngập các khó khăn, các thử thách, các thăng trầm, nhưng phải 

giúp-cứu-nâng-đỡ kẻ yếu «trước đã», còn mọi chuyện khác thì để «tính sau»! 

Muôn loài như cát trắng, xin làm dòng nước trong. Khi cát đang bị nóng, đang 

bị khát, nếu bạn là dòng nước trong thì bạn sẽ cứu được vô vàng hạt cát; chỉ 

một động thái mở lòng nhân từ để làm dòng nước trong, thì lòng nhân từ này 

chính là lòng nhân hậu. Bạn ơi cặp bạn nhân từ-nhân hậu này song hành, song 

đôi, song lứa, song kiếp, vì hai tấm lòng này thật «xứng đôi, vừa lứa» quá! 
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Muôn loài như mây lam, xin làm trời bát ngát… Chung quanh mây lam, chắc sẽ 

có mây trắng, mây đen và nhiều mây khác nữa, nhưng trời bát ngát chào, đón, 

tiếp, nhận tất cả mọi đám mây bằng chính tâm vô lượng của trời, bao nhiêu kiếp 

mây hữu hạn đều được hưởng trời bát ngát. Hãy thấy trong trạng từ: bát ngát, 

cái rộng mở của cõi thương, biết thương dung dị vì đã biết thương sâu đậm; 

thương để chứa, để nâng, kẻ được thương nhờ vậy mà yên tâm; bài học tâm linh 

này, xin được đặt tên là: thương bát ngát! 

Muôn loài như hoa thắm, xin làm một ánh dương… Bạn ơi, hoa thắm, mỗi ngày 

đều cần ánh dương, cần bình minh, cần rạng đông, cái sáng, cái nóng của mặt trời 

để được ấm thân, để nuôi thân, để «tiến thân»: nở thật sáng cho đời, thật đẹp cho 

người, thật mạnh cho sự sống. Bài học tâm linh đã nằm sẵn trong vũ trụ hằng ngày 

của chúng ta: hoa thắm, một sinh thể hữu hình của cái đẹp, được làm nên, được tạo 

ra bởi cả một vũ trụ của ánh sáng, mang sức nóng của mặt trời để sự sống tự nói 

lên rằng: sự sống rất đẹp! Bạn ơi, mỗi lần đi tìm các giá trị tâm linh trong cuộc 

sống, bạn đừng quên ánh dương này, không những đang ở trên đầu bạn, mà ở 

chung quanh bạn, đang làm ấm, làm sống bao sự sống! 

Muôn loài như hương thơm, xin làm cơn gió sớm… Hãy đưa và giữ hương thơm 

trong cõi sống của bạn, hãy đi cùng với hương thơm trên con các nẻo đường tìm tới 

các giá trị tâm linh, vì nhận ra được các hương thơm là nhân cảm của bạn đang 

sống mạnh trong nhân tính, nhân tri của của bạn. Chuyện bạn xin làm cơn gió sớm 

để vinh danh cuộc sống, để thăng hoa cuộc đời cũng là chuyện dễ hiểu! «Dễ hiểu» 

nhưng bạn đừng quên nhé! Mỗi ngày bạn phải nhận ra các hương thơm làm nên 

hương đời, để nhân tri ngày ngày được lau sạch, lau sáng nhân vị của bạn nhé! 

Muôn loài như con suối, xin làm biển khát khao… Muôn loài mà chỉ như một con 

suối, muôn loài này tưởng bao la như cũng thật nhỏ bé, lẩn quẩn trong quanh quất 

qua lau sậy, vượt ghềnh thác, vì muốn ra được biển cả. Bạn hãy giúp con suối này, 

muôn loài này, bằng cách tạo tâm lực bền, trí lực vững để con suối có thể lực mạnh 

mà tìm đường ra biển. Vì vậy, chính bạn cũng có thể là biển lớn để trợ lực, để trợ 

duyên, để giúp con suối muôn loài dể tìm đường ra biển của bạn, khát khao là động 

tự trong hành tác của các giá trị tâm linh, luôn tạo các điều kiện hay, đẹp, tốt, lành 

cho đồng loại, đồng bào, cho muôn loài đi về cõi cao, sâu, xa, rộng của đại dương. 

Biết mình là suối, nhưng muốn làm biển, đó là hùng lực của tâm linh đó bạn! 
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Một động tự khác: Xin làm, không phải cúi đầu đi «xin việc», mà ngẩng đầu để xin 

làm đẹp cuộc sống bằng các giá trị tâm linh: 

Xin làm màu hoa kia hoa vàng trong kiếp sống; nơi mà hoa tự đẹp không chỉ cho 

riêng mình trong ích kỷ, mà làm đẹp cho cả cuộc sống, nơi mà tầm nhìn tâm linh 

làm nên tầm vóc tâm linh, rồi chế tác ra ngay tức khắc các giá trị tâm linh. 

Xin làm hạt cây nhé hoa cho đời hiện hữu xuân; làm hạt mầm trong lòng đất, làm 

hạt cây để cây sẽ được làm cây, để cây sẽ tặng hoa cho đời, dâng trái cho người. 

Một nghĩa cử mang giá trị tâm linh luôn là một hành động có ngay trên thượng 

nguồn của mọi sự sống, có trong hạt, có trong mầm, và sự thăng hoa của hạt, của 

mầm, sẽ làm đẹp đời, sẽ nuôi người. Đây là cái đẹp sơ nguyên của mọi cái đẹp hiện 

hữu; nếu bạn muốn luôn có hiện hữu xuân thì bạn phải chăm lo cái đẹp sơ nguyên 

này nhé! 

Xin làm chim gõ mõ gõ tan kiếp thăng trầm; gõ mạnh, gõ lớn, gõ tan kiếp thăng 

trầm, cho người bớt khổ, cho đời bớt buồn, cho thăng trầm phải qua đi, cho trầm 

luân không còn ám kiếp nhân sinh nữa. Đây đích thị là định luận của các giá trị tâm 

linh: đến để xóa đi nỗi khổ niềm đau của nhân sinh.   

Bài thơ của Phạm Thiên Thư tưởng đã dứt, nhưng Phạm Duy đưa thật xa nhạc điệu 

yêu đời ngay trong cõi tâm linh, với giọng hát của Thái Thanh ngân theo giòng đời 

có tiếng thương muôn loài, có tiếng thương yêu người, có tiếng thương yêu mình: 

Thương người như thương thân… 

Thương người như thuong mình… 
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Lạy… 

“Chắp tay lạy người cho xin nụ cười” 

Thơ Phạm Thiên thư. Nhạc Phạm Duy 

Động tác nghiêm cẩn chắp tay, để khẩn nguyện, để gởi tới tấm lòng thành trên 

đường đi tìm tới các giá trị cao đẹp của cuộc đời, với hình tượng qua bài Chắp tay 

hoa, mang hình ảnh cao quý của con người lấy ý nguyện nhân tâm để tạo nên ý lực 

cho chính mình giữa nhân thế. Đây là một định nghĩa thuộc về hiện tượng luận của 

các giá trị tâm linh, qua «vô trương bất tín» (không thấy không tin, thấy rồi mới 

tin), vì thấy một người đang kính cẩn cầu nguyện ta hiểu người đó đang khẩn 

nguyện, và hình tượng chắp tay, đẹp lại đẹp hơn với nụ cười: 

Chắp tay lạy người cho xin nụ cười, xin nụ cười như xin sự vui sống để sống vui 

giữa người, giữa đời, chỉ một nụ cười là cuộc sống giữa người và người vui lên, là 

sinh hoạt giữa người và người sẽ hay lên, là quan hệ giữa người và người sẽ đẹp 

lên. Nụ cười đánh thức chuyện hay, đẹp, tốt, lành của kiếp người, mà nó cũng là 

dấu hiệu của sự thức tỉnh giúp người biết gần người hơn. 

Chắp tay lạy trời xin đám mưa rơi, lạy trời được làm mưa để làm mát, làm mát 

nhân tình, làm sạch nhân thế; mà Việt tộc còn biết biến mưa thành lửa nữa: “Lạy 

trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun 

bếp”. Bạn ơi, những câu ca dao tưởng là tầm thường, nhưng nó mang lòng thành 

của một cõi tâm linh nói lên chuyện “biết ơn”, vì khi “biết ơn” là bạn đã đi được 

một bước để vào cõi tâm linh. 

Chắp tay lạy đất cho mầm cây tươi; lạy đất là lạy gốc, rễ, cội, nguồn của chính 

mình, lạy với sự kính cẩn của kẻ biết được mình đang sống là nhờ: đất, từ đất “đâm 

chồi, nẩy lộc” làm nên cây trái, nuôi người, nuôi bao sinh vật khác cùng chung 

sống trong chung vui với mình. Biết nghiêm cẩn để biết, để nhận sự chung sống-

sống chung là đã đi được bước thứ hai vào các giá trị tâm linh rồi đấy! 

Chắp tay lạy nước cho mát cõi đời, lạy nước thượng nguồn của mọi sự sống, lạy 

toàn thể quá trình nuôi dưỡng sự sống; vì nếu không có cõi nước, chắc chỉ còn cõi 

khô, cằn, gục, quỵ, đang báo tin là sự sống đã ra đi. Nước còn làm mát cõi đời, khi 

con người đang bị khô trong nhân tính, rồi cằn trong nhân tâm, để gục trong nhân 

tri, và quỵ trong nhân vị, thì nước còn biết rửa các vết nhơ, các bẩn chất, nước sẽ 

mang lại cái trong cho nhân tri, và cái sạch cho nhân phẩm. 
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Khi đã lạy người, lạy trời, lạy đất, lạy nước rồi, thì bạn sẽ vừa lạy cung kính, vừa 

bay trong tự do bạn à: 

Tôi lạy mây bay cho trời cao rộng, lạy để được bay cao trên nhân tình, thế thái, bay 

cao trong nhân nghĩa, trong nhân ái. Cõi tâm linh là cõi cao rộng, chính nó là cõi 

của tự do, vì nhân vị cao trong nhân quyền rộng. Khi tâm lực của bạn biết bay cho 

trời cao rộng, thì tâm trí của bạn đã bay thảnh thơi, bay nhẹ nhàng vào cõi tâm linh 

đấy! 

Tôi lạy sông trôi cho sạch sầu đời 

Tôi lạy tất cả hiện hữu diệu vời 

Đâu không là Phật… đâu chẳng là trời 

Xin mở lòng ra cho trời đất hiện 

Tâm là đạo quý… Thần thánh đi rồi… chỉ có lòng thôi 

Hiện hữu đây rồi… Không ý không lời… 

Tôi không là tôi… người không là người… 

Lạy cho sạch sầu đời… lạy tất cả hiện hữu diệu vời, cho vạn vật hiện rõ nguyên 

hình, hiện sáng nguyên trạng trong cái đẹp tuyệt vời, rồi hòa chung vào Phật, vào 

trời, vào đất, nơi có tâm của bạn là đạo của cõi tâm linh, bạn sẽ không cần thần 

thánh, chỉ cần lòng thành của chính bạn, vì trong đó cái tôi và cái người đã nhất 

quán là: một! 
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Thức để nhận 
Em gối đầu sương xuống, 

trò chuyện với bóng mình, 

tôi đẹp như hình tôi, 

như cuộc đời, như mọi người… 

Thanh Tâm Tuyền. 

 

Giá trị tâm linh luôn có chỗ dựa bắt đầu là sự tỉnh thức rồi từ đó là sự 

thức suốt, một nhân tri của nhân lý, bỗng nhiên khi thức tỉnh thì sẽ tỉnh 

táo mãi mãi, khoảng thoắt chốc sự tỉnh thức giờ đã thành sự nhận thức 

thường xuyên cho cả đời người. Phương trình tỉnh thức-nhận thức, làm 

nền cho mọi hành động mang nội chất tâm linh trong đó có trọn vẹn hệ 

thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) của nhân trí. 

Câu chuyện của một người con gái, chỉ một mình, đơn thân, khi gối đầu 

sương xuống, nhưng không cô đơn, đã biết tự trò chuyện với bóng mình, 

lập nên cuộc đối thoại có nhiều đối tượng, có hình tôi, có cuộc đời, có 

mọi người. Như vậy là đã đầy đủ, không thiếu ai, cái tôi ích kỷ vì tôi chỉ 

thấy tôi đã không được tham dự vào cuộc hội luận về cái đẹp này, nhật 

thứ của cuộc hội đàm này không chỉ có một cái đẹp mà có ít nhất tới ba 

cái đẹp: tôi đẹp, cuộc đời đẹp, mọi người đẹp. Như vậy, nơi nào có sự 

sống, người ta sẽ tìm ra cái đẹp. 

Câu chuyện ở đây là giá trị tâm linh nêu lên cái đẹp đa phương, đa 

chiều, đa dạng của cuộc sống từ tôi ra tới cuộc đời, trong đó đã có mọi 

người, và từ ba cái đẹp đa nguyên này thì thế giới bên ngoài sẽ đẹp, vũ 

trụ trên cao cũng sẽ đẹp theo chăng? 

Nhưng các giá trị tâm linh có khác với các giá trị minh triết không? Có 

chứ! Các giá trị minh triết tìm lối thoát cho mọi khúc mắc của cuộc đời, 

có lúc minh triết tính chuyện “thoát tục”, chấp nhận chuyện “mai danh 

ẩn tích” để được an nhiên tự tại (sống yên để yên sống). Còn các giá trị 

tâm linh ở lại với đời để tím cách sống đẹp, và cùng lúc bảo vệ cái đẹp 

của đời, của người. Tâm linh sống với người, ở lại với đời để nâng người 

lên cao qua cái đẹp, mở tầm nhìn của người để làm rộng đời, rồi đưa đời, 

đưa người, đưa tôi đi xa và đi sâu vào cái đẹp… 
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Lõi nhân tâm làm nên cõi tâm linh 

Việt Nam, Việt Nam 

Phạm Duy 

Chúng ta càng ngày càng xa lạ với các bài quốc ca cổ vũ chuyện diệt thù, việc giết 

người vì đã chọn thù hằn để diệt đối phương, để bị đánh mất cái đức của cái tâm 

làm nên cái đạo của cái người. Chúng ta ngày càng xa lạ với các khẩu lịnh sát nhân 

kiểu Tố Hữu: “nhìn thẳng đầu thù mà bắn”, loại khẩu lệnh này gây cho chúng ta 

cảm giác lờm lợm, buồn nôn, chỉ vì nó không được trợ duyên bằng một chiều sâu 

tâm linh của cõi người.  

Chiều sâu tâm linh dặn dò ta là thù cũng là người, hãy vận dụng sự thông minh tâm 

linh để biến thù thành bạn, vì vậy trong chiến tranh diệt thù bằng cách giết thù là 

một hành động có thể hiểu được, vì phải giết thù để sống còn, khi thù đang tìm 

cách giết ta, nhưng khi giết thù rồi thì đừng xem đó là chiến thắng của nhân tâm. 

Bạn ơi: lõi nhân tâm làm nên cõi tâm linh, như vậy chiến thắng lớn nhất trên cõi 

người này là chiến thắng cùng với kẻ thù, cùng với đối phương, cùng với đối thủ, 

cụ thể là song hành cùng kẻ thù để cùng đi về phía chân trời của vị tha: sống giữa 

đời và sống suốt đời mà không có tử thù!  

Nếu thù ai quá đổi tới độ phải thốt lên câu: “không đội trời chung” với kẻ đó, thì 

đây là một quyết đoán của chủ quan, có thể hiểu được nhưng ta có quyền không 

chấp nhận nó, chỉ vì nó không mang một giá trị tâm linh vĩnh hằng nào cả, mà 

ngược lại nó là sự thất bại của cõi người. Vì chuyện sống chung với người là 

chuyện đội trời chung với người, qua thử thách và cùng người vượt thoát và vượt 

thắng chuyện thảm sát nhau; không thực hiện được chuyện này, thì thất bại này sẽ 

lớn lắm bạn à.  

Mỗi lần có những nỗi buồn lo ập đến trong tâm hồn bạn, mang theo bao độc chất 

của tà quyền đang biến thành ám chất trong cõi người của bạn, với loại câu hỏi như 

sau, làm hỗn loạn tư duy của bạn:  

 Tại sao Việt tộc ra nông nổi này? Người Việt hiện nay chọn vô cảm làm 

phản xạ trước các nỗi khổ niềm đau với chính đồng bào mình. 

 Tại sao Việt tộc lại đánh để mất đời sống tâm linh của nhân tâm như vậy? 

rồi gọi tên mê tín, dị đoan là tâm linh, biến cõi tín ngưỡng, từ chùa chiền tới 

lăng miếu, thành nơi buôn thần bán thánh có vụ lợi, để phục vụ cho tư lợi. 

 Tại sao Việt tộc lại cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối trước bạo quyền độc tài, 

trước tà quyền tham quan, trước ma quyền buôn người bán tình? Mà hông 

vận dụng chiều sâu tâm linh của tổ tiên, để biến nó thành chiều cao cho  

 



 

248 

 

 

 

 

 

 chính nhân phẩm của mình; là đứng dậy, là thẳng lưng, là ngẩng đầu, để gạt 

đi cái bạo, xóa đi cái tà, vất đi cái ma, để lấy lại cái người vì cõi người. 

Ban có thể trả lời câu hỏi này qua ca khúc Việt Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm 

Duy. 

Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người… Việt Nam đem vào sông núi tự do, công 

bằng, bác ái muôn đời: nên chỉ có thể là nạn nhân của bao tàn phá chiến tranh, bị 

đổ nát sâu đậm trong tâm hồn như Việt tộc mới thấy hết giá trị của tự do, công 

bằng, bác ái. Vì ba định đề này là ba tiền đề cho nhân quyền, một nhân quyền bao 

la, đó là quyền yêu người để yêu mình, yêu đồng loại để yêu đồng bào… yêu muôn 

đời. 

Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây 

đắp yên vui dài lâu: Việt tộc không đòi xương máu, quyết tâm ra khỏi vòng điêu 

lụy của xương máu, để kêu to, để kêu xa, để kêu sâu bằng tiếng gọi thương nhau; 

trong cõi thương nhau, luôn mang hai giá trị của hạnh phúc mà cũng là hai giá trị 

của tâm linh yên (và) vui, dài (và) lâu. 

Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn thế giới, Việt Nam ta nguyện 

tranh đấu cho đời: Việt tộc sẽ đi trên con đường tương lai không bằng sự vô cảm 

đã bị độc chất của tà quyền ám chụp bao lâu nay, mà chúng ta sẽ đi trên con đường 

tương lai bằng ý nguyện của lửa thiêng để biến nó thành ý lực đủ sức soi toàn thế 

giới; chính sung lực của ý nguyện và hùng lực của ý lực trao tặng cho chúng ta bản 

lĩnh biết nguyện tranh đấu cho đời. 

Việt Nam, Việt Nam… tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi, Việt 

Nam đây tiếng nói đi xây tình người: có bản lĩnh lấy tình yêu làm khí giới vì nhân 

phẩm Việt làm cao nhân ái; có tầm vóc trao tặng tình thương cho muôn nơi vì nhân 

tâm Việt làm rộng nhân từ, có nội công với tiếng nói đi xây tình người vì nhân đạo 

Việt đi xa vào nhân bản. 

  



 

249 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại sao giờ đây trong một chế độ độc đảng vô thần, tạo nên vô tri trong xã hội, sinh 

ra vô cảm trong dân tộc, vì vô giác trước tiền đồ của tổ tiên, đã “vô luân hóa” các 

giá trị tâm linh của Việt tộc? Chúng ta đang đánh mất linh hồn Việt bạn à! 

Bạn ơi, nếu có một ngày nào đó, có một cuộc thăm dò ý kiến về chuyện nên chọn 

một bài trong ca khúc Việt nào gồng gánh được vai vóc tâm linh Việt, một bài hát 

có ý lực tâm linh để xây dựng lại tâm hồn Việt đã bị rã nát qua bao cuộc chiến, đã 

bị một chủ thuyết ngoại lại vô thần (nên vô linh) dùng độc tài vô giác để vùi dập 

cõi thiêng Việt từ hơn 70 năm qua, thì bạn có thể chọn bài Việt Nam, Việt Nam của 

nhạc sĩ Phạm Duy.  

Sự chọn lựa này không chỉ cho riêng bạn, mà còn vì Việt tộc phải lấy lại chiều sâu 

tâm linh cho chính mình, để lấy lại chiều cao cho cả thế giới, cho mọi dân tộc, vì 

Việt tộc biết thương hòa bình vì thương đồng loại, như thương chính đời sống tâm 

linh của mình, đã bị đổ nát qua bao chiến cuộc vô nhân. Bạn hãy chọn bài Việt 

Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy, không chỉ vì Việt tộc, mà còn vì cả thế giới 

này, vì bạn thương cả nhân loại này biết bao! 
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Mọi cõi… mọi chốn 
Cõi tử, cõi sinh, cõi tình, cõi hận… 

Tôi nằm đó nằm yên mọi chốn… 

Phạm Duy 

Chiều sâu tâm linh giúp ta nhận ra mọi cõi: cõi tử, cõi sinh, cõi tình, cõi hận… mà 

sức mạnh của khoa học không nhận ra được, mà giáo dục không nhìn ra được, ngay 

cả đạo đức của đạo lý và của luân lý cũng không nắm bắt được. Chỉ vì cõi tâm linh 

là cõi có lực vận hành rộng hơn khoa học, sâu hơn giáo dục, xa hơn đạo đức, nó có 

đường đi nẻo về của tâm cảnh làm nên tâm cảm, tương tác liên tục với nhân thế để 

đúc kết ra nhân cảm. 

Trong nhiều cõi: cõi tử, cõi sinh, cõi tình, cõi hận… mà mỗi cõi có quy luật riêng 

vì có lập luận riêng, có chuyển động riêng vì có sự vận hành riêng, mà một người 

đã vào được nhiều cõi và đủ an nhiên tự tại để: nằm đó nằm yên mọi chốn, thì 

người này yêu cõi sinh nhưng cùng lúc không sợ cõi tử, và người này hiểu cõi hận 

nhưng không để ai đó xóa đi cõi tình của mình. 

Câu chuyện mọi chốn của Phạm Duy là câu chuyện của chính cuộc đời ông, đi 

nhiều nên sống nhiều, sống nhiều và cũng hận nhiều vì tình nhiều, câu chuyện mà 

mọi trải nghiệm không hề vô thưởng vô phạt, nó chính là kinh nghiệm của sự sống 

đã được sống, trong mọi chốn, nên khi tổng kết cuộc đời thì ông kết luận được: tôi 

nằm đó nằm yên mọi chốn… 

Cõi tâm linh là cõi của sự sống đã được sống, nó không trên trời rơi xuống, nó 

không dưới đất trồi lên, thậm chí nó không xuất đầu lộ diện trong đời sống xã hội 

nếu đời sống xã hội đó không có các giá trị tâm linh trong quan hệ giữa người và 

người, nếu đời sống đó không có tầm vóc tâm linh trong sinh hoạt người và người.  

Mà vắng bóng các giá trị tâm linh thì con người sẽ rời xa nhân tính, rồi sa vào mê 

lộ nửa nhân tính-nửa thú tính, mang nửa nhân kiếp nhưng bị đày đọa bởi nửa thú 

kiếp. Vì chỉ biết đói ăn khát uống mà không biết thụ hưởng nhân cảm đã có trong 

nhân cảnh, vì chỉ biết ăn tươi nuốt sống mà không biết tận hưởng tâm cảm làm nên 

tâm khảm! 

Một cuộc đời mà không được trợ lực bởi các giá trị tâm linh, không được trợ duyên 

bởi cõi tâm linh của mọi chốn, thì chắc chắn cuộc đời này sẽ chật vì nó hẹp nhân 

cảm, thì chắc chắn cuộc đời này sẽ cạn vì nó đã để khô tâm cảm. 
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Tròn kiếp cho trọn đời 
“Tròn như viên đạn đồng đen 

Đã khô vết máu, xa miền chiến tranh” 

Phạm Duy 

 
Tròn như viên đạn đồng đen, chỉ một thi từ mà mang bao khổ nạn của Việt tộc qua 

bao cuộc chiến, với bao triệu đồng bào đã bị mất đi sinh linh của mình, mà linh hồn 

Việt đã chịu bao đổ nát, bây giờ lại bị bạo quyền độc tài đã biến thân thành tà 

quyền độc trị vùi sâu trong vô minh làm ra vô tri, để vô giác tạo ra vô cảm ngay 

trong tâm khảm Việt. 

Nhưng bạn hãy thấy trong từ: tròn, trong quy trình tròn trịa của nhân sinh, vì 

chúng ta phải đi cho trọn cái tròn, như để che chở cái hòa sẽ làm nên cái hoàn, nơi 

quyết lực đi tìm sự hài hòa để loại bỏ chiến tranh, từ đó hoàn tất kiếp người, phải 

được tròn như lý tưởng của chúng ta quyết tâm bảo vệ sự sống. 

Bạn hãy ngừng lâu hơn với từ: khô qua giòng thời gian đã làm ráo đi bao hậu quả 

của chiến tranh, khô thì ráo đi mọi hận thù, nơi mà mọi oán thù sẽ bốc hơi, vì sự 

sống mang sung lực biết quên, làm được chuyện quên thù cũ để chế tác nhận 

thương mới, chiều cao tâm linh biết xa cái hận cũ để tìm những cái yêu mới. Đây là 

tiềm lực đôi của chiều sâu tâm linh làm nên đạo đức cho nội công tâm linh, biết 

quên đi những cái xấu, tồi, tục, dở để con người xa rời được những cái thâm, độc, 

ác, hiểm, từ đó dễ dàng tìm tới những cái hay, đẹp, tốt, lành của các giá trị tâm linh 

được dựng lên từ gốc, rễ, cội, nguồn của cõi tâm linh cao, sâu, xa, rộng. 

Sự thất bại tâm linh vô cùng lớn của bạo quyền độc đảng hiện nay là không làm 

được chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc, sau chiến cuộc huynh đệ tương tàn 1954-

1975, để tạo dựng nên được sự chung sống (anh em một nhà) trên gốc rễ của sự 

chung chia (hạt muối cắn làm đôi) làm nên sự chung dạng (anh em như thể tay 

chân), tạo ra từ nguồn cội của sự chung vui (chia ngọt sẻ bùi). 

Bạn ơi, bạn đừng dễ dàng chấp nhận các khẩu hiệu “giả dạng” tâm linh, khi nó 

không trao tặng bạn phương trình tâm linh của: chung sống-chung chia-chung 

dạng-chung vui. 
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Cứ yêu đời đi! 
Em lo gì trời gió… Em lo gì trời mưa  

Em lo gì mùa hè… Em tiếc gì mùa thu… 

Em cứ yêu đời đi… Ta cứ yêu đời đi… 

Nguyễn Bính 

Một bài thơ đẹp trong bình dị của một thi sĩ dễ thương luôn thảnh thơi trong tình 

yêu thì có giá trị tâm linh gì? Mang được chiều cao tâm linh nào cho câu chuyện về 

các giá trị tâm linh? 

Chắc là có, vì khi ta soi rọi sâu vào các động từ lo gì rồi tiếc gì để tìm tới các hành 

động cứ yêu đời đi ta sẽ thấy, sẽ nhận ra các đoạn đường tâm linh của bản lĩnh biết 

gạt ra khỏi cuộc sống những lo toan (vì có gì đâu mà lo!), để thấu một nội công biết 

tiếp nhận hành tác: cứ yêu đời đi. 

Bạn có thể vặn lại tôi:  không lo gì rồi không tiếc gì để cứ yêu đời đi là một thái độ 

của minh triết, chứ chưa chắc là một hành động dựa trên một động cơ tâm linh, có 

thể tôi sẽ đồng ý với bạn, nhưng tôi cũng sẽ “bào chữa” cho tôi tại sao không lo, 

không tiếc gì để yêu đời chính là nội chất của tâm linh. 

Minh triết đi tìm cái an trong an nhiên tự tại, còn tình cảm khi đi tìm các giá trị 

tâm linh thì nó đâu muốn an, đâu muốn yên, đâu muốn rút vào chuyện an phận thủ 

thừa, nó giục con người bằng động từ: cứ yêu vừa can đảm, vừa thiêng liêng; nhất 

là yêu đời, yêu sự sống, yêu người… để giành tình cảm thiêng liêng (tâm linh) cho 

những ai xứng đáng được ta yêu. Sự khác biệt của tâm linh là nó không yên, vì nó 

muốn long lanh, nó luôn loáng lên để thúc người ta đi về hướng yêu, vì nó biết 

chắc bẩm là hướng yêu này: vừa hay lại vừa đẹp vì chúng vừa tốt lại vừa lành! 
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Luôn thấy trễ khi yêu, luôn thấy chậm khi được yêu 
“Tôi buồn nhìn lá hồng tuôn… 

Sương trinh rơi kín tự nguồn yêu thương” 

Xuân Diệu 

Khi nghiên cứu về tâm trạng của con người, khi con người nhìn lại chính cuộc đời 

của mình để tự đánh giá mình, thì con người luôn cảm giác là mình yêu trễ và cảm 

nhận chậm khi được người khác yêu mình, chính chuyện cảm giác bị trễ-cảm nhận 

bị chậm này rất cần sự đánh giá về cuộc sống, mà tại đây các giá trị tâm linh là 

thước đo để đúc kết giá trị một đời người.  

Triết gia Jerphagnon khi nghiên cứu toàn bộ hệ thống tư tưởng Âu châu để hiểu tại 

sao các minh sư triết học ngày càng đi sâu vào minh triết để hiểu các giá trị tâm 

linh. Nơi đây, minh triết là minh lộ để con người tới được các chân trời tâm linh, 

tại các chân trời này con người sẽ thấy các kinh nghiệm của nhân phẩm, luôn song 

hành cùng các trải nghiệm của nhân văn. Tại các chân trời tâm linh này, con người 

sẽ nhận ra rồi nhận rõ các giá trị của cuộc sống, để hiểu tại sao lại có chuyện trễ, tại 

sao lại có chuyện chậm?  

Platon khi được Jerphagnon soi rọi qua cấu trúc triết học của chính Platon, luôn đi 

tìm để phân tích quan hệ giữa con người, linh hồn và thượng đế; nơi mà mỗi con 

người sống trong cuộc đời như đi trên một con đường, và trên con đường đó con 

người gặp-nhận-hiểu-thấu nhân vị của linh hồn, nhân sinh qua thượng đế, mỗi lần 

gặp-nhận-hiểu-thấu như vậy con người luôn tự đặt cho mình câu hỏi tại sao ta gặp-

nhận-hiểu-thấu: trễ như vậy, chậm như vậy?  

Augustin là trường hợp mà Jerphagnon ở lại thật lâu trong nghiên cứu của mình, 

trước hết St Augustin có tất cả các thành công trong xã hội, bằng tinh hoa của học 

thuật dựa trên tinh anh có trong sự thông minh của ông; nhưng năm 33 tuổi 
Augustin đã bỏ tất cả để đi tìm thượng đế, vì nếu nhận ra thượng đế thì sẽ hiểu linh 

hồn là gì? Cũng với sự thông minh xuất chúng của mình, Augustin không rơi vào 

chuyện mê tín, dị đoan, hoang tưởng, mà ông tổ chức một cuộc đối thoại với 

thượng đế với tấm lòng kính cẩn tuyệt đối. Nhưng khi ta đọc kỹ tác phẩm 

Confessions (xưng tội) của ông, người ta nhận ra ông mượn chuyện xưng tội là để 

vinh danh nhân phẩm của nhân loại. Như vậy, chuyện ông tổ chức một cuộc đối 

thoại với thượng đế có thể chỉ là một cái cớ chăng? Cớ để ông biến đối thoại thành 

độc thoại, ông độc thoại với thượng đế để đốí thoại với đời, với người, với chính 

thân phận của mình. Một cuộc độc thoại luôn muốn tìm con đường tâm linh để đi 

lên, lên cao, cao mãi để được ngang tầm với thượng đế. Như vậy sự thông minh 

làm nên nhân tri có thể hiểu được và thấu được sự thông minh của thượng đế; cho 

nên các giá trị tâm linh, tự chúng là những con đường cao tốc, cho phép chúng ta 
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sử dụng tốc độ cao, để tới các đích xa, mà không làm trễ cuộc đời của chính mình, 

không làm chậm sự thông minh của nhân tri có trong mỗi cá nhân. 

Pascal là trường hợp mà Jerphagnon thấy được cái ý thức của con người luôn 

khiêm tốn để tỉnh táo, luôn khiêm cẩn để sáng suốt, để nhận ra tâm trạng trễ, tâm 

cảnh chậm khi con người đứng trước các chân lý của khoa học, các sự thật của 

nhân sinh, các lẽ phải của đạo đức. Pascal luôn tìm định nghĩa để giữ định đề, giữ 

định đề để không lạc đề khi phân tích và giải thích mọi giá trị, từ toán học tới triết 

học, từ ngôn ngữ tới nhân sinh. Và khi vào để phân tích và giải thích các giá trị tâm 

linh, con người sẽ có định hướng qua định nghĩa của ngữ vựng rồi từ đó mà đi tìm 

ngữ pháp rồi ngữ văn cho các chiều hướng của tâm linh. 

Trong không gian học thuật để khảo sát các giá trị tâm linh của Việt tộc, chúng ta 

không có Platon, St Augustin, Pascal mà cũng không có luôn minh sư như 

Jerphagnon, vì ngay trên thượng nguồn định đề về thượng đế không có mặt trong 

văn hiến của Việt tộc, vì chúng ta đã chọn trời, chọn Phật rồi. Nhưng không phải 

như vậy là chúng ta không có gì cả! Không biết gì hết! Chúng ta có rất nhiều, chỉ 

cần chúng ta dò lại, xem lại, không qua tư tưởng, không qua triết học, mà qua thi 

ca. Thí dụ về câu chuyện mình luôn cảm giác là mình yêu trễ và cảm nhận chậm 

khi được người khác yêu mình, câu chuyện cảm giác bị trễ-cảm nhận bị chậm, thì 

ta cứ trở về cõi thơ của Xuân Diệu:  

Tôi buồn nhìn lá hồng tuôn… 

Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương… 

Ở đây, câu đầu có cái buồn khi nhận ra cái tuôn, tại đây cái rơi, cái tuôn, rụng tràn 

ngập theo bao sự mất mát, thấy sự vật rơi rụng như tuôn mà không làm gì được, chỉ 

thấy buồn, buồn vì tiếc, tiếc về sự rơi rụng chính là sự mất mát mà chúng ta không 

cảm nhận được trọn vẹn trước khi chúng rơi, rụng, tan. Chúng ta ở tuổi thanh niên, 

chúng ta ngồi tiếc cái rơi của tuổi thiếu niên, tiếc luôn cái tuổi thơ đã vĩnh viễn 

rụng luôn từ lâu rồi. Bây giờ có khác gì, ở tuổi già (còn gọi là tuổi trọng), ta ngồi 

thầm tiếc tuổi trung niên đã rơi, rồi tiếc luôn tuổi thanh niên thuở nào đã rụng biền 

biệt cõi nào. Ta tiếc vì ta thấy ra trễ! Nhận ra chậm! Nên mới ngồi lại mà tiếc. 
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Câu sau sương trinh rơi kín còn rùng rợn hơn, cái trong trắng của sương rơi-để-tan, 

rụng-là-tàn ngay, chính cái nguồn yêu thương có trong mỗi chúng ta luôn đẩy 

chúng ta về phía chân lý của cuộc đời: sớm nở tối tàn, mà Trịnh Công Sơn đã nhấn 

thêm một định thuyết: “Đời người như gió qua”. Bạn ơi, sương trinh như là sơ 

nguyên vừa định dạng xong đã rơi rồi, đã tan nhanh, chưa nhận-để-hưởng được gì 

của cuộc sống mà đã tự biến mất. Cái sơ nguyên chỉ mong được sơ ngộ, mong gặp 

duyên, mong gặp người, mong gặp ai đó? dù chỉ một lần (cho tôi được một lần), 

vậy mà cũng không toại nguyện. Bùi Giáng hiểu chuyện này nên cỏi tâm linh của 

ông đã báo cho ông biết một nạn luận: “Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn”, vì sơ 

ngộ là mới gặp nhau mà đã mất nhau rồi. Nếu thật sự có giá trị tâm linh trong mỗi 

chúng ta, thì chúng ta sẽ có trong cõi tâm linh riêng qua các động từ tuôn, rơi của 

Xuân Diệu; hình ảnh gió qua Trịnh Công Sơn; và hình tượng chết từ sơ ngộ của 

Bùi Giáng. 

Vậy thì ta phải tự nhớ là nếu ta không có Platon, St Augustin, Pascal, thì ta cũng có 

Xuân Diệu, Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng. Chưa hết! Ta còn phải lật ngược chuyện 

có-và-không-có trên cõi đời này để nhận ra chiều hướng tâm linh Việt tộc; cụ thể là 

mỗi lần chúng ta đọc để hưởng các tác phẩm của Platon, St Augustin, Pascal, thì 

chúng ta phải tự trở lại tâm linh Việt để thấy đầy đủ rồi nhận trọn vẹn cái đẹp và 

cái hay của Xuân Diệu, Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng. Nên đâu có trễ gì nhiều! Đâu 

có chậm bao nhiêu! 

Chiều cao tâm linh của nhân loại làm nên chiều sâu tâm linh Việt tộc! 



 

257 

 

Càng chết tôi càng bất tử 
Trần Dần 

Câu chuyện tâm linh thường hay qua lại giữa cõi sống và cõi chết, nhưng nếu con 

người định nghĩa đúng về cái sống và cái chết, thì các giá trị tâm linh sẽ giúp con 

người phân biệt được: cái sống trong chướng nhục và nhận cái chết trong tinh anh. 

Đó là câu chuyện của bác Trần Dần, bị bạo quyền độc tài đầy đọa nhiều năm sau 

oan án Nhân văn giai phẩm1956-1960; bị tà quyền văn nô hãm hại liên tục cho tới 

thế kỷ mới, năm 2000; bị ma quyền bút nô trù dập cho tới ngày qua đời. Nên thi ca 

của bác Trần Dần là sự sáng đi tối về của các giá trị nhân tâm sắc nhọn, nhận 

chướng kiếp và nhận luôn tử kiếp. Khi thế kỷ mới tới, bác đặt câu hỏi: «Ai tăng cửa 

sinh? ai rình cửa tử?», vì bạo quyền, tà quyền, ma quyền vẫn quanh quẩn bên 

nhau, quyện lấy nhau để thành âm binh, trùm phủ bóng tối của chúng lên số phận 

của Việt tộc, chúng rình rập để đe dọa sự sống. Mặc cho âm binh rình rập, nội dung 

tâm linh có trong thi ca, vì thi ca là ngã tư của bốn nhân tố:  

 tự do đưa nhân tri gặp nhân tính,  

 tự chủ dắt nhân lý gặp nhân phẩm,  

 tự tin dìu nhân tâm gặp nhân từ,  

 tự trọng dẫn nhân cách gặp nhân bản. 

Khả năng của hệ tự (tự do, tự chủ, tự tin, tự trọng) khi nhập nội vào tiềm năng của 

hệ nhân (nhân tri, nhân tính, nhân lý, nhân phẩm, nhân tâm, nhân từ, nhân cách, 

nhân bản) sẽ làm nên hùng lực tâm linh, để phân tích sâu xa cõi sinh, cõi tử. Từ 

đây, cá nhân sẽ thấy mình có cá tính để trở thành cá biệt, để tách xa âm binh; từ đó 

lấy số phận của chính mình để tra, suy, xét, đoán nhân sinh, để trả lời cho bạo 

quyền, tà quyền, ma quyền là mọi sự sống đều thiêng liêng. Mọi sinh vật đều là 

sinh linh, mỗi sinh mạng đều thiêng liêng, mà không một bạo quyền, tà quyền, ma 

quyền nào có thể diệt mà không bị truy, phán, phạt, xử, đây là luật và là quyền của 

tất cả sinh linh muốn sống bằng giá trị tâm linh của mình. Trong lao lý, trong nhục 

hình, trong khổ sai, chính sinh linh với các giá trị tâm linh của mình đã bắt đầu tra, 

suy, xét, đoán để giúp lịch sử và pháp luật truy, phán, phạt, xử bọn bất nhân, thất 

đức qua lời của thi sĩ: 

Tha cho tôi. Tôi chưa đánh vỡ gì cả 

Tôi chỉ đánh vỡ của mọi người một mảnh sống: đời tôi… 

Và nếu lịch sử cùng pháp luật không thực hiện được công lý truy, phán, phạt, xử, 

thì chính nhân sinh sẽ bị mất mọi chân trời: 

Có những chân trời không có người bay 

Lại có những người bay không có chân trời. 
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Mất chân trời không những là mất tương lai, mà còn mất luôn các giá trị tâm linh, 

tại đây nếu con người không tự bảo vệ được các giá trị thiêng liêng, thì mất chân 

trời là mất lối thoát, là mất hẳn nguồn sinh linh của mọi sinh mạng, và sinh linh sẽ 

rơi vào tay của âm binh. Câu chuyện của khả năng của hệ tự (tự do, tự chủ, tự tin, 

tự trọng) khi nhập nội vào tiềm năng của hệ nhân (nhân tri, nhân tính, nhân lý, 

nhân phẩm, nhân tâm, nhân từ, nhân cách, nhân bản) làm nên hùng lực tâm linh, 

bây giờ đã trở thành sự thông minh của tự do, sự thông thái của nhân tri: đây là 

định nghĩa về nội chất của tâm linh!  

Hãy trao sự thông minh của tự do, sự thông thái của nhân tri các lối thoát về phía 

chân trời tới các nạn nhân của bạo quyền, tà quyền, ma quyền mà bản chất là tục 

quyền (ngược hẳn với thanh lực của tâm linh, vì luôn biết giảng thanh khi bị đố 

tục). Ở phía chân trời, con người không phải cúi đầu trong nhục hình, khoanh tay 

trong khổ ải, quỳ gối trong đọa đày, mà con người là những cánh chim tự do, tự do 

bay, tự do lượn, và nhất quyết không chấp nhận chuyện cúi, khoanh, quỳ, gục trong 

âm khí của âm binh. Rồi từ đó, khởi duyên cho các giá trị tâm linh để các giá trị 

này khởi xướng tuyên ngôn là không chấp nhận kiếp tù: 

Hãy thù ghét mọi lao tù nơi thân ta rữa mục. 

Khi các giá trị tâm linh được định hình, thì các giá trị này đau đáu trong mất ngủ, 

vì thao thức với mọi nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, chết đi rồi mà không vơi, 

không yên trước cái đau của đồng loại: 

Chết đi tôi vẫn mất ngủ  

Eo ôi, chết vẫn không yên   

Khi thi sĩ lấy cái chết làm điệp khúc cho bài thơ của mình, thi từ chết được nhắc đi 

nhắc lại, để tạo nên cái không còn sợ chết nữa! Giờ đây, thi từ chết làm nổi lên, 

làm thức dậy, làm sống lại nhân phẩm mà không một bạo quyền nào có thể dùng 

nhục hình mà mô hình hóa nó theo tà khuôn, và đây là tuyên ngôn của hùng lực 

tâm linh:  

Càng chết tôi càng bất tử. 

Khi cái bất tử đã vượt lên cái chết, thì cốt lõi của tâm linh vẫn là sự tha thứ: 

Hãy ôm lấy thế giới này, tha thứ cho nó 

Hãy thắp sáng những chòm sao cũ 

Cả những vì sao đã tắt từ lâu. 
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Hồn được nguôi! 
Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển 

Thơ Du Tử lê (Phạm Đình Chương phổ nhạc) 

Đông và Tây, có những con đường tâm linh thật khác nhau, trong quy luật sinh, 

bịnh, lão, tử của Phật giáo, trong đó lịch sử của Phật học có những trường phái cổ 

của còn muốn đi xa hơn, trong câu chuyện thấy cái chết giữa cõi sống, đó là bài 

học lâm thi (quán chiếu thây người đã qua đời trong rừng để thiền định). Phương 

Tây thì chọn nhiều con đường khác nhau, trong đó có hai phái rất khác nhau, phái 

của Plotin phân tích thây người không đẹp vì sự sống đã bỏ thân xác, ông còn cả 

quyết một thân thể xấu luôn đẹp hơn mọi cái tượng qua điêu khắc được xem là đẹp. 

Descarte thì ngược lại thấy được thây người có thể không đẹp nhưng nghệ thuật có 

thể trình bày để nó trở nên đẹp, để kẻ chiêm ngưỡng sẽ phải công nhận là thây 

người có thể đẹp, nhờ nghệ thuật chế tác được cái đẹp. 

Câu chuyện của Du Tử Lê tự kể về chính cái chết của mình là một câu chuyện vừa 

buồn, vừa đẹp, và cái đẹp có mặt qua các giá trị tâm linh của kẻ lưu vong, cả kiếp 

sao không chấp nhận kiếp xa nhà, vắng quê, mất đất nước: 

Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển 

Đời lưu vong không cả một ngôi mồ 

Vùi đất lạ thịt xương sao tan biến 

Hồn không đi, sao trở lại quê nhà? 

Trước hết là câu chuyện: Đời lưu vong không cả một ngôi mồ, để kế tiếp là nổi đau 

đáu của kẻ lưu vong luôn thấp thỏm khi nghĩ tới chuyện bị vùi thân nơi đất lạ: Vùi 

đất lạ thịt xương sao tan biến. Ở đây nội chất tâm linh đã làm lõi cho ý định-ý 

muốn-ý nguyện của hồn để biến thành ý lực của chuyện trở lại quê nhà, trong nhân 

dạng làm nên giá trị tâm linh của câu hỏi: Hồn không đi, sao trở lại quê nhà? Khi 

câu chuyện tâm linh được khởi xướng lên trong đời lưu vong, thì mạch tâm linh là 

sự trở về quê nhà cho bằng được (bằng con đường tâm linh): 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển 

Ngược trôi đi đưa hình hài trở về 

Bên kia trời là quê hương tôi đó 

Dừa nghiêng nghiêng ôm hoài mối tình quê… 
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Hành tác tâm linh là thây người chết biết ngược trôi đi để hình hài trở về, vì bên 

kia trời dù xa lắc xa lơ đó, chính là quê hương tôi đó, và người chết có đủ nội lực 

tâm linh để nhận ra: dừa nghiêng nghiêng ôm hoài mối tình quê. Câu chuyện tâm 

linh kể rằng khi ta yêu một đất nước, một quê hương, thì ta yêu không sao kể xiết 

những người mà ta gọi là đồng bào đang sống trên quê hương đó, nhất là cha mẹ, 

anh em, quyến thuộc của ta, đã giáo dưỡng ta trong mối tình quê. Đây là hình ảnh 

của mẹ, của em… mà kỷ niệm, mà ký ức đã giữ trọn để tạo nên cõi tâm linh:  

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển 

Vì em tôi, vì mẹ già vẫn chờ 

Từ mắt buồn lệ đen hơn bóng tối 

Thả tôi đi cho hồn người được nguôi… 

Hành động yêu cầu người đang sống là thả tôi đi cho hồn người được nguôi, nơi 

mà động từ thả như một hành tác giúp hồn được giải thoát để kiếp lưu vong được 

giải oan, chỉ để được nguôi thôi. Ở đây trạng từ nguôi là kết quả tâm linh đã thực 

hiện được chuyện hồn được nguôi, hùng lực của tâm linh chính là đây! Đã làm 

nguôi những đau đáu tưởng không sao nguôi được. Câu chuyện tâm linh vẫn chưa 

dứt, tư duy lưu vong lại khám phá ra chuyện tận tuyệt với hồn: 

Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết 

Đời lưu vong tận tuyệt với hồn tôi. 

Vì nỗi buồn chỉ dứt khi tôi (được) chết, nhưng câu sau tại sao đớn đau lại trở về, 

lần này nó làm nên một nỗi đau mới, một nỗi đau tuyệt đối, ngay cả người chết lẫn 

người sống không biết có vượt qua được không: Đời lưu vong tận tuyệt với hồn tôi. 

Tại sao đời lưu vong lại là tận tuyệt với hồn? Đây là câu hỏi mà cũng là câu trả lời 

cho tất cả những đứa con tin yêu của Việt tộc đang phải sống lưu vong, vì bạo 

quyền trên quê Việt không cho con dân Việt, được sống và chết với mối tình quê. 

Đây cũng là thử thách của bất cứ ai đang lưu vong lại đang muốn kể câu chuyện 

lưu vong, hoặc muốn viết sử về chuyện lưu đày của hàng triệu người Việt, để kể 

làm sao? Và viết làm sao? cho có đủ chiều sâu tâm linh của mối tình quê, cho có đủ 

chiều cao tâm linh của hồn được nguôi… 
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Hãy giúp tôi để tôi yêu người hơn 

(Thương người như thương thân) 
Người con gái hôm nay mặc quần rách 

Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành 

Lành và rách đều vô cùng trong sạch 

Bởi vì lành rách cũng long lanh. 

Bùi Giáng 

Sức mạnh tâm linh xuất hiện để khẳng định sức manh của đạo lý giáo dục, cụ thể là 

bần cùng không nhất thiết sinh đạo tặc, mà ngược lại nhân phẩm dạy cho nhân trí 

bằng nhân cách: lành cho sạch, rách cho thơm. Câu chuyện về nội dung tâm linh 

luôn là câu chuyện sạch, sạch để trong, trong cái trong của tâm linh có cái trong 

suốt của tâm hồn làm nên cái trong sáng của tâm linh. 

Trong cái tủi thân của người con gái hôm nay mặc quần rách, vì mới đây trong một 

quá khứ thật gần, người con gái biết rất rõ: vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành 

không hề có chuyện đánh mất nhân cách. Câu chuyện của Bùi Giáng là các giá trị 

tâm linh giúp ta nhận diện ra một chân lý, rồi lấy chân lý để dựng nên nhân phẩm, 

vì nó biết vượt lên cái lành, cái rách qua bề ngoài của hình thể, mà hình thể không 

phải là nhân cách. Mà muốn thấy nhân cách làm nên nhân vị thì hãy vượt thoát cái 

dị biệt giữa lành và rách, để vượt thắng cái phân biệt giữa giàu và nghèo. 

Hãy đi sâu vào câu chuyện lành rách của Bùi Giáng để vượt luôn cả chuyện bề 

ngoài lành rách, chỉ vì thi sĩ muốn mỗi người trong chúng ta phải vượt cho bằng 

được cái hình thức dị biệt lành rách để thấy được nội dung: bởi vì lành rách cũng 

long lanh. Câu chuyện lành rách giờ đã trở thành của chuyện long lanh. Đó chính 

là nội dung của sức mạnh tâm linh, khi người ta thấy được nhân phẩm không phải 

bị-tạo-ra bởi nhân thế, nhân sinh, nhân tình mà được-dựng-lên bởi nhân tâm, nhân 

từ, nhân đạo. 

 

 

 
 

 

Hiểu đời để được đời hiểu 
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Em chợt thấy yêu đời vô cùng tận 

Vì đời là rất mực thiêng liêng 

Em chợt thấy không buồn đau oán hận 

Vì thiêng liêng không chia biệt cõi miền. 

Bùi Giáng 

 

Bùi Giáng lội ngược dòng để chống vô cảm, bơi trái chiều để chận hững hờ, lướt 

trên mọi lãnh đạm chung quanh để được sống trọn, sống sâu, nhờ vậy thi sĩ mới 

đồng cảm rất tự nhiên với mọi tâm phận, rất đắc khí với mọi tâm nạn, biến cái bao 

la của cõi người thành sát kề, khích cận với chúng ta. Nên mang ơn Bùi Giáng khi 

thi sĩ chỉ cho ta đường đi nẻo về của một loại nhân dạng có tâm linh: em chợt thấy 

yêu đời vô cùng tận. 

Thấy thượng đế, thánh thần, tôn giáo, tín ngưỡng là thiêng liêng thì là chuyện 

thường, và đây chưa chắc là chuyện tâm linh, nơi tâm hồn làm nên linh hồn để 

người thương người hơn. Còn riêng Bùi Giáng thì ông khẳng định: vì đời là rất 

mực thiêng liêng. Cuộc đời thiêng liêng vì con người linh thiêng, trong đó kiếp 

người từ số phận tới duyên phận đều thiêng liêng, trong đó mọi nỗi khổ niềm đau 

của nhân sinh đều linh thiêng; và sức mạnh của tâm linh là kết được cái đời thiêng 

liêng vào cái người linh thiêng, để làm nên cõi thiêng, mà cõi này là thuộc về 

người chớ không phải thuộc về thượng đế, về trời cao đất dày nào cả! 

Trên con đường tâm linh, mọi người đều có thể nhận ra: em chợt thấy không buồn 

đau oán hận; không còn buồn đau vì đã uống được liều thuốc an nhiên của tâm 

linh, không còn oán hận vì đã uống được linh dược nhân từ tới tự các giá trị tâm 

linh. Uống đúng thuốc tâm linh, dung đúng liều lượng cho tâm hồn, thì chợt thấy 

cuộc đời thiêng liêng, con người linh thiêng, biết vượt buồn đau để vượt thăng 

trầm, biết vượt oán hận để vượt trầm luân. 

Biết vượt thoát thăng trầm rồi vượt thắng trầm luân, Bùi Giáng còn trao cho mọi 

người cách chế tác linh dược này, cách làm ra loại thuốc thần diệu này: vì thiêng 

liêng không chia biệt cõi miền. Sống mà biết vượt qua dị biệt, để tránh rơi vào sự 

phân biệt giữa người và người, rồi từ khinh thường tới khinh miệt tha nhân, thì như 

tự chế rào cản cấm nhân tri mình không được gặp nhân đạo của người khác, thì 

như cấm nhân vị mình không được gặp nhân tri của mọi người chung quanh. Bùi 

Giáng để lại cho chúng ta một di chúc tâm linh vô cùng quý, vì nó vừa thật hay, 

vừa thật hiếm: 

Đã mở cõi thì đừng có ngăn miền! 

 

 

 

Có hư vô và có hữu thể 
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«Thiên thu lời tạ bên lời 

Hư vô, hữu thể bên đời ngủ yên» 

Bùi Giáng 

Khi vào cõi tâm linh thì các hình thể mâu thuẫn hiện ra cùng lúc, thiên thu có mặt 

trong hiện tại, có hư vô cận kề cùng hữu thể, vì vậy cõi tâm linh không duy lý, 

không chỉnh lý, không thuần lý, mà nhiều lúc trong cõi này cái tâm còn dắt tay cái 

lý bằng cái tưởng (mộng tưởng để đi tìm lý tưởng) để nhận ra cái nhân. 

Nên trong cõi tâm linh, chúng ta đừng lấy hiện tại mà gạt đi thiên thu, đừng đưa ra 

hữu thể mà gạt bỏ hư vô, và sự hội tụ cùng lúc của hiện tại, thiên thu, hữu thể, hư 

vô chính là bản lĩnh của cõi tâm linh làm nên các giá trị tâm linh. Cõi tâm linh tổng 

hợp được nhiều không gian, cõi tâm linh thống hợp được nhiều thời gian, nên nó 

không phải là cõi của toán học, của khoa học, cũng chẳng phải chỉ của nhân lý, của 

nhân tri, vì trong cõi này nhân sinh nhận ra các giá trị của đạo lý và đạo đức, cũng 

linh thiêng không kém các giá trị của đạo giáo, không thấp trước các giá trị của tín 

ngưỡng, và chắc là không thấp hơn các giá trị của khoa học. 

Câu chuyện «Thiên thu lời tạ bên lời», khi muốn hiểu để thấu nhân tâm, thì có thể 

đọc lời tạ bên lời là người tạ bên người, đế làm được chuyện khoanh tay-cúi đầu 

mà tiếp nhận ơn đời, trong tâm thế đời tạ ơn đời; vì câu chuyện lời nói là tâm hồn 

của thi ca, là linh hồn của các giá trị tâm linh. Lời nói đâu chỉ là kỹ thuật, là công 

cụ để chuyển tải tư tưởng, nó chính là tư tưởng của tư tưởng, vì không có lời nói, 

tức là không có ngôn ngữ thì không sao có được lý luận, lập luận, giải luận, diễn 

luận để làm nên tư tưởng. 

Nếu hiểu được từ cõi thiên thu nào đó trên thượng nguồn của nhân loại: lời tạ bên 

lời là khả năng tạo ra tư tưởng, là tiềm năng chế tác ra nội lực cho cõi tâm linh, thì 

câu thứ hai «Hư vô, hữu thể bên đời ngủ yên», Bùi Giáng khuyên con người nên để 

hư vô có mặt bên hữu thể, qua minh triết sớm nở tối tàn của Việt tộc, hoặc sinh, 

lão, bịnh, tử của Phật giáo. Khi ta để hư vô ngủ yên bên đời cùng hữu thể, thì ta sẽ 

thấy cõi an nhiên tự tại của các giá trị tâm linh, để thấu thêm cõi tâm linh của Phật 

hoàng Trần Nhân Tôn: an trần lạc đạo, sống với đời để vui với đạo.  

Nhưng Bùi Giáng còn muốn đi xa hơn nữa, vì ông xếp thiên thu cạnh hư vô kề với 

hữu thể trong cùng một cõi (cõi tâm linh), trong đó có lời tạ bên lời (người tạ bên 

người) được tận hưởng bên đời ngủ yên, yên bình trong thư thái, để được thong thả 

trong thong dong, thì cõi này là thiền của thiền rồi!  
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Níu hồn ai ? Vì muốn vớt ai ?... 
Ta muốn níu hồn ai đương hiển hiện 

Trong lòng và đang tắm máu sông ta 

Ta muốn vớt ai ngoài sóng điện 

Để nhìn xem sắc mặt với làn da. 

Hàn Mặc Tử 
 

Câu chuyện tâm linh là trí tuệ biết tạo ra một vùng tâm cảm mới, với một tư tưởng 

tinh khiết mới, làm chỗ dựa cho tuệ giác sống với người và không bỏ rơi ai cả, tại 

đây nhân cách sống đã trao thân gởi phận cho nhân tâm sống. Trí tuệ của tâm linh 

là lấy nhân tâm sống để điều tiết và điều chế nhân cách sống. 

Trong tâm lý học ý thức, James tin là có một cái tôi hoàn toàn cá nhân (Moi 

personnels), giúp ta luôn ở trạng thái sáng suốt nhất của ý thức, luôn gắn bó với sự 

sống chung quanh, từ đó tạo dựng ra cái tôi chủ động (Moi dynamique) để giữ 

vững chủ thể ý thức, liên tục có mặt trong nhân tính; và James đưa ra hình ảnh một 

con chim vừa biết vượt giông tố, còn biết luôn cách tránh vực sâu, lách núi nhọn. 

Hàn Mặc Tử sống trọn vẹn với ý thức luôn biết mở rộng vũ trụ quan của chính 

mình, chính nhờ vũ trụ quan này mà thi sĩ đã tin vào các giá trị tâm linh Ta muốn 

níu hồn ai, vì Ta muốn vớt ai. Một người mang nan bịnh như Hàn Mặc Tử đã có 

tầm vóc tâm linh níu để vớt, vì muốn cứu để giữ. 

Ý thức của níu-để-cứu đã đi xa và bay cao hơn trọng bịnh của thi sĩ, câu chuyện 

này vượt xa hơn câu chuyện tự cứu mình, và nó cao hơn câu chuyện về nghệ thuật 

sống chỉ thấy cái đẹp cho riêng mình. Tư duy tâm linh tạo có dũng lực tạo ra một 

luồng ý thức để trả lời hai câu hỏi cốt lõi của cuộc đời mỗi người, câu thứ nhất: 

«Ta muốn gì?», câu thứ hai: «Ta muốn trở thành loại người nào?» trong cuộc sống 

hữu hạn này. Loại câu hỏi dựa trên động từ trở thành, thì động từ này chính là 

thượng nguồn của mọi hành động thôi thúc các giá trị tâm linh phải nhập cuộc để 

trợ duyên cho đời, để trợ lực cho người. Đây là quyền năng làm nên sự bật dậy của 

tâm linh, thúc Hàn Mặc Tử ra khỏi hoạn bệnh, thoát khỏi nan bịnh, có khi còn vượt 

thắng cả trọng bịnh, đang băng hoại thể chất của thi sĩ. Nếu có được một giá trị tâm 

linh mới là sẽ được vào một vũ trụ mới, ngoài cái quỹ đạo của thần chết đang đục 

mòn thân xác ông: 

Hồn hỡi hồn, lên nữa, quá thinh gian 

Tìm tới chốn chiêm bao ngoài sự thực. 

Nếu có giá trị tâm linh rõ và mạnh thì sẽ có ý thức muốn sống còn, giờ đây đã 

thành ý lực của chất sống, chan hòa ý nguyện, mang tầm vóc quyết đoán của tâm 

linh, kịch liệt không để cái chết đe dọa cái sống. Tại đây, ý lực chính là dũng lực 

của tâm linh, không để cái họa đe dọa cái người: 
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Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu 

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều… 

Không một tiếng gì nghe động chạm 

Dẫu là tiếng vỡ của sao băng. 

Trong tác phẩm Phản xạ tâm lý (Automatisme psychologique), Janet đã nhận ra 

được là có những tác hành tiềm thức (actes subconscients), làm lệch các quy luật 

của mọi thể chất đã có chỗ đứng trong thực tế, có lẽ theo tôi thì các tác hành này đi 

lại để thường xuyên thăm viếng các giá trị tâm linh, giúp ta sống còn qua thử thách 

thập tử nhất sinh, giúp ta sống sót qua thăng trầm một đi không trở lại trước lãnh 

thổ của cái chết. Trong các trào lưu nổi bật của khoa học thần kinh, có công trình 

của Henry Ey đã phân tích được là một con người có ý thức là con người khi nó 

chủ động được thời gian tính bằng ý thức của chính mình. Từ thời gian tính này, 

Penrose tin rằng có một nguyên tắc ý thức, giúp chủ thể ý thức làm được chuyện đi 

ngược dòng thời gian. 

Đừng tự cô lập mình mỗi lần đối diện với các giá trị tâm linh, chính sự cảm nhận 

sâu xa về các giá trị tâm linh muốn: níu ai để cứu ai, có mặt để chế tác ra hai tuyệt 

chất mới: thanh khí (souffle pur), và tinh anh (l’intelligence vive), minh chứng cho 

sự có mặt của tâm linh muốn giữ cuộc đời, một ý thức về thân phận làm người 

trước vũ trụ, từ đó tạo nên sự sáng suốt riêng, để tìm tới thanh khí, bằng cái tinh 

anh: 

Anh đã thoát hồn anh ngoài xác thịt… 

Anh đã gặp hồn em đang chới với… 

Chúng ta biến, em ơi thành thanh khí 

Cho tan ra hòa hợp với tinh anh. 

Ý lực của tâm linh khi đi tìm thanh khí là để tạo ra cái đồng cảm với vũ trụ, để 

người được thăng hoa giữa đời. Và trên con đường đi tìm một ý thức mới này, con 

người còn tạo được một nhân sinh quan mới cho mình, nó không nhỏ hẹp kiểu 

“ếch ngồi đáy giếng”, mà nhân sinh quan này chan hòa trong thế giới quan của níu 

ai? Trong vũ trụ quan của cứu ai?  
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Tâm hồn tấm gương soi 
«Hồn là ai? Là ai? Tôi chẳng biết 

Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi 

Môi đầy hương tôi không ứa ngậm cười 

Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng». 

Hàn Mạc Tử 
Tâm linh có phải là cõi lung linh nhưng long lanh của tâm hồn? Muốn tìm câu trả 

lời thì phải đặt một tiền đề là tâm hồn là gì? Linh hồn là ai? Mà bao lâu nay, triết 

học phương Tây cứ đặt nó ngoài thể xác, chắc bẩm là nó cao hơn thân xác, sống 

còn với thân thể nhưng có nó luôn làm thể hình của cá nhân được nâng lên, cao lên, 

rồi triết học trân trọng đặt nó vào khu vực của siêu hình học, ở ngoài hình thể vật 

chất của con người. Rồi bây giờ khoa học não bộ tức là thần kinh học lập lại liên 

minh với tri thức luận để xếp loại siêu hình học vào các phạm trù của tưởng tượng, 

tức là phản khoa học, vì tất cả chuyện của con người đều được quyết định bởi bộ 

óc.  

Kể cả chuyện tâm hồn rồi linh hồn đều do bộ óc quyết định, con tim chỉ là một bắp 

thịt giúp máu chuyển động để nuôi các tế bào của thân thể, nó không đóng một vai 

trò gì cả trong tình yêu, tình thương, tình cảm của tâm hồn, của linh hồn. 

Câu chuyện của các giá trị tâm linh không phải là đặt nó trong con tim hay khối óc, 

cũng không phải là chuyện siêu hình học hay thực hình học của khoa học, mà là 

chuyện khả năng của trí tuệ, tiềm năng của tuệ giác của con người có làm được 

chuyện tấm gương soi được thế giới muôn thể, của vũ trụ vạn năng chung quanh ta 

hay không?  

Hình tượng tấm gương muốn soi để thấy và thấy để hiểu được thế giới muôn thể, 

của vũ trụ vạn năng, thì bản thân tấm gương này phải có thể lực, trí lực, tâm lực 

ngang tầm với thế giới, với vũ trụ. Cụ thể là tấm gương này có xứng đáng đứng 

ngang tầm với bản lỉnh của thế giới quanh ta, không chỉ có con người mà có cả 

thiên nhiên, môi trường với bao sự sống; nó có xứng đáng đứng ngang hàng với 

tầm vóc của vũ trụ đang bao bọc, che chở chúng ta hay không? Các giá trị tâm linh 

phải có nội công loại nào? để trả lời các câu hỏi này. 
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Hãy lấy câu chuyện thế giới quan và vũ trụ quan của Hàn Mạc Tử để làm cầu nối 

giữa tâm hồn và tấm gương, để nhận ra câu chuyện Hàn Mạc Tử là dùng thi ca để 

nhập nội vào tâm linh học. Một chuyên ngành muốn ra đời thì phải biến các kiến 

thức của mình thành các lý thuyết luận phổ quát, biến các tri thức của mình thành 

các phương pháp luận chỉnh chu, biến giải luận của mình thành khoa học luận 

chỉnh lý.   

Hãy bắt đầu bằng câu chuyện: Hồn là ai? Là ai? Tôi chẳng biết, hồn là tâm hồn 

hoặc linh hồn vẫn chưa là chuyện hay, mà chuyện hay và lạ ở đây là: Hồn theo tôi 

như muốn cợt tôi chơi, tai sao lại cợt? Vì cợt là để tìm hiểu xem con người có đủ 

lực, đủ tài, đủ tầm hiểu Hồn là ai không? Và, khi con người bắt đầu hiểu được về 

chuyện tâm hồn, linh hồn tức là câu chuyện của tâm linh (tâm hồn-linh hồn) thì môi 

đầy hương, và khi hiểu thấu các giá trị tâm linh thì được: Hồn vội mớm cho tôi bao 

ánh sáng! 

Thôi thì hãy giữ hai kinh nghiệm mà cũng là hai vốn quý của Hàn Mạc Tử đã trao 

cho chúng ta là mỗi lần ta tìm đến các giá trị tâm linh ta sẽ có một cõi: đầy hương 

với bao ánh sáng! 
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Vượt lên cái tôi bằng chính cái tôi 
“Anh đứng cách xa hàng thế giới 

Lặng nhìn trong mộng miệng em cười 

Em cười anh cũng cười theo nữa 

Để nhắn hồn em đã tới nơi”. 

Hàn Mạc Tử. 
Nếu đọc các thi từ này bằng thói quen chiêm ngưỡng thi ca thì ta đã có thói thường 

để tận hưởng nó; còn nếu đọc các thi từ bằng cách lấy ngữ văn để hiểu ngữ pháp 

của Hàn Mạc Tử, rồi tìm cách đặt một giả thuyết là ông đang ở trạng thái tâm linh 

nào? Để tạo ra loại cấu trúc thi phong này, từ đây thì ta phải tìm ra một cách đọc 

khác để xin được vào cõi tâm linh của thi sĩ. 

Trong hoạn nạn, mà trường hợp của Hàn Mạc Tử là hoạn bịnh, khi con người lâm 

bịnh mà biết đó là trọng bịnh thì chính trong nan bịnh con người đó đã cảm nhận là 

mình đã gần cái chết hơn gần sự sống, vì cái hoạn giờ đã thật sự thành cái họa. Cái 

nan bịnh làm tăng khoảng cách giữa người bị bịnh và người không mang bịnh, nó 

tạo ra cái khoảng cách (thật khốn kiếp) giữa người và người, nên người ta không 

cách xa nhau hàng ngày, hàng dặm mà cách xa hàng thế giới. Cái thế giới không bị 

bịnh không nhận ra vì không hiểu được, không thấu được nỗi khổ niềm đau trong 

thế giới của người lâm trọng bịnh. Bi đát nhất là kẻ mang hoạn bịnh phải tự tìm 

cách đứng xa những ai không bị bịnh, để tránh kẻ khác phải chịu, phải nhận, phải 

gánh nỗi khổ niềm đau của mình. Cõi riêng tư của kẻ mang hoạn bịnh là tạo ra sự 

tự cô lập, rồi vô tình hay cố ý người bịnh sẽ sống trong sự cô độc, rồi nhận chịu 

chết dần chết mòn trong cô đơn. Bạn ơi, nên bắt đầu suy nghĩ về các giá trị tâm 

linh của kẻ mang hoạn bịnh trong cô lẻ. 

Nhưng các giá trị tâm linh chính là các giá trị biết vượt thoát sự lẻ loi, để vượt 

thắng chuyện mình bị bỏ rơi! Thoát để tự mình tạo khoảng cách với nhân sinh, rồi 

thắng là mình không bỏ nhân tâm, và dụng nhân tâm đó để thấy nhân tình, để tiếp 

tục yêu nhân thế. Đó là câu chuyện của Hàn Mạc Tử: “Lặng nhìn trong mộng 

miệng em cười. Em cười anh cũng cười theo nữa”, các giá trị tâm linh biết lặng 

nhìn trong mộng để thấy được miệng em cười, mà cũng là để biết trong nan bịnh 

mình vẫn tỉnh táo để “mộng”, vẫn sáng suốt để nhận ra nụ cười của sự sống. Để 

làm gì vậy? Để nhắn hồn em đã tới nơi, để nhắn tâm hồn kẻ không bịnh, đang 

sống, đang đẹp với nụ cười là đã tới nơi; mà nơi đây là nơi có tâm hồn của thi sĩ, có 

linh hồn của kẻ mang trọng bịnh, đang tự gầy dụng một cõi tâm linh để vượt thoát 

nan bịnh, để vượt thắng hoạn bịnh, để tự cứu mình, bạn ơi! 

 

  



 

270 

 

 

 

 

 

 

Tâm của nhân tâm, linh của nhân thiêng 
«Tôi yêu người như yêu người em gái tôi yêu» 

Hữu Loan 

Đừng đi lòng vòng mà tìm các định nghĩa lý thuyết về giá trị tâm linh? Đừng xa 

nhân thế, đừng lánh nhân tình, mà hãy nhìn sâu vào nhân tính để thấy rõ nhân tâm, 

rồi lấy điểm khởi hành là nhân từ, để đi trên con đường nhân đạo mà tìm tới tâm 

linh. Hãy dụng chữ nhân vì người-vì đời, để nâng niu các giá trị tâm linh, và các 

giá trị sẽ xuất hiện rành rành trước mắt chúng ta, với gốc nhân ái của chúng, luôn 

làm chỗ dựa cho nhân tính, có rễ sâu của của nhân từ qua cái tâm làm nên nhân 

tâm, bạn ơi, đây chính là địa chỉ, nơi cư trú của các giá trị tâm linh. 

Các giá trị tâm linh có nguồn, có cội là nhân tâm, nên các giá trị này không cần tôn 

giáo để tồn tại, không màng tới tư tưởng để đứng vững, càng không thiết tha gì tới 

ý thức hệ để hoạt náo nó trong nhân thế, và càng xa lạ với chuyện mê tín, dị đoan 

nơi mà người ta tưởng tâm linh qua đồn đại là có liên hệ với cõi âm, mà mắt 

thường không thấy được, và phải nhờ thầy bùa, cô ngải chúng mới xuất hiện. Có 

chuyện lạ là các giá trị tâm linh luôn được coi là thiêng liêng, và chuyện thiêng 

liêng này không hề liên can tới ma quỷ, thánh thần gì cả, nó thiêng liêng ngay trong 

nhân từ, nhân nghĩa, nhân tâm làm nên nhân thiêng. Tại đây, con người cũng có 

tầm vóc như thượng đế, Chúa Phật, thánh thần… để làm được những điều hay lẽ 

phải, vì nhân sinh quan của nhân tâm (mà Phật giáo gọi là vô lượng tâm) cũng có 

bản lĩnh bao la như thế giới, cũng có tầm vóc mênh mang như vũ trụ. 
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Hãy kể chuyện của bác Hữu Loan, đứa con tin yêu của thi ca cận đại, tác giả bài 

thơ Màu tím hoa sim, được quần chúng yêu thơ bầu là bài thơ tình hay nhất của thi 

ca hiện nay, mà bác cũng là một trong những nạn nhân của bạo quyền độc đảng 

phản tâm linh. Khi ĐCSVN tác yêu tác quái với tà quyền trong sinh hoạt văn nghệ 

dưới sự đồng lõa của loại thi sĩ tà tâm như Tố Hữu để hãm hại những tác giả của 

Nhân Văn Giai Phẩm sau những năm của Cải cách ruộng đất, thì số phận thi ca và 

phần số công dân của bác Hữu Loan đã bị đẩy tới đường cùng. Bác Hữu Loan nhận 

nghiệp bất đắc dĩ với một nghề mới: “thồ đá”, khiêng đá sống qua ngày, mà bác 

xem như một nghề bình thường, không coi là nhục hình, chấp nhận số kiếp mới với 

tất cả liêm sỉ của mình, giữa thanh bần có cái cao thượng của thanh bạch, dù đời 

sống hằng ngày rất thanh đạm, chắc cũng nhờ vào cái tâm của nhân tâm.  

Hãy cứ ở lại trong thời kỳ sắc máu của Cải cách ruộng đất 1956-1958, cái tâm của 

nhân tâm trong bác Hữu Loan đã có: bác cứu với một cô gái bị bỏ rơi giữa đời sau 

khi cha mẹ, gia đình của cô gái này bị các tên đồ tể của cuộc thảm sát này giết hại. 

Bác còn thành hôn, lập gia đình với cô gái ấy, trước những con mắt cú vọ của đám 

bút nô ma bùn, trước các lời đe dọa bỉ ổi của đám tuyên giáo ma xó. Và, bác trai 

cùng bác gái đã thành bạn đời đầy nhân vị trong một chế độ phản nhân văn, chống 

nhân bản để diệt nhân tính, cặp vợ chồng này bất chấp mọi thù hằn của bạo quyền 

công an, mọi rình rập của bọn tà quyền văn nghệ, mọi kỳ thị của bọn ma quyền bồi 

bút. Tình yêu đầy thử thách này, tình yêu ngập thăng trầm này tự nó mang theo các 

giá trị tâm linh của nhân tâm, xin bạn hãy cùng tôi gọi nhân tâm của bác Hữu Loan 

là nhân thiêng, nó thật thiêng liêng vì người-biết-cứu-người, mà không cần tới 

thượng đế, đạo giáo, thần thánh… Vì giá trị tâm linh này chỉ được chế tác bằng 

chất tâm của nhân, mà cả đời nó không hề sợ bất cứ một ý thức hệ nào dọa nạt nó, 

một bạo quyền độc trị nào hăm dọa nó. 
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Vượt oán  
“Lòng phiêu linh không chút oán sầu” 

Thanh Tâm Tuyền. 

Các giá trị tâm linh luôn giúp con người vượt qua oán, sầu, thù, hận… 

để khi vào cõi của tâm linh với các giá trị cao, đẹp, tốt, lành, khi con 

người dẹp được chuyện mà đạo Phật gọi là tham, sân, si. Thi từ “Lòng 

phiêu linh không chút oán sầu” này của Thanh Tâm Tuyền được sáng 

tác trong những năm tháng bị giam cầm trong các trại học tập, ông kể 

với tôi chỉ cần được ra khỏi trại giam, để “đi lao động”, là ông có thể 

gặp được thiên nhiên, núi rừng, cây cỏ, lá, hoa… đó là lúc ông thấy sự 

thoải mái đã đánh thức được tuệ giác để “không chút oán sầu”, để bao 

dung, khoan hồng, rộng lượng, vị tha tới hội tụ chung quanh ông.  

Sống trong lao lý, nhưng chỉ cần một vài giờ giữa một không gian rộng 

không rào ngăn, không kẽm gai là lòng phiêu linh hiện diện ngay tức 

khắc, là các điều kiện để tiếp nhận cõi tâm linh sẽ có mặt tức thời. Lòng 

phiêu linh vừa là động cơ, vừa là kết quả của tự do, dù chỉ tạm thời, 

chính khi biết dùng tự do để gạt ra, để buông bỏ, để tháo gỡ, để trút rũ 

cho bằng hết mọi oán thù, để “không chút oán sầu”nào có thể bám được 

vào tâm cảnh lúc con người đang có tự do, đây là đường đi nẻo về để 

hiểu, để định nghĩa các giá trị tâm linh. 

Khi “ra khỏi tù” (Thanh Tâm Tuyền dặn tôi là đừng dùng cụm từ “đi 

học tập” mà phải dùng gảy gọn cho chính xác là “đi tù”) những khi 

được ngồi yên với nhau những năm 1986-1987, ông thường nhắc tới hai 

thi sĩ của Pháp mà ông quý phục: Char và Bonnefoy. Trong câu chuyện 

này, tôi trả lời với Thanh Tâm Tuyền tôi là môn sinh của Bonnefoy, cứ 

mỗi trưa thứ năm hàng tuần là đến Collège de France để nghe thầy mình 

giáo dưỡng cách tận hưởng thi ca. Khi biết được chuyện này, Thanh 

Tâm Tuyền mắt sáng lên với nụ cười tinh anh, ông kể là trong trại tù-học 

tập, ông có dịch bài Aux arbres của Bonnefoy ra tiếng Việt, mang tựa là 

Cây rừng.  
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Tôi xin bản gốc viết tay bài thơ này của Thanh Tâm Tuyền, mang về 

Paris để đưa cho thi sư của mình là Bonnefoy, và vào buổi chiều hết giờ 

giảng của thầy mình, tôi trao cho thầy mình bài Cây rừng. Nhân tiện, tôi 

kể luôn là bài này là tiếng Việt, dịch từ bài Aux arbres của thầy đó! 

Nhưng nó được cảm nhận trong bối cảnh của lao lý, trong hoàn cảnh của 

tù đày, trong tâm cảnh của kẻ đã mất tự do bởi bạo quyền. Thầy tôi xúc 

động, Y. Bonnefoy nói nhỏ với tôi nhưng với giọng thật chắc và rõ: “Thi 

ca là kinh nghiệm của tiếng nói, khi tiếng nói đã vào sâu các giá trị tâm 

linh”. Chiều hôm ấy, tôi thấy thầy mình với khuôn mặt dày dạng tuổi 

đời, khuôn mặt ấy bỗng chốc xúc động về một bài thơ của mình được 

dịch ra trong một họa cảnh của nhân sinh, xa Paris tới nửa trái đất. Cùng 

lúc ấy tôi cũng thấy trên khuôn mặt ấy bỗng nhiên nở một nụ cười, như 

được tạo nên bởi sự hội tụ của bao dung, khoan hồng, rộng lượng, vị tha; 

như tôi đã có lần gặp trên khuôn mặt của Thanh Tâm Tuyền, khi ông 

cười. 

Nếu thi ca đã vào nằm sâu trong các giá trị tâm linh để người nhận ra 

người, thì câu chuyện tâm linh luôn là sóng lòng chung giữa người và 

người, nó làm con người xúc động, thường đi đôi với nụ cười. 
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Thấy để nghe 
Vang vang trời vào xuân 

Thanh Tâm Tuyền. 

Câu chuyện tâm linh thường là chuyện khả năng tái tạo của nhân tri, cụ thể là lấy 

cái cũ làm ra cái mới, lấy cái mà ai cũng biết, ai cũng công nhận tạo ra cái sẽ được 

chấp nhận giúp ta có tâm yên-trí vững trước các bão tố của nhân sinh. Đây là câu 

chuyện lấy giá trị bình thường để tạo ra giá trị khác thường, mang theo cái đẹp 

mới, cái hay mới, cái tốt mới, cái lành mới, không những làm giàu cho cho nhân 

sinh quan của chúng ta mà còn để nâng cao nhân phẩm của chúng mình nữa! 

Vang vang trời vào xuân là một cấu trúc làm nên thi từ của Thanh Tâm Tuyền 

trong những năm tháng trong tù đày với tên gọi là trại cải tạo, thuở đó được tác giả 

ký bút hiệu là Trần Kha, và bài thơ này đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc. 

Trong câu chuyện đi tìm đường đi nẻo về của các giá trị tâm linh, thì thi từ này đưa 

chúng ta vào một không gian tưởng chừng chỉ có sự im lặng, nhưng chỉ một trạng 

động từ vang vang, thì không gian với mùa xuân đã huyền diệu rồi, giờ lại thêm có 

âm thanh làm nó huyền diệu thêm.  

Một không gian xuân thì chỉ có màu sắc, không có âm thanh, vậy mà thi sĩ dùng 

vang vang như âm thanh đang tràn lan trong trời vào xuân, một giai điệu mà ta cảm 

nhận được khi ta thấy vạn vật đang sinh lộc, nẩy chồi. Và mỗi lần chồi lớn lên, lộc 

rộ ra, hoa nở rộng ra với màu sắc ngày càng rực rỡ, thì ta cảm nhận được dường 

như có âm thanh, dường như có giai điệu cho sự trở mình, cho cái đang mọc ra, 

cho cái lớn lên. Âm thanh của sự thăng hoa này lắng nghe chưa đủ, phải cảm nhận 

nó, để cảm nhận chất sống đang bật dậy rồi đứng dậy ngay trong sự sống, mà thính 

giác không đủ tài năng để nhận ra, mà phải cần sự nhạy cảm đầy đủ lực để trở 

thành sự nhạy tâm. Phương trình nhạy cảm để nhạy tâm là gốc, rễ, cội, nguồn của 

chuyện nhạy lòng trong cấu trúc của các giá trị tâm linh. 
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Trời vào xuân là chuyện của mùa màng, của ngoại cảnh, của quy luật bên ngoài 

trong sự vận hành của vũ trụ, còn câu chuyện nhạy cảm-nhạy tâm-nhạy lòng là 

chuyện bên trong, của nội tâm, một sinh hoạt nội giới được tâm linh kích hoạt nên 

nó thấy được, nó nhận ra, nó hiểu để thấu rằng: vang vang là kết quả của sự vận 

hành xuân, khi xuân đang tới với vũ trụ mà nhân sinh đã cảm nhận được nó. Mọi 

sự vận hành trong lắng động của mùa xuân, giờ đã được ta cảm nhận bằng âm 

thanh của vang vang, không những đang vang dội bên ngoài, mà cùng lúc đang 

vang động bên trong mỗi chúng ta, mỗi dịp xuân về.  

Trong câu chuyện nửa thi ca, nửa tâm linh này, bạn hãy cho phép trạng động từ 

vang vang được song hành cả cuộc đời nhé!  

Mỗi lần nhân gian làm bạn ngủ gục trên nhân tính, bạn hãy dùng vang vang trong 

bạn để đánh thức nhân tri của mình thức dậy! 

Mỗi lần nhân thế làm bạn ngủ quên trên nhân tâm, bạn hãy dùng vang vang trong 

bạn để đánh thức nhân trí của mình tỉnh dậy! 

Mỗi lần nhân loại làm bạn ngủ bừa trên nhân từ, bạn hãy dùng vang vang trong 

bạn để đánh thức nhân nghĩa của mình đứng dậy! 
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Nhận phận que diêm tắt… rồi có bình minh lạ 

…Ta bằng lòng phận que diêm tắt… 

…Ra đi như một bình minh lạ… 

Tô Thùy Yên 

Cõi tâm linh khi đề nghị các giá trị tâm linh của nó, cõi này thường khởi cùng lúc 

cái mâu thuẫn giữa cái tắt của hoạn nạn khi cái mất mát đang đe dọa chúng ta, và 

cái tia hy vọng của một bình minh lạ, của rạng đông mới, để ta cảm nhận sâu xa là 

ta vẫn đang sống cùng mọi sự sống chung quanh ta. Câu chuyện của Tô Thùy Yên 

là thân phận ròng rã bao năm trời trong vòng lao lý từ các trại học tập tới các phòng 

giam biệt lập ngặt nghèo nhất, những năm tháng đó cái chết cứ ngày ngày thủ thỉ 

với sự sống là bạo quyền độc tài sẽ thắng nhân tính, để diệt nhân phẩm. Cho nên 

thân phận con người ngày ngày như que diêm luôn bị các cơn gió độc của tà quyền 

thích thổi cho tắt! Bảo vệ nhân tính vì nhân phẩm là câu chuyện đi tìm một bình 

minh lạ. 

Khi Ta bằng lòng phận que diêm tắt. Chỉ giận sao mồi lửa cháy suông… là kết quả 

của tư duy thấy rõ khi bình thường thì mạng sống con người phải được coi là vô 

giá, nhưng trước bọn bạo quyền bất nhân, tà quyền thất đức: sao giá của nó như 

diêm. Dù chấp nhận trả cái giá là mất mạng, nhưng tại sao lại phải chịu mất suông? 

Chuyện mất suông là chuyện có thật khi con người phải sống chung, sống cùng với 

bọn âm binh của ma quyền. Nhưng bất cứ một sự ra đi nào của nhân tính (vì nhân 

phẩm) trước cái chết đã cận kề, thì con người nhận ra sự ra đi là để tìm một bình 

minh lạ, đây không phải là chuyện hoang đường mà là chuyện tìm con đường của ý 

thức, nó là hiện tượng luận của tri thức, nhận sự thật của cái chết trong liêm sỉ để 

thấy một loại bình minh lạ sẽ tới, để ra khỏi cái thấp của bạo quyền, cái tục của tà 

quyền, cái ma của âm binh: “... Ra đi như một bình minh lạ… Trên kỷ nguyên chưa 

kịp hiện hình…”. 

Giá trị tâm linh trên kỷ nguyên chưa kịp hiện hình đã được Tô Thùy Yên tạo ra 

theo con đường mà đã có lần Saint John Perse nghe được nó ngay trong tiếng nói 

vô cùng sống động giữa người và người, đầy nhân tính, dầy nhân cách: «S’en aller! 

S’en aller! Parole de vivant» (Đi! Cứ đi! Cùng tiếng nói của sự sống). Tiếng nói 

tạo dựng được sự sống, làm sự sống chuyển động một cách sống động để tự bảo 

vệ: đây chính là nhiệm vụ của các giá trị tâm linh! Biết tái tạo lại rạng đông, biết 

chế tác ra các bình minh lạ, đó là tiếng nói của tâm linh không sợ cái chết! 
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Cõi tâm linh trước cõi chết 
…Sẽ lo chẳng những cho người sống, 

Lo cả cho người khuất mặt kia. 

Quen lạ bạn thù chung giấc ngủ, 

Chung lời thương tiếc khóc trên bia… 

Tô Thùy Yên 

Cõi tâm linh thường xuyên bị thử thách trước cõi chết, từ đó và tự nó định nghĩa 

được nhân phẩm sâu đậm trước các thăng trầm của nhân sinh, nơi mà nhân mạng 

phải đi qua những lằn ranh sinh tử. Tô Thùy Yên qua các lằn ranh sinh tử nhiều lần 

trong chiến tranh Bắc Nam huynh đệ tương tàn, trong những năm dài của các trại 

học tập, trong những ngày tháng ngục tù, nơi mà tử sinh sánh đôi song hành trên tử 

lộ. Tại đây, ông thấy rõ ràng tất cả các tín hiệu khi cái chết đến cận kề sự sống: 

…Côn trùng kiệt sức lìa hang ổ 

Lên chết thiêu trên mặt đất hừng. 

Ác điểu ngày đêm gào xao xác. 

Cơ hồ cả thế giới lâm chung… 

Lâm chung là thời khắc mà cái chết đang tới, và sự sống phải lùi ra cho tử thần ngự 

trị trong ma quyền của nó. Cái chết áp đảo sự sống, như bạo lực đang thắng thế, 

bạo quyền đang kiêu căng, tà quyền đang ngạo mạn, để mặc cả nhân phẩm bằng 

nhân mạng. Lúc đó, các giá trị tâm linh sẽ xuất hiện để chỉ cho rõ cái lầm đường 

của bạo quyền bằng bạo động, phanh ra cái lạc lối của tà quyền đang áp đặt ngày 

tận thế: 

Cái chết tru rân giờ nguyệt tận… 

…Lăn địa cầu ra khỏi lối xưa… 

…Như tên phù thủy già điên loạn, 

Lịch sử lên cơn dữ bất thường… 

Nhưng từ đây, các giá trị tâm linh sẽ tìm mọi cái để sống sót, và sống sót để nói lên 

nỗi lo -lòng thao thức trong dạ đau đáu- của con người trước bạo quyền đang cướp 

đi sự sống; các giá trị tâm linh sẽ tìm mọi cách để sống còn bằng nhân tâm, lẳng 

lặng chờ ngày tái tạo lại nhân phẩm. Nhưng cách lo toan (thao thức trong đau đáu) 

của nhân tâm qua các giá trị tâm linh cụ thể sẽ là gì? Đó là tâm khoan dung làm 

nên trí khoan hồng, để lòng vị tha chế tác ra tâm tha thứ, từ đó sinh ly phải xuống 

ngôi để nhường nhân vị cho mọi hòa giải biết hóa giải mọi hận thù, để hòa hợp mà 

xóa đi mọi thù hằn: 

…Sẽ lo chẳng những cho người sống, 

Lo cả cho người khuất mặt kia. 

Quen lạ bạn thù chung giấc ngủ, 

Chung lời thương tiếc khóc trên bia… 

Nội công của các giá trị tâm linh chính là nội lực của hòa giải-hóa giải-hòa hợp! 

Thu hình ẩn náu dưới tâm linh 
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…Ta khóc lẻ loi, cười một mình 

Thu hình ẩn náu dưới tâm linh, 

Mắt chong kinh hãi đêm hư sử, 

Thân lõa lồ đau cháy khổ hình… 

Tô Thùy Yên 

Các giá trị tâm linh không phải là các lời “nói suông” để nạn nhân trong khốn khó 

được nghe cho “xuôi tai” mà tự an ủi trong khổ nạn; các giá trị tâm linh là một hệ 

lý luận như một cầu nối, cho sự thật của dữ kiện tìm tới được chân lý của sự kiện, 

từ đó con người thấy ra lẽ phải của sự cố. Ngay trong các giá trị tâm linh người ta 

thấy rõ các sử liệu của tư liệu, sử luận của lập luận để nắm được sử học để biết đối 

nhân xử thế. 

Các giá trị tâm linh có mặt vì cái ác đã có mặt, nó hiện nguyên hình cùng cái độc, 

cái thâm, cái hiểm tạo ra cái bạo, cái tà mở lối để diệt cái sống, để hủy cái đẹp: 

…Ta khóc lẻ loi, cười một mình 

Thu hình ẩn náu dưới tâm linh, 

Mắt chong kinh hãi đêm hư sử, 

Thân lõa lồ đau cháy khổ hình… 

Biết thu hình ẩn náu dưới tâm linh để vượt hư sử (chính là ung thư của lịch sử) làm 

ra từ quái thai của bạo quyền, nơi mà các giá trị tâm linh phải đi trên lưng cái ác, 

cùng cái độc, cái thâm, cái hiểm; phải đi trên vai cái bạo, phải đi trên đầu cái tà để 

vượt thắng cái diệt, cái hủy ngày ngày đe dọa sự sống. Kế đến là phải tổ chức lại 

cõi tâm linh, như cõi thiêng liêng nhất mà những cái xấu, tồi, tục, dở của ác, hiểm, 

thâm, độc không đột nhập vào được bằng những con đường tà bạo tới từ đứa ngu:  

… Ta nhặt từng trang sách rách toang 

Đứa ngu đã xé vứt ra đường. 

Ta gom từng hạt cây luân lạc, 

Mong mỏi gầy lên một địa đàng… 

Trong từng trang sách không những có trí tuệ của nhân tính, mà còn chứa tuệ giác 

của nhân phẩm, mà tại đây hành động tâm linh là gom lại, thu lại, nhận lại để làm 

nên các giá trị của tâm linh, vì trong đó có giá trị của một địa đàng! 

 

 
Làm người giữa thời thế ngã 
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Một thời thế ngã với từng xác thân… 

…Làm người đã phải làm sao? 

Tô Thùy Yên 

Các giá trị tâm linh luôn đi sâu vào cõi người đang vấn nạn, để đứng cạnh người 

gặp nạn và nâng người này dậy trong họa nạn, rồi tìm cách đưa con người này ra 

khỏi cõi nạn, khi con người đã thoát nạn, thì các giá trị tâm linh đã vỉnh viễn trở 

thành bạn đồng hành với kẻ đã thắng nạn. Và, cho tới ngày rời cõi đời này, mỗi lần 

gặp nạn, mỗi lần đứng trước họa nạn, con người này sẽ không còn cô đơn phải 

chống chỏi một thân một mình với hoạn nạn, mà đã có chiều cao tâm linh kề cận 

để có sáng suốt trong quyết định và các giá trị tâm linh trong hành động.  

Mỗi lần cột xương sống của hình hài bị mềm ra và lệch đi, thì các giá trị tâm linh là 

những cây chống vô hình giúp hình hài đứng thẳng vì tư duy đã ngẩng đầu trong 

thử thách, tầm nhìn tâm linh đã vượt thắng các thăng trầm, và kẻ gặp nạn đã thấy 

lối ra bằng các chân trời của thiện, của mỹ. Tô Thùy Yên đã gặp họa nạn dưới bạo 

quyền độc tài, đã trải qua hoạn nạn trong tà quyền độc trị đã dựng lên nhà lao để 

nhốt tù các đứa con tin yêu của Việt tộc; nên trong cõi nạn thi sĩ biết rõ bản lai diện 

mục của sự bất nhân, nó hoàn toàn ngược hướng trái chiều với các giá trị tâm linh: 
…Một lần núi đổ, sông dâng 

Vắt cơm, hớp nước, âm phần là đây… 

Thịt rơi xương rụng trùng trùng  

Một thời thế ngã với từng xác thân… 

Khi ta nhớ lại để kể lại những mất mát của nhân tính, những thiệt thòi của nhân 

phẩm trước bạo lực trong lao lý, thì ta thấy ngày dài bất tận trước khổ hình mà bạo 

lực tạo ra, thấy thời gian bị lôi dài lê thê trên dốc thời gian để nhân đạo bị xói mòn. 

Thì đây, cũng chính là lúc khả năng tự tư duy của ta mời các giá trị tâm linh đến để 

chia sẻ vắt cơm, hớp nước, để nhìn tận mặt âm phần, để hiểu không gian của cõi 

nạn: thịt rơi xương rụng trùng trùng, để thấu giá trị của sự sống khi cõi sống bị đe 

dọa: một thời thế ngã với từng xác thân… 
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Trong cõi lao tù mà tên gọi là trại cải tạo, người tù phải tự sinh tồn bằng cách vào 

rừng hái rau hoang để nuôi thân, thì đó là lúc tri thức kêu gọi lịch sử trở về để nhận 

ra các giá trị tâm linh, sẽ an ủi người tù là cõi nạn, một cõi nạn luôn ẩn nấp trong 

cõi sinh: 

Chiều ra đồng hái rau hoang 

Nghe sầu trong gió thổi tràn mặt ta 

Ơn trời ơn nước bao la 

Hái đi này những xót xa kiếp người 

Cổ kim chung một mái trời 

Kinh thi cũng có kiếp người hái rau. 

Câu chuyện tâm linh thường có hai kịch bản, một kịch bản buồn (nghe sầu trong 

gió thổi tràn mặt ta) và một kịch bản ơn (ơn trời ơn nước bao la) giúp con người 

có can đảm để gạt ra, nhổ đi, hái đi khổ nạn (hái đi này những xót xa kiếp người), 

để được thấy trước toàn cảnh của nhân sinh trong cái chung (cổ kim chung một mái 

trời) để nhận ra nhân kiếp (Kinh thi cũng có kiếp người hái rau). 

Cấu kết để luận kết các giá trị tâm linh luôn là câu chuyện làm người (làm người 

đã phải làm sao?), làm sao để thấy chiều cao của nhân phẩm, chiều sâu của nhân 

tâm, chiều rộng của nhân từ, và chiều dài của nhân đạo, chỉ một chuyện hái rau để 

sống còn, nhưng thi sĩ muốn đi xa hơn nữa trong chiều sâu của tâm linh: thấy câu 

chuyện làm người để nhận ra câu chuyện tội người: 

« …Hái nhanh cho kịp trời chiều, 

Ấy mê, ấy tỉnh, cỏ nhiều hơn rau. 

Làm người đã phải làm sao? 

Thêm bề rau thấp, cỏ cao, tội người…» 

Câu chuyện tội người đây là tội nghiệp người, tội nghiệp kiếp làm người, càng làm 

người càng thấy tội người tức là càng làm người càng thấy thương người, cho nên 

cột xương sống tinh anh của các giá trị tâm linh là câu chuyện thương người, 

thương đến xót xa, thương đến bầm gan, tím mật.   
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Lịch sử đã ngất lã ...Ta đứng lên 
Lịch sử dường như đã ngất lã 

Sau những liên hồi vật vã điên cuồng 

Tô Thùy Yên 

Chính khi con người đã rã rời vì khổ nạn trong ngục tù của bạo quyền, ý thức rời trí 

tuệ, nhận thức mất tuệ giác, đây câu chuyện những ngày trong lao tù của Tô Thùy 

Yên của thế kỷ XX vừa qua, mà cũng là chuyện hằng ngày hiện nay của hàng trăm 

tù nhân lương tâm đang trong vòng lao lý bất nhân của bạo quyền độc đảng; khi mà 

bi quan đã tràn lan, làm não bộ con người tưởng chừng như tất cả đều sụp đổ, xưa 

nay đều tiêu tán: 

… Lịch sử dường như đã ngất lã 

Sau những liên hồi vật vã điên cuồng… 

Khi con người bị vật vã, khi nhân sinh rơi trong điên cuồng, thì sự xuất hiện của 

các giá trị của tâm linh đến để vực dậy chiều cao của nhân phẩm, để đánh thức 

chiều sâu của nhân tâm, để khơi ra chiều rộng của nhân từ, và nối theo chiều dài 

của nhân đạo. Câu chuyện tâm linh là một chuỗi động lực của hệ dây chuyền: vực 

dậy-đánh thức-khơi ra-nối theo để tái tạo cõi sống cho nhân thế.  

 ...Ta đứng lên 

Đi tới, đi lui trăm lượt nghìn lần 

Như một hồn ma cổ đại 

Trong hầm mộ muôn đời… 

Ta đứng lên! không chỉ vì chuyện sống còn, không chỉ vì muốn sống sót, mà Ta 

đứng lên! vì nhân phẩm, vì chuyện mất nhân phẩm là chuyện: không chấp nhận 

được! 
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Khắc khoải để xóa giải 
Khắc khoải chim kêu ngày khổ nạn… 

Khắc khoải chim kêu mùa xóa giải… 

Tô Thùy Yên 

Khắc khoải là trạng từ mà cũng là động tự của người đã bị rơi vào cõi nạn, trong đó 

hoạn nạn mang mặt nạ của họa nạn xuất hiện để đe dọa sự sống, nơi mà hơi thở 

của kẻ rơi vào bi nạn giống như hơi thở của người lúc lâm chung, sẽ phải rời cuộc 

đời trước bao chuyện bất nhân thất đức của bạo quyền giờ đã thành tà quyền ngày 

ngày lòn lách như âm binh đe dọa nhân sinh, nên thi sĩ nghe rõ: 

 …Khắc khoải chim kêu ngày tận tuyệt… 

Ngày tận tuyệt có đầy đủ cảnh trí của đói, khát trong mệt lã, rã rời; có cai tù tra tấn 

người tù, có bịnh tật đi cùng với các vết thương sau mỗi lần bị tra tấn; có ý định 

của tự sát như để bảo vệ chính lương tâm của mình trước tên đạo diễn bạo quyền 

đang diễn tuồng ác nhân. 

Khắc khoải là trạng động từ ám ảnh người tù hằng giờ rồi kéo dài đăng đẳng cả 

kiếp người, khi con người sống mà không có lối ra cho nhân phẩm, mà nguyên 

nhân cốt lõi là bạo quyền không có nhân tâm để hiểu nhân từ, để thấu nhân đạo. 

Trong không gian và thời gian của khắc khoải, thi sĩ thấy chuyện bi thương của 

kiếp người qua một động tự thật mới: khuất giạt, môt động tự mới trong tuyệt 

vọng: 

«…Khắc khoải chim kêu ngày khuất giạt…» 

Khắc khoải dần dà trở thành bi trạng của một không gian có tiếng chim của miền 

thất vọng, tên nó là khổ nạn:  

«…Khắc khoải chim kêu ngày khổ nạn…» 

Đó cũng là lúc mà sức mạnh tâm linh đã tới để cứu kẻ trong khổ nạn, bằng một 

hành động qua một động từ vô cùng mới, rất mới trong hay, đẹp, tốt, lành, của 

nhân tri, đó là động từ xóa giải: 

 «…Khắc khoải chim kêu mùa xóa giải…» 

Xóa đi hận thù có trong tâm địa của bạo quyền, xóa đi lòng tham có trong nội địa 

của tà quyền, xóa đi cõi hận có trong cõi não của ma quyền đang lũng đoạn lương 

tri của cả một dân tộc. Nhưng sức mạnh tâm linh phải tiếp tục đi xa hơn, sâu hơn, 

dài hơn, cao hơn nữa để giải: để giải trừ mọi tham, sân, si; để giải tán mọi bạo 

quyền, tà quyền, ma quyền mà cứu nguy cho nhân tâm; để giải oan cho bao oan 

khiên mà dân tộc phải hứng chịu từ bao lâu nay. Từ đó, lấy nhân từ cùng nhân đạo 

làm nên nhân nghĩa để giải hòa mọi xung đột trong nhân thế, mọi hiềm khích 

trong nhân tình, mọi họa nạn trong nhân loại, và không quên cứu rỗi luôn cả linh 

hồn của những tội phạm đã dùng bạo quyền, tà quyền, ma quyền để gây bao tội ác. 
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Sinh, dị, diệt 
Kết tụ sầu nhân thế chuyển dời 

Tô Thùy Yên 

Xin đừng quên sức mạnh của tâm linh là thực hiện được chuyện giải oan, giúp cái 

oan vượt lên cái oán, để đi về hướng của nhân tâm mà làm giàu cho nhân tri, làm 

cao thêm nhân lý; vì cái oan chỉ là chuyện bể dâu của nhân thế, nó không phải là 

dấu chàm vĩnh viễn của nhân phẩm. Câu chuyện giải oan qua sức mạnh của tâm 

linh đi trên lưng, trên vai, trên đầu cái oán: 

Ta về như hạt sương trên cỏ 

Kết tụ sầu nhân thế chuyển dời, 

Bé bỏng cũng thì sinh, dị, diệt 

Tội tình chi lắm nữa, người ơi. 

Kiếp nhân sinh như như hạt sương trên cỏ, nhưng có tầm vóc của một chiều cao 

tâm linh biết: kết tụ sầu nhân thế chuyển dời, để hiểu ra chuyện sinh, dị, diệt mà 

thấu được sinh trong nhân thế, nhưng dị như hoạn nạn, như bất công, như tội ác 

ngày ngày đe dọa nhân tính, thời cơ hội là diệt nhân phẩm để vùi nhân vị. 

Kiếp người thật bé bỏng trong hoạn cảnh sinh, dị, diệt, với sự cảm nhận của tâm 

linh giúp nhân tâm làm được chuyện cân, đo, đong, đếm được tất cả các đọa đày 

mà nhân loại phải gánh chịu trên nhân lộ: tội tình chi lắm nữa, người ơi.  

Khi biết kêu lên, khi biết than ra, khi biết bộc lộ được câu: tội tình chi lắm nữa, 

người ơi, thì nhân tri đã mở cửa đón mời các giá trị tâm linh tới để xóa đi các tội 

tình trong kiếp người này. 
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Tỉnh lại với đời 
«…Đây là đâu?… 

Tỉnh, tỉnh lại với đời» 
 

Tô Thùy Yên 

Câu chuyện tâm linh là sự khởi hành đi tìm câu trả lời khi con người tự hỏi: ta là 

ai? Mà sao ra nông nổi này trong hoàn cảnh của kẻ bị lâm nạn, với câu hỏi thứ hai: 

đây là đâu? và mỗi lần sức mạnh tâm linh xuất hiện, nó giúp con người có được 

câu cả hai câu trả lời (là ai? là đâu?), để có đáp số trước các ẩn số của nhân thế, để 

thức tỉnh ngay trước mê lộ: 

  …Đây là đâu?  

Tỉnh, tỉnh lại với đời! 

Và khi con người đã mất các định hướng, trong hành trình vô định với bước vô 

minh: 

«…Gối đầu lên một chỗ không lý 

Ráp lại xương từng thỏi rã rời. 

Giờ này đã khuya khoắc thiên cổ 

Chớp hiện mình soi dội lẻ loi…” 

Sức mạnh tâm linh xuất hiện mang lại nhân tâm cho chỗ không lý; mang lại nhân 

tính để giúp nhân dạng làm được chuyện ráp lại xương từng thỏi rã rời; ngay trong 

thời gian của giờ này đã khuya khoắc thiên cổ; ngay trong không gian nhỏ hẹp của 

chớp hiện mình soi dội lẻ loi, để tại đây nhân phẩm có đủ sức mạnh tâm linh mà 

soi sâu mọi chiều sâu của kiếp người: 

Con chim bói cá trong tàn tối 

Soi vĩnh hằng xanh rợn mặt hồ. 
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Cời 
Trở trời ngồi lại cời than 

Nhen bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh* 

Tô Thùy Yên 

Cời là một động từ lạ trong Việt ngữ, cời là khơi lên, nhưng không phải là khuấy 

lên, nhẹ nhàng khơi dậy, chớ không phải hấp tấp quậy lên; phải thư thái trong trầm 

lặng để cời, phải tỉnh tâm trong trầm tư để cời, một động tác của người thanh biết 

tư duy sâu đậm, chớ không phải của kẻ tục chỉ muốn tò mò để tọc mạch. 

Cời lên cái còn đang nhen nhúm, cời lại cái chất lửa đang bị đe dọa vùi lấp bởi cái 

tà; cời để giữ lửa, giữ nhiệt, giữ chất sống, dù cuộc sống đang tàn tạ, nhưng nhất 

quyết không để chất sống có trong chất lửa của mỗi chúng ta bị vùi chôn bởi cái 

bạo trên trần thế này. 

Cời than khéo léo sẽ gặp lại lửa hồng, nếu lửa hồng trở lại thì cuộc sống còn đây, 

và chất sống chính là lửa đã trở về làm ấm thân, ấm đời, ấm luôn cả ba sinh (quá 

khứ, hiện tại, vi lai), ấm cho bây giờ và ấm cho mai sau; cời để tự sưởi thân, cời để 

hơ nóng không gian mà mình đang có mặt, cõi sinh mà mình đang trú, chốn đời mà 

mình đang sống. 

Các giá trị tâm linh nằm ngay trong quyền năng của nhân tính biết cời than, cời lửa 

trước nhân thế đang bị đe dọa bởi cái giá lạnh của vô cảm; hãy tin là các giá trị tâm 

linh này có mặt ngay trong động thái qua đồng từ cời. Như năng lực của nhân bản 

biết giữ lửa, cời lên và cời mãi như biết ôm ấp chất sống trước các cái bạo, cái tà 

làm nên cái tàn, cái tắt, đang rình rập để thổi tắt luôn một chút lửa còn trong thể lực 

ta, một thể lực được làm nên bởi trí lực cộng sức cùng tâm lực và khi cả ba lực này 

nhập một, ta tự cho phép ta gọi tên nó là: linh lực (sức mạnh của tâm linh), luôn 

muốn bảo vệ cái lửa như chất sống để đẩy xa cái lạnh, cái tàn của cái chết. 

Hãy giữ lửa, hãy cời than như cời thân, hãy cời lên bằng thể lực, trí lực và tâm lực, 

để có tổng lực của linh lực, để vượt thoát mọi thăng trầm nhân thế, để vượt thắng 

của mọi mọi ám lộ của ba sinh. 

___________ 
Câu cuối của bài Suốt bãi sông Hằng, Tô Thùy Yên tặng Lê Hữu Khóa. 
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Cái tôi thành cái ta để ra cái mình 

(Nhờ duyên ta biết quê mình nơi đây) 

Nhờ duyên ta biết quê mình nơi đây, một câu vừa ngạn ngữ, vừa dân ca của Việt 

tộc, dịu dàng và dễ thương như vậy nhưng dính dáng gì tới câu chuyện tâm linh? 

Có thì can hệ gì tới các giá trị tâm linh trong văn hóa của Việt tộc? 

Chắc là có chứ vì chỉ cần hai chữ đầu: nhờ duyên đã tạo ra cả một vũ trụ mới, được 

mở ra khi mọi điều kiện để tụ duyên đã có,  để chuyện khởi duyên được bắt đầu, 

không cảm nhận hết chữ duyên, thì sẽ không đứng lâu trên không gian văn hóa Việt 

được, không sống dài trong thời gian văn minh Việt được, nhất là không ra vào 

thảnh thơi được trong cõi tâm linh văn hiến Việt được.  

Có duyên thì có mọi chuyện, từ tình yêu tới hạnh phúc, còn vô duyên thì không có 

gì cả, thậm chí còn bị coi là vô phúc nữa (vô phúc vì thiếu tơ duyên, vì vắng trần 

duyên). Riêng từ: nhờ, vừa là chỗ dựa cho hội duyên, vừa là sức bật cho xướng 

duyên, vì nhờ đây là kết quả của hợp duyên nơi mà mọi điều kiện thuận lợi đã có 

rồi, nơi mà tam cảnh (bối cảnh, hoàn cảnh, tâm cảnh) đã nhập một. Vì bối cảnh 

của gặp gỡ làm nên hoàn cảnh tạo ra thân thiết đang trở thành thân mật, để chế tác 

ra tâm cảnh của hai kẻ sẽ chung đời chia kiếp với nhau, vì mỗi bên đều sẵn sàng 

trao thân gởi phận cho nhau. 

Muốn theo chân chữ duyên để hiểu chữ đời và chữ người thì phải học chữ ngộ! 

Mới gặp nhau là sơ ngộ, nhờ thuận duyên nên sẽ được tái ngộ, rồi dựa vào khởi 

duyên thì sẽ hưởng tao ngộ, và nếu biết dựa lên hợp duyên thì sẽ có hạnh ngộ, một 

hạnh phúc có trong tầm tay, bền bỉ với ta, nếu ta tin vào chữ duyên này. Vì theo sau 

chữ duyên là sáng tạo của số học tâm linh Việt: một duyên, hai nợ, ba tình, của một 

dân tộc biết dạy nhau đếm 1,2,3 bằng duyên, nợ, tình, đây không chỉ là số học, 

không chỉ dạy đếm, mà còn là một toán học tâm linh rất tế nhị và phức tạp, vì phải 

để cả đời ra mà học, mà hiểu, mà thấu.  

Chưa hết, câu chuyện nhờ duyên không những là câu chuyện nội chất của tâm linh 

làm nên giá trị tâm linh cho tất cả người Việt nào tin vào nó, mà còn là động cơ của 

một tình cảm luân lý: biến nhờ duyên thành quê mình. Nơi mà niềm tin vào duyên 

biến sự thật của duyên thành: đôi ta, lứa đôi… để khi hai kẻ yêu nhau lấy nhau, 

thành vợ thành chồng, thì họ gọi nhau bằng tuyệt từ linh diệu của Việt ngữ: mình 

ơi! (người thương của mình cũng chính là thân thể của mình). Nếu không thấy 

được tầm vóc tâm linh của nhờ duyên, nếu không cảm nhận được bản lỉnh tâm linh 

của quê mình, thì là một thiệt thòi lớn lắm thay! 
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Tâm linh Việt giữa đời 
(“Thấy thương quá!”) 

Đừng tìm các giá trị tâm linh trong các cõi viễn vông của thánh thần, của mê tín, 

mà hãy tìm những hình ảnh có trong hành động hằng ngày mà nội dung của nó làm 

nên hình tượng cho nhân phẩm mang nội chất của tâm linh, để từ đó thấy-nhận-

tiếp-hiểu các các giá trị tâm linh đó. 

Bạn cứ thong dong trong thư thái, nhưng mắt chăm chú nhìn cuộc sống, tai lắng 

nghe nhịp đời trên các nẻo đường mà bạn có thể gặp cách đối xử giữa người với 

người. Thí dụ như bạn đi ngang một phụ nữ bán hàng rong trên vỉa hè, bỗng thoắt 

thấy chị ta mời một người ăn mày đang đói gục bên đường: “Vào đây ăn bát bún 

đã!”, kẻ ăn xin như được cứu trong cơn đói rã, trả lời gọn với gương mặt vui: “Dạ! 

Con cám ơn”. Câu chuyện chưa hết, bà bạn hàng bên cạnh người phụ nữ bán bún 

đâm thọc: “Bộ cho ăn chùa hả! Sao ngu vậy!”, kết thúc câu chuyện là người phụ 

nữ bán bún mà biết “cho ăn chùa” trả lời với bà bạn hàng của mình thật nhỏ nhẹ, 

thật gẩy gọn là: “Thấy thương quá!”. 

“Thấy thương quá!”: vừa đầy đủ nhân phẩm, vừa trọn vẹn nhân tâm, nên tự nó đã 

là một giá trị tâm linh, vì nó đại diện cho nhân tính của mọi nhân tính! Mà không 

cần thần thánh giáo dục mình, không cần một mê tín nào xúi dục mình. Giá trị tâm 

linh cao hơn bất cứ các giá trị tài chính nào đang có mặt trên cuộc đời này, vì nó 

bất chấp chuyện định giá! Vì nó bất cần chuyện chuyện trả giá! Vì nó bất tuân 

chuyện đấu giá! Nên nó thấy chuyện “cho ăn chùa” (ăn mà khỏi cần trả tiền) là 

chuyện vô cùng đẹp, và là chuyện rất thông minh giữa-người-với-người, trong đó 

quan hệ với nhau bằng nhân từ là vô giá! Mặc dù đồng loại ích kỷ chung quanh thì 

kết luận là: “Sao ngu vậy!”. 

Vì “thấy thương quá!” nên rất hãnh diện nhận bản hiệu mới: “Sao ngu vậy!”, vì 

nếu ngu vì nhân đạo, dốt vì nhân nghĩa, dại vì nhân tính, khờ vì nhân từ, thì tôi xin 

nhận trong hãnh diện, xin đón nó với tự hào là kẻ (không “bị” gọi, mà “được” gọi): 

ngu! 

Bạn ơi! Nếu bạn tặng người, trao đời một cái gì đó vì bạn “thấy thương quá!”, mà 

đồng loại trách rồi xếp loại bạn vào (nhất) loại: “cho ăn chùa” và “sao ngu vậy!” 

Bạn hãy vui trong lòng, rồi “cười trong bụng” là bạn vừa nhận được một quà 

thưởng của tâm linh vô giá, tên gọi của nó là: “Thấy thương quá!”. 
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Nước mắt ai? Nước mắt người? 
(“Khóc quá trời”) 

Bạn ơi, đừng tìm các giá trị tâm linh trong một ý thức hệ chính trị mà trong đó 

chính giới là nơi để đấu thầu, và chính khách là bọn đầu nậu; bạn hãy tìm các giá 

trị tâm linh trong cuộc sống hằng ngày với thân quyến, cùng thân quen, nơi mà con 

người biết hát cho nhau nghe trong nước mắt giàn dụa: “Chim xa bầy thương cây 

nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi!”. 

Bạn hãy nhớ những lần bạn rơi nước mắt trong đời, như đi tìm lại chính cuộc đời 

của bạn, cùng lúc tìm lại các giá trị tâm linh đã có mặt trong cuộc sống mà mình đã 

không biết, rồi để bị mất đi. Nhưng chưa trễ! Hãy nhớ lại để thấy thương mình rồi 

thương những người chung quanh đã sống, đã chia sẻ với mình những giá trị tâm 

linh đó, vì chúng mang đầy đủ nội dung tâm linh, mà không cần vỗ ngực, hô to là: 

đích thực tâm linh đây! 

Hồi còn rất nhỏ, ngày rời mẹ lần đầu vào trường tiểu học, ngày khai trường mà bạn 

cứ tưởng sẽ phải “đi biệt xứ”, bạn đã ôm mẹ của mình mà khóc to, rồi người chung 

quanh lại gần, bạn ráng nín khóc, vì thấy « hơi hơi xấu hổ » nhưng vẫn thúc thít 

khóc bên tay mẹ để “thông tin” cho mẹ biết là: “Con khổ lắm khi phải xa mẹ, mẹ 

ơi!”. Nhưng sau một ngày có bạn mới, đùa giỡn thật vui trong sân trường ngày 

khai giảng, đứa bạn mới vô tình hay cố tình hỏi: “Khi sáng lúc rời má của mày, 

mày có khóc không?”, bạn rất thật tình vì thật lòng trả lời: “Khóc quá trời!”. Bạn 

có biết không? Cùng lúc đó, ở nhà bố của bạn cũng hỏi mẹ của bạn, một câu tương 

tự như vậy “Khi sáng lúc rời con, mợ có khóc không?”, mẹ của bạn rất thật tình vì 

thật lòng cũng trả lời một câu tương tự như bạn: “Khóc quá trời!”. Bạn ơi, “khóc 

quá trời!” là khóc giàn dụa, khóc không ngừng được, muốn nín mà nín không 

nguôi, khóc lên tới tận trời, khóc ngập luôn cả trời! 

Bạn hãy nhớ lại những năm chiến tranh tàn khốc, cái chết mang đi bao bạn bè, 

chiến sự những năm 1968-tết mậu thân, rồi năm 1972-mùa hè đỏ lửa, bạn cứ phải 

đưa bạn bè đã chết tới các nghĩa trang, lo nhất là mùa mưa, đào đất chôn bạn, chỉ 

mới một thước mà nước đã dâng lên, không biết phải làm gì? Cuối ngày đành lòng 

trong câm nín mà nhắm mắt -không khóc- đưa quan tài xuống huyệt, rồi mấy đứa 

bạn còn sống thì thầm với nhau chung quanh quan tài: “Xin lỗi mày nha! Mặt trời 

sắp lặn rồi, tụi tao phải giết mầy lần nữa đây!”. Thế là vùi, là nhấn xuống nước 

quan tài mang theo thi hài bạn của mình xuống đáy huyệt… Buồn mà không sao 

khóc nổi! Nhưng khi về lại thành phố, có mấy thằng bạn không đưa người quá cố 

ra nghĩa trang được, thì tò mò hỏi: “Hồi nãy ở nghĩa trang tụi bây khóc dữ lắm  
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hả?”, bạn cúi đầu trả lời: “Khóc quá trời!”. Lần này, “khóc quá trời!” là khóc tới 

nỗi chỉ có bạn biết mà trời không biết, vì trời đâu có thấy!   

Bạn ráng nhớ nữa đi, ngày bạn đi du học, bạn bè lú nhú ở phi trường, cả gia đình 

bạn từ mẹ tới anh, chị, em cứ dặn dò “cho điếc tai” là: “Ráng học nhe Bé!”, còn 

đám bạn “thiên lôi, quỷ sứ” thì “khóc quá trời!” mà miệng cứ cười toe toét cũng 

rò rỉ “cho ù tai” là: “Mày đi luôn hay tính chuyện học xong rồi về với tụi tao?”. 

Lên máy bay rồi bay hơn 15 giờ bay, mà bạn cứ thụt thùi, rủ rỉ, có thằng du học 

sinh bên cạnh, giờ đã thành bạn mới hỏi bạn khi tới phi trường Charles de Gaulle 

của Paris: “Có chuyện gì mà cả chuyến bay mày “khóc quá trời!” vậy!”. Bạn ơi, 

lần này “khóc quá trời!” là khóc mà không biết ngừng, vì chẳng ai dạy dỗ mình 

cách ngừng khóc; khóc cho đến tận cùng của vô giác, khóc cho đến đáy của trí não 

đã ngộp vô minh, khóc để bắt đầu số phận ngày mai (đã vô định) của mình. 

Bạn ơi, chưa hết! Bạn đi du học mịt mù bao nhiêu năm, bây giờ trở lại quê hương 

của chính bạn để làm thân: du lịch, rồi du ngoạn trong niềm đau nỗi khổ của đồng 

bào mình, trong tà quyền tham nhũng, bọn chúng hôm trước hôm sau biến dân 

chúng thành dân oan, dân đen. Ở chợ Bến Thành, dân mình đi ngang mặt mình hỏi 

nhỏ: “Chú là Việt kiều hả? Chú cho con chút tiền ăn cơm đi chú!”, “Chú mua giúp 

con cái này đi chú! Sáng giờ con chẳng có gì trong bụng hết chú ơi!”. Bạn cứ mua 

chút này chút kia cho họ, nhưng bạn phải về ngay khách sạn, ngồi khóc một mình, 

đang khóc như mưa, rồi điện thoại di động tự nhiên reo, bạn ăn nói lấp ca lấp cấp, 

mà đầu dây kia người yêu của bạn chẳng hiểu gì cả, cứ hỏi to: “Anh làm gì mà 

“khóc quá trời!” vậy!”. Lần này thì “khóc quá trời!” là khóc một mình, khóc vì 

thương dân mình tự nhiên bị oan, bị đen bởi bọn khốn kiếp bạo quyền độc tài, tà 

quyền tham quan, ma quyền buôn đất; vừa khóc vừa hỏi cả trời lẫn mình: phải làm 

gì bây giờ? 

Bạn ơi, đừng tìm các giá trị tâm linh qua lý thuyết, hãy tìm các giá trị này qua nước 

mắt người! Nước mắt của bạn, nước mắt giữa người với người, nước mắt của 

người vì người, nước mắt quá trời, ngập trời, chan hòa trời đất, vì các giá trị tâm 

linh được khám phá khi người biết chia phần, số, phận, kiếp với người: cái tôi bật 

khóc vì cái người đã “khóc quá trời!”.  



 

292 

 

 

Cha mẹ-Mẹ cha 
«Đêm đêm thắp ngọn đèn trời 

Cầu cho cha mẹ sống đời với con» 
 

Tại sao lại câu chuyện đổi vị-tráo ngôi của từ ngữ: cha-mẹ hay mẹ-cha để bàn về 

các giá trị tâm linh của cuộc sống, của đời người, chỉ vì chuyện cha-mẹ và mẹ-cha 

thường là thượng nguồn của nhiều chuyện trên đời lắm bạn ơi! 

Những giá trị tâm linh không trên trời rơi xuống, cũng không ở dưới đất trồi lên, nó 

có thượng nguồn là hành động cụ thể của con người vì con người, người đi trước là 

cha-mẹ, hay mẹ-cha hy sinh phần lớn cuộc sống vì con cái. Nên các định nghĩa về 

tâm linh có tầm vóc của nhân từ, có nội công của nhân nghĩa làm nên nhân đạo, để 

các thế hệ mai sau nhận ra nhân văn trong luân lý, nhân bản trong giáo lý, nhân vị 

trong đạo đức và cứ thế làm người với chiều cao tâm linh này của cha mẹ, của mẹ 

cha. Từ chối sống bằng bản năng «đói ăn, khát uống», chối từ sống bằng thú tính 

«ăn tươi, nuốt sống», câu chuyện gạt được bản năng, chống được thú tính đã có 

trong giáo dục gia đình, trước khi chúng ta tiếp nhận giáo dục trong học đường và 

kiến thức ngoài xã hội, đó là các giá trị tâm linh tới từ hệ nhân (nhân từ, nhân 

nghĩa, nhân đạo, nhân văn, nhân bản, nhân vị) tất cả cái nhân hay, đẹp, tốt, lành 

này đều có trong hành động của mẹ, của cha qua nhân tâm của cha, của mẹ. 

Thật đúng lúc để mỗi chúng ta nhận ra câu chuyện tâm linh cá nhân của mỗi người, 

tại sao có lúc là: cha-mẹ, mà cũng có lúc lại là: mẹ-cha, tại sao trong mỗi chúng ta 

lại có một sự xếp đặt theo thứ tự, theo ưu tiên, có trước, có sau, mà trật tự này 

tưởng là cố vị không thay đổi được vì các thói quen của giáo dục, không lay 

chuyển được vì các thói thường của xã hội. Nhưng trong thực tế, nó cứ thay đổi 

theo hoàn cảnh, mà thực cảnh chính là tâm cảnh của mỗi chúng ta trong một bối 

cảnh nhất định, mà không có một luân lý nào có thể bó buộc phải làm theo thói 

quen, phải tuân theo thói thường.   

Cụ thể là tại sao lúc nào cũng cha-mẹ, mà không là mẹ-cha? Tại sao lại là quê cha 

đất tổ, mà không là quê mẹ đất tổ. Nếu lấy lý lẽ của quê cha là chính, quê mẹ là 

phụ, theo thói mẹ phải làm dâu quê chồng, lần mò ta sẽ tới gốc cội của một xã hội 

phong kiến, mang màu sắc nho giáo của trọng nam khinh nữ. Các giá trị tâm linh 

phải dứt khoát thoát khỏi -phải vượt thoát để vượt thắng- loại phân biệt đối xử 

trọng trai khinh gái này. Vì hành động tâm linh mà mang theo kỳ thị kiểu này thì 

sẽ không có là giá trị tâm linh nào cả. Nhưng đấu tranh chống thói quen, gạt thói 

thường ra khỏi mỗi hành động cá nhân luôn là chuyện không dễ. 
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Tôi người Sài Gòn chỉ vì sinh đẻ và lớn lên tại Sài Gòn, trước đó bố mẹ tôi rời 

miền Bắc vào lập nghiệp tại Sài Gòn sớm lắm. Những năm gần đây, mỗi lần đi 

công vụ đại học để giảng dạy tại Hà Nội, tôi thường giảng xong là đi ngay, có lần 

anh bạn đồng nghiệp vừa than, vừa trách tôi: «Anh lại vội vã đi đâu đó?», tôi trả lời 

như bị phản xạ: «Tôi phải ghé chút Hải Phòng, chút Hải Dương anh ạ». Anh bạn 

không buông: «Tại sao lại ghé chút này, chút kia vậy?»; tôi giữ luôn phản xạ: «Vì 

Hải Phòng là quê nội, Hải Dương là quê ngoại anh à». Anh bạn nhất định không 

buông: «Nhưng ở đó, anh còn ai quen đâu mà ghé?»; tôi cương quyết giữ phản xạ : 

«Thế nên mới ghé chút này, chút kia!». Anh bạn mới buông tha: «Anh muốn đi thì 

cứ đi! Muốn chút thì cứ chút!». Thế là tôi lại được lang thang tại Hải Phòng chút 

này, hôm sau chút kia tại Hải Dương… 

Năm sau, tôi trở lại giảng tại Hà Nội, anh bạn đồng nghiệp mang phản xạ tôi ra mổ 

xẻ: «Anh sắp bỏ chạy rồi phải không? Anh sắp phải chút Hải Phòng, chút Hải 

Dương phải không?». Tôi giật mình cùng lúc lật ngược phản xạ của chính mình (ủa 

tại sao lại cứ Hải Phòng quê cha đất tổ trước vậy? Mà không là Hải Dương, quê 

mẹ trước, rồi đi Hải Phòng sau: thì đâu có sao!), tôi trả lời bạn: «Chắc lần này, Hải 

Dương quê ngoại trước, Hải Phòng quê nội sau anh à!». Anh bạn không buông: 

«Tại sao anh lại «ấm ớ hội tề» thế?». Tôi cười to vì biết câu «ấm ớ hội tề» này 

«đặc sệt Bắc kỳ», nhưng ngoài miệng thì cười to, mà trong lòng thì đang mang một 

ý nguyện mới mà tôi muốn tạo thành ý lực ngay tức khắc, tôi trả lời: «Lần này, Hải 

Dương trước, Hải Phòng sau, vì mẹ tôi thuở sinh thời hy sinh cho con cái nhiều 

lắm anh à!». Tôi thấy trong khuôn mặt của bạn mình bỗng chốt đậm nét suy tư, 

thấy trong ánh mắt của bạn mình đang suy nghĩ điều gì sâu lắng lắm… Chắc là 

chiều sâu tâm linh trong anh ấy đang từ từ thức dậy? 

Khi chia tay để tôi lên đường làm chuyện «chút Hải Dương trước, chút Hải Phòng 

sau» của tôi, tôi thấy khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tinh anh của bạn; anh nói nhỏ 

nhưng rõ từng chữ bên tai tôi: «Cuối tuần này, tôi cũng sẽ làm giống anh: chút 

Nam Định quê mẹ trước, chút Bắc Ninh quê cha sau anh ạ». 
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Nuôi con 

« Lên non mới biết non cao 

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ» 

Câu chuyện nuôi con của mẫu từ nếu không là chuyện luân lý của gia phong thì là 

chuyện giáo dục trong gia đình, chớ tại sao lại là chuyện của một giá trị tâm linh? 

Nó có chiều cao tâm linh nào? Có chứ, có trong chữ cao, cao như non, cao như tầm 

vóc của người mẹ không những chỉ là mẹ của các con, mà còn là một chủ thể của 

sự hy sinh, đại diện cho nhân loại, dấn thân để cáng đáng từng đứa con, mẹ là nhân 

phẩm được tạo ra bởi nhân từ, mẹ là nhân nghĩa được tạo ra bởi nhân tâm.  

Giữa các giá trị tâm linh và luân lý trong giáo dục gia đình làm nên giáo khoa cho 

xã hội, lập nên giáo trình cho một văn hóa, luôn có chỗ dựa là giáo án của cha mẹ 

khi đưa các đứa con vào đời, ở đây ranh giới giữa tâm linh và giáo dục không phải 

lúc nào cũng rành mạch, cũng rõ ràng. Giáo dục và tâm linh song hành với nhau rất 

dễ dàng cùng đồng điệu để đồng hành vì đạo lý làm người, có khi quyện vào nhau 

như có đôi, có lứa, cùng đồng tâm trong đạo đức biết hy sinh cho các thế hệ mới, 

non, trẻ.  

Bạn muốn có một hình tượng không? Hãy chọn cây chuối rất gần gũi với nhân văn 

của Việt tộc: trên đỉnh cây chuối là những lá chuối, nếu bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy các 

lá chuối mẹ tả tơi, không nguyên dạng, bị rách vì bão, bị xé bởi gió, hãy nhìn kỹ để 

thấy là các lá chuối mẹ luôn ôm các lá chuối con mong manh nhưng nguyên vẹn, 

trọn vẹn hình hài vì được che chở trước bão táp, bao bọc trong gió mưa bởi các lá 

chuối mẹ. Cuộc sống vô thường, tức là sống nay chết mai, chỉ cần một nhát dao là 

một cây chuối ngã, quỵ, sụp, tan thân nát thịt như chơi! Nhưng ngày nào cây chuối 

còn đứng được, chưa bị chém gục, thì lá chuối mẹ vẫn che chở, bao bọc, bảo vệ các 

lá chuối con. 
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Các giá trị tâm linh thường có tầm vóc ngầm, vì câu: «Lên non mới biết non cao. 

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ», rất tâm linh trong nhân cách của người mẹ; 

chỉ vì mẹ của bạn không muốn vì không thích nói ra câu này! Bạn nhớ lại xem 

trong cuộc đời của mình, rất ít có người mẹ nào đọc hoài câu này, kiểu «kể ơn», 

kiểu «than vãn», kiểu «trách móc»… Bạn thường được nghe câu này dưới mái 

trường, giữa bạn bè, với đồng nghiệp, trong quan hệ xã hội… Rất hiếm trong các 

đối thoại giữa mẹ và bạn… Có khi bạn muốn chính mẹ nói câu này cho bạn nghe 

thì mẹ đã qua đời rồi bạn ơi! 

Nếu bạn muốn giữ giá trị tâm linh này về hình ảnh người mẹ của bạn, thì bạn phải 

tự biết đọc câu này trong đầu, đọc thường xuyên mỗi ngày, đọc thì thầm, không 

cần đọc to, và lỡ khi các con của vặn bạn hỏi: «Bố đang lầm bầm gì vậy?», thì bạn 

cứ trả lời rất thành thật «Bố đang đọc câu: «Lên non mới biết non cao. Nuôi con 

mới biết công lao mẫu từ», vì Bố nhớ bà ngoại quá!». Nếu các con của bạn muốn 

hỏi thêm hay không hỏi gì thêm, bạn cứ đọc thêm một câu nữa cho chúng nghe, 

hoặc cho chính bạn nghe:  

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau. 

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”. 
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Cần huyền thoại để sống khác rồi sống cao 
(Huyền thoại Việt) 

 

Việt tộc kể cho nhau nghe qua bao thế kỷ, không biết bao nhiêu là thế hệ chuyện 

thuở Việt tộc dựng nước, Lạc Long Quân và Âu Cơ có 100 trứng, thành 100 đứa 

con biết gọi nhau là đồng bào, cùng mẹ cha nên, cùng một bào thai mẹ. Rồi, Việt 

tộc kể cho nhau nghe bao chuyện khác, nào là Sơn Tinh, Thuỷ Tinh của một quê 

hương có núi trên đất, có nước ngoài khơi, nên Việt tộc gọi quê hương mình là Đất 

Nước… Huyền thoại thì không thuộc về phạm trù của khoa học chính xác, nhưng 

khoa học xã hội và nhân văn thì có ý kiến sắc sảo về ảnh hưởng tâm linh của huyền 

thoại, mặc dầu không xác chứng được tính toán học của huyền thoại.  

Đây là một hệ vấn đề thật hay trong khoa học xã hội và nhân văn, vì khi nghiên 

cứu về huyền thoại đã được trao truyền qua bao thế kỷ, qua bao thế hệ, thì huyền 

thoại đã trở thành huyền sử, như linh hồn của Việt tộc, như giá trị tâm linh của Việt 

sử. Các huyền sử đi lại thong dong trong thư thái của không gian và thời gian của 

lịch sử, bằng chứng là các huyền sử có mặt trong giáo khoa, giáo trình, giáo án của 

trường học, làm nên cột xương sống tâm linh cho giáo dục. Cho nên chỉ có những 

ai buộc tội huyền thoại của một dân tộc toàn là chuyện mê tín, dị đoan, thì chính họ 

sẽ lạc vào cõi vô minh trong vô thức, nên vô tri trong vô trí, chóng chày sẽ bị rơi 

vào hố vô giác rồi trở thành vô cảm trước các giá trị tâm linh, nơi có sự phối hợp 

diệu kỳ giữa huyền thoại và lịch sử.  

Sự giao thoa diệu kỳ giữa huyền thoại và lịch sử trong cấu trúc tạo chuyện làm nên 

chất huyền hoặc của huyền sử, mà nội dung là nâng cao nhân phẩm bằng chiều sâu 

của các giá trị tâm linh, nơi mà thiện sẽ thắng ác, nơi mà sự sống sẽ là sức thông 

minh của ánh sáng sủa đi tất cả bóng tối của cường quyền. Khi mà mọi bạo quyền 

tới từ tà quyền đều không có chỗ đứng trong nhân phẩm, con người sẽ không cho 

nó thổi độc chất vào nhân tri, không cho nó biến thành ma quyền với âm binh của 

nó để hoành hành nhân cách, hãm hại nhân thế. Trong phương trình huyền thoại-

lịch sử, thì Việt tộc có Thạch Sanh một thân một mình chém chằng, một công hai 

việc, không những để cứu công chúa, biểu tượng của cái đẹp; mà còn cứu dân tức 

là cứu người, cứu đồng loại của mình. 

Khi thế hệ đi trước có trách nhiệm phải trao truyền ít nhất ba giá trị giáo dục cốt 

lỏi cho các thế hệ đi sau: 

  Thứ nhất, là sự trao truyền sự thật của lịch sử, mà sự thật làm xuất hiện 

chân lý với sử liệu, sử chứng, không ai chối cãi được, song hành cùng các 
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tang chứng, làm nên chứng tích luôn có mặt trong kỷ niệm, trong ký ức, tạo 

ra chất sống cho sử học. Chính sự thật làm nên chân lý giúp nhân sinh thấy 

ra lẽ phải. 

 Thứ nhì, khi thấy ra lẽ phải thì các giá trị của đạo đức cùng lúc trên hai nhân 

lộ, con đường đầu tiên giúp nhân sinh nhận ra đạo lý của các chuyện hay, 

đẹp, tốt, lành có mặt trong nhân đạo. Con đường tiếp theo là khi có đạo lý 

rồi thì nhân sinh sẽ tìm ra luân lý khám phá ra bổn phận với xã hội, trách 

nhiệm với đồng loại. Từ đây, ranh giới giữa đạo lý và luân lý sẽ bị xóa dần 

đi, để tạo nên sự hòa hợp mới, làm nên các giá trị tâm linh. 

 Thứ ba, khi các giá trị tâm linh xuất hiện giữa cuộc sống, làm đẹp và làm cao 

cuộc đời, thì chỉ có nhừng kẻ vô minh vì vô tri, vô giác vì vô cảm mới buộc 

tội huyền thoại là mê tín, là mê muội. Ngược lại, chính huyền thoại khi xuất 

hiện như huyền sử nó giúp con người biết sống đẹp trước bạo quyền, biết 

sống hay trước tà quyền, biết sống tốt trước ma quyền, biết sống lành trước 

bọn âm binh đang đe dọa sự sống. 

Hãy lập nên một phương trình mới cho nhân tâm biết bảo vệ nhân phẩm:  

(sự thật+chân lý = lẽ phải) + (đạo lý+luân lý = đạo đức) = các giá trị tâm linh. 

Và khi phương trình này hình thành thì ta được trao nhận một định nghĩa mới về: 

tự do, một định nghĩa đẹp vì đây là cùng có tự do với tha nhân, với đồng bào, với 

đồng loại, để cùng hưởng chung với mọi người, mọi loài. Ngược hẳn với loại định 

nghĩa thấp hèn về tự do qua cái ích kỷ chỉ cho một người, một phái, một đảng có 

trong não trạng của bạo quyền lãnh đạo, đã thành tà quyền hãm hại dân tộc, rồi sẽ 

thành ma quyền buôn dân, bán nước. 

Sự vận hành toàn bộ của các giá trị tâm linh đi từ cái tôi tới tha nhân, tâm linh là 

trao không để cùng hưởng chung, mà không hề đòi trả ân, trả oán, từ đây chúng ta 

có được một định nghĩa về các giá trị tâm linh, qua các chỉ báo rành mạch trong 

sinh hoạt xã hội, trong đời sống xã hội, trong quan hệ xã hội, vì tâm linh không thể 

tự định nghĩa, mà phải dựa trên sự phối hợp giữa: 

 luân lý, đạo lý, đạo đức luôn đi đôi kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức; 

 công bằng, công lý có từ công tâm, công đức luôn chung đôi với lương tâm, 

lương thiện, lương tri. 
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Chính sự phối hợp này làm nên trí tuệ của các giá trị tâm linh, chế tác ra tuệ giác 

giúp mỗi chúng ta biến các giá trị tâm linh thành động thái, động tác, làm nên hành 

động tâm linh ngay giữa cõi nhân sinh. Hành động tâm linh vì yêu đời và vì thương 

người, thương một lần trọn vẹn cho trọn kiếp, trọn vẹn vì đầy đủ, không giữ gì cả 

cho riêng cái tôi, để không mất gì cả cho cái chung làm nên cái ta. 

Các giá trị tâm linh có tự tin, nên không cần mê tín, có khi cũng không cần luôn tôn 

giáo, không cần cả khoa học, chúng chỉ cần lòng biết trao-thương để nâng mọi 

người, mọi loài lên cao, theo chiều cao của nhân phẩm. Có hai phân tích về các giá 

trị tâm linh, giúp chúng ta tránh được hai loại lầm đường lạc lối: 

 Thứ nhất của R.Girard (tư tưởng gia của nhân học, đứa con tin yêu của triết 

sử) khi ông yêu cầu chúng ta thận trọng trên các từ ngữ sau đây: cái thiêng 

(sacré) trong mê tín làm nên cái tế (sacrifice) là lấy sinh mạng người làm vật 

tế thần cho thần linh, mà mình không bao giờ gặp mặt, không được đối thoại 

trên chủ đề nhân phẩm, thì đây là cái bạo (violence) làm nên cái chết 

(morte), nó không hề có rễ của đạo đức, có gốc của đạo lý, có cội của luân 

lý, có nguồn của lẽ phải. Ngược lại, tâm linh (spiritualité) thì luôn muốn đưa 

con người theo chiều cao để biến cái người (humain) có chất thánh 

(sainneté). Cho nên, cái thiêng (sacré) mà dựa trên cái tế (sacrifice) thì nó 

đưa còn người vào bạo lộ ngụp lặn trong mê lộ, hoàn toàn trái lại chất thánh 

(sainneté) làm sáng lên nhân lộ, đang trở thành nhân đạo cho nhân phẩm. 

 Thứ nhì của Mục sư L.King (đứa con tin yêu của lòng tin bất bạo động vì tín 

ngưởng chống kỳ thị) phân tích trong thời buổi hiện đại của khoa học, cái 

người (humain) trong cái thánh (sainneté) phải có mặt để bảo vệ các giá trị 

tâm linh, giúp con người luôn cẩn trọng ngay trên chính mạng sống của 

mình, khi ông giải thích rằng con người dùng khoa học để chế ra các hỏa tiễn 

được điều khiển tự động, nhưng chính con người thi đang lầm đường lạc lối 

trong mê lộ của sự giết chóc lẫn nhau, thì các hỏa tiễn điều khiển tự động 

này là sự tự sát của con người, chớ không phải là một tiến bộ văn minh gì cả! 

Khi đấu tranh chống chiến tranh vì hòa bình, vì muốn bảo vệ con người và sự 

sống, trong lần chuẩn bị cho một cuộc biểu tình ngoài đướng phố tại Mỹ, mục 

sư L.King có hỏi thiền sư Thích Nhất hạnh là nên chọn khẩu hiệu nào để làm 

biểu tưởng hòa bình cho cuộc xuống đường này? Thiền sư Thích Nhất Hạnh 

khuyên mục sư L.King nên chọn môt ca từ của Phạm Duy, nói lên ý lực của con 

người tự chối diệt con người: «Tôi từ chối giết người! Vì giết hết người rồi tôi 

sẽ sống với ai?».  
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Sự thất bại của vật chất, sự thảm bại của duy vật: 

bi nạn của chế độ cộng sản 

Khi chọn duy vật biện chứng để xây dựng duy vật sử quan, thì ông tổ K. Marx của 

chủ thuyết cộng sản không chỉ đưa ý muốn dùng biện chứng qua duy vật để giải mã 

sự vận hành của xã hội bằng kinh tế, mà còn dùng cơ sở vật chất trong kinh tế xã 

hội này để chế tác ra luận thuyết chỉ phân tích lịch sử bằng hạ tầng kiến trúc vật 

chất. Từ tổ tới các người tự xứng danh là cách mạng để xây dựng chủ nghĩa cộng 

sản, từ tây sang đông đã dùng chủ thuyết duy vật biện chứng để diệt các sinh hoạt 

tâm linh, mà họ đặt tên gọi là duy linh, duy tâm, cùng lúc tạo ra một hệ thống tuyền 

truyền một chiều xem các sinh hoạt của duy linh, duy tâm là khu vực của mê tín, dị 

đoan, hoang tưởng, nơi mà họ không ngại xài lại câu của ông tổ của họ: tôn giáo là 

thuốc phiện, ru ngủ dân tộc.  

Chính nhận định sai trái này của những người cộng sản đã gây ra những tổn thất, 

mất mát các giá trị tâm linh bị đốn quỵ ngay trong các chế độ cộng sản; cụ thể là 

khi làm công dân trong những xã hội này thì họ không được giáo dục nên không 

được sống bằng các giá trị cao đẹp của tâm linh. Đây không phải là một thắng lợi 

của những người cộng sản mà là một thất bại tuyệt đối của họ!  

Một sự thảm bại đã rút đi phần hồn tâm linh để thay vào đó phần xác bản năng. 

Khi chiều cao của nhân phẩm không phải ở vật chất, nên chiều sâu của nhân tâm 

không nằm trong duy vật. Khi chối bỏ và hủy diệt đời sống tâm linh trong nhân 

sinh, thì những người cộng sản đã tự “què quặt hóa” chính họ, tự biến mình thành 

người ngọng, què, chột, điếc trước các giá trị tâm linh, những giá trị biết nêu lên 

những điều hay, đẹp, tốt, lành của đạo lý, biết gợi ra những điều cao, sâu, xa, rộng 

của đạo đức, được dùng để thương người hơn, để cứu người trong cơn hoạn nạn. 

 

  



 

300 

 

Tạm ngừng 

Thông minh tìm tâm linh  

Thông thái đón tâm linh 

Đến đoạn kết của câu chuyện tâm linh, cũng nên nêu rõ mối tương quan, nhịp 

tương đồng giữa hành động của sự thông minh, hành tác của sự thông thái và vai 

vóc của các giá trị tâm linh. Cụ thể là sự linh động của thông minh, linh hoạt của 

thông thái đóng vai trò gì trong chiều cao tâm linh của một cá nhân, một tập thể, 

một cộng đồng, một dân tộc. Đây là nơi mà ta phải thấy được mối quan hệ giữa 

kiến thức được sử dụng bởi sự thông minh, tri thức được vận dụng bởi sự thông 

thái và ý thức được hình thành bởi các gí trị tâm linh, nơi mà cõi tâm linh là cõi 

tỉnh thức sáng suốt nhất của mọi nhận thức. 

Thông minh là nội công của cá nhân, thông thái là bản lĩnh của cá nhân đó, và sự 

có mặt tâm linh giúp cá nhân đó tự nâng tầm vóc của mình, từ nhân cách tới nhân 

phẩm của cá nhân đó. Thông minh là tri thức biết vận dụng kiến thức mới để hữu 

dụng hóa các phương tiện có sẵn, để phục vụ cho cứu cánh của mình. Tính hữu 

dụng khi được khai thác bởi sự thông minh của một cá nhân, và tính hữu dụng 

thường gắn liền với cách vận hành của một thời đại, nằm trong khuôn của thời thế 

(thời bắt thế, theo thời phải thế). Thông thái là thông hiểu tính hữu dụng của các 

phương tiện chung quanh, nhưng không ngừng ở thái dộ thực dụng mà chọn nhân 

vị để được nhìn xa trông rộng, không để đoản kỳ loại, diệt, hủy trường kỳ, vì thông 

thái thấu hiểu được con đường tiến hóa chung của nhân sinh. 

Nếu thông minh chỉ đi tìm sự hữu dụng, lại bị vào khuôn mẫu của thời đại, thì sự 

thông minh đó không được dùng vào sự khám phá, lực khai phá, tính sáng tạo, vì 

sự thông minh hữu dụng chỉ biết làm chuyện thực dụng. Sự thông minh hữu dụng 

cần thiết để sống còn trong thời đại, để tồn tại trong thời cuộc, nó xoay theo thời, 

chuyển theo đời, nó hành động để thích ứng, nó nhận ra rất rõ những gì nó đã biết 

và những gì nó có. Thông thái có lẽ đứng cao hơn một bậc, không những nắm được 

những gì nó biết, nó có, mà còn tổng kết được từ tiềm năng tới khả năng, từ khả 

dụng tới khả thi để chuẩn đoán mọi hậu quả gần xa cho mình và cho tha nhân. Tại 

đây, giá trị của tâm linh là tìm ra mọi cách để cứu vớt, bảo vệ, và nâng cá nhân đó 

ngang tầm với mình theo hướng thiện của nhân tâm, chiều cao của nhân phẩm. 

Chính tâm linh dắt thông minh vào nhân tâm, dẩn thông thái vào nhân phẩm. 

Nếu thông minh là khả năng nhận ra các nhân tố giống nhau, có trong đời sống để 

xếp loại theo tính hữu dụng để lấy quyết định, để hành động theo cứu cánh của 

mình, dựa vào các phương tiện mà mình khai thác được. Thì thông thái là sự cẩn 

trọng để nhận ra được sự khác nhau giữa các nhân tố được xem là giống nhau, từ  

 



 

301 

 

 

đó hành tác để tìm ra sự tương đồng mới, làm nên lực tâm giao mới của các nhân tố 

được xem là giống nhau. Và, khi tâm linh xuất hiện, thì tâm linh sẽ là thẩm phán để 

vào cuộc mà phân xử chuyện đối nhân xử thế, sao cho nhân thế luôn đi trên nhân 

lộ của nhân đạo, nhờ tòa án của nhân tâm, nhân phẩm, nhân từ, với luật sư của 

nhân lý, nhân tri, nhân trí. 

Bergson phân tích ra hai loại thông minh có mặt trong nhân sinh: thông minh tức 

khắc đó là sự thông hiểu tính lập đi lập lại của các hiện tượng trong không gian và 

thời gian để hiểu cách vận hành của chúng, rồi từ đó đặt cứu cánh hợp lý và 

phương tiện hợp thời để đạt kết quả. Loại thứ hai: thông minh xét nghiệm biết xem 

xét tính lập đi lập lại của các hiện tượng trong không gian và thời gian để khảo 

nghiệm thực chất của các hiện tượng này. Và khi tâm linh xuất hiện trước hai loại 

thông minh này, nó sẽ vận dụng nhân sinh quan của nhân tâm, phối hợp cùng thế 

giới quan của nhân từ, để chế tác ra một vũ trụ quan của nhân lý, trong đó kẻ tự 

cho mình là thông minh phải lấy nhân tính cao nhất của mình để cùng tha nhân bảo 

vệ nhân phẩm, nâng cao nhân vị cho nhân sinh. 

Trên thượng nguồn, thông minh để quyết định và thông thái vì cẩn trọng khi nhận 

ra sự lập đi lập lại của các hiện tượng trong không gian và thời gian, cả hai sẽ hiểu 

nguyên nhân của các sự kiện, cũng như quy luật của các sự cố, để tránh sai lầm 

trong hành động. Còn tâm linh tìm hiểu chiều sâu của sự kiện bằng nhân tri để cảm 

nhận sự cố bằng sự rung cảm của nhân tâm.  

Dưới hạ nguồn, thông minh biết nhận ra nguyên nhân của sự thất bại, còn thông 

thái thì tổng hợp các nguyên nhân của sự thất bại để tránh thảm bại, rồi đi tìm con 

đường đi khác để tới thành công, mà không kinh qua quá khích và cực đoan. Còn 

tâm linh lùi ra để đứng xa trong tỉnh táo, mà phân tích thất bại, để sau đó tâm linh 

sẽ trở lại đứng gần, sát, cận kề sự thất bại để tìm ra sự cảm thông với kẻ thất bại. 

Từ đó tìm cách đưa ra một ánh sáng mới, để chỉ cách thoát nạn cho kẻ thất bại, 

được ra khỏi đường hầm của sự bại trận, rồi tìm con một con đường khác, bại ít 

thắng nhiều, vì mang các sắc xuất thành công rõ nét. Các giá trị tâm linh không 

dùng các con tính số học mang tính toán của toán học, mà bằng sự cảm nhận đa 

chiều về nhân thế, qua sự đa dạng của nhân gian.  

Tâm linh giúp thông minh ra khỏi sự tự tin quá tự tôn của nó. 

Tâm linh giúp thông thái ra khỏi sự tự chủ quá tự lập của nó. 
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Tạm ngưng 

Mất trước-có sau = thua nay-thắng mai 

Mỗi lần có chiến tranh, có thế chiến, là ta thấy cách ứng dụng các khám phá khoa 

học kỷ thuật mới đều có thể gây ra các thảm kịch mới cho nhân loại, từ vũ khí hạt 

nhân tới vũ khí hóa học… Nhưng cùng lúc chúng ta phải nhìn nhận tính hữu dụng 

của các khám phá khoa học kỹ thuật là không thể chối cãi được, nhất là qua quá 

trình xây dựng các tiện nghi cho nhân sinh, từ dâng nhân tri tới nâng nhân trí. Vì 

vậy, chính kiến của giá trị tâm linh phải có mặt để nhận định, phân tích, giải thích 

các làn sóng tới từ các khám phá khoa học kỹ thuật, vừa tạo ra các thảm họa cho 

nhân loại qua chiến tranh, cùng lúc lại trao cho ta không những tiện nghi mới trực 

tiếp nâng chất lượng cho đời sống hằng ngày; cùng lúc trao cho chúng ta những 

nhân lộ mới làm phong phú nhân đạo sẵn có của chúng ta. 

Chính kiến của giá trị tâm linh trong lịch sử của nhân loại luôn dựa trên ba cột trụ 

chính của nhân tri: sự tính toán chỉnh lý làm nên nhân lý, nội lực của ký ức bảo vệ 

sự trao truyền kiến thức, tư duy lý luận làm nên sự sáng tạo. Toàn cầu hóa hiện nay 

với khoa học kỹ thuật đã làm thay đổi hằng ngày ba cột trụ này, tại đây bản thân 

các giá trị tâm linh phải có lý luận mới về sự tính toán chỉnh lý làm nên nhân lý 

đang được-hoặc-bị các khám phá khoa học vừa đột phá, vừa tràn lan làm lung lay 

tận gốc rễ. Kế đó là nội lực của ký ức bảo vệ sự trao truyền kiến thức, nơi mà đợt 

sóng toàn cầu hóa đã làm lên trận đại hồng thủy về quản lý tư liệu, cai quản chứng 

từ, nơi mà khả năng lưu giữ của tin học truyền thông đã vượt lên khả năng của một 

cá nhân, của một quốc gia. Tại đây, internet tổ chức đời sống xã hội hằng ngày của 

chúng ta, Facebook làm thay đổi sinh hoạt thường nhật của mỗi chúng ta, Youtube 

đã biến hóa phương cách tiếp nhận truyền thông của chúng ta. Sau hết là tư duy lý 

luận làm nên sự sáng tạo, tại đây sức tưởng tượng của mỗi cá nhân phải quản lý vô 

lường các lượng tin tức tới từ công nghệ truyền thông, cùng lúc sự sáng tạo luôn 

được-hay-bị so sánh trong một môi trường toàn cầu hóa không biên giới, đã tạo ra 

việc xóa bỏ lãnh thổ giữa các quốc gia hay giữa các châu lục. 

Chính kiến của giá trị tâm linh trước một xã hội toàn cầu luôn bị biến động bởi các 

khám phá khoa học kỹ thuật thường trực, tại đây các lý luận về tâm linh có thể trở 

lại lịch sử của nhân loại để nhận định mạch lạc các khám phá của khoa học kỹ 

thuật, chính chúng cũng tạo ra các thảm họa mới cho nhân sinh, cùng lúc cũng 

chính chúng đã, đang, sẽ tạo ra các lý lẽ mới để phục vụ nhân lý. Chúng có làm xáo 

trộn đời sống xã hội, từ chuyện tạo ra nạn thất nghiệp tới chuyện tạo ra các thảm 

họa tàn phá mới khi ứng dụng các khám phá khoa học kỹ thuật để làm vũ khí rồi 

đưa ngay vào các cuộc chiến; cùng lúc cũng chính chúng đã, đang, sẽ dâng nhân trí 

mới, tạo nhân tri mới, để chúng ta thăng hoa nhân phẩm. Đây là câu chuyện sâu xa 
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về phương pháp tổ chức lại các giá trị tâm linh qua các lý luận, lập luận, giải luận, 

diễn luận trước cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang song hành cùng cuộc cách 

mạng truyền thông; bằng vận tốc của vũ bão của chúng mà chúng ta phải ý thức là 

đang ở trong cơn lốc xoáy!  

Hãy trở lại lịch sử của nhân loại không phải chỉ vì muốn giữ ký ức, mà lần này là 

để phận định bằng nội lực của nhân lý, bằng bản lĩnh của nhân tri, bằng tầm vóc 

của nhân trí chuyện mất hay còn, lợi hay hại, thắng hay thua trước các biến động 

được tạo ta bới các khám phám khoa học kỹ thuật. Nơi mà công nghệ truyền thông 

không những đã làm thay đổi sâu xa sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã 

hội, mà còn tạo ra các biến động tới tận gốc rễ các sinh hoạt tập thể, các tri thức 

cộng đồng, sức sáng tạo của cá nhân, trong một loại xã hội đôi vừa thực, vừa ảo; 

cùng lúc vừa phẳng, vừa rộng. 

Hãy nhớ lại khi con người tìm ra chữ viết, thì con người từ lo sợ đánh mất ký ức 

tập thể qua truyền khẩu, nhưng cùng lúc con người lại có được sử học đã quản lý 

không những ký ức mà cả về sự vận hành nhân tri của cả một dân tộc, của cả một 

văn hóa, của cả một nhân loại… Hãy nhớ lại khi con người có toán học lại cùng lúc 

có thêm các khoa học lý, hóa, sinh… đã giúp con người đi vào kỹ nghệ, nhưng tại 

đây mỗi lần công nghệ phát triển là mỗi lần thủ công lãnh nhận những thiệt hại. 

Nhưng chúng ta phải nhận thấy vai trò của khoa học kỹ thuật trong sự phát triển 

của nhân loại, từ sản suất tới tiêu thụ, tại đây con người đã được hưởng các tiện 

nghi mới, từ nhân sinh tới nhân trí. Chính hiện nay nơi mà thực tế của toàn cầu hóa 

truyền thông qua internet tới các ứng dụng của Google, Facebook, Youtube… đã 

làm xáo trộn không biết bao nhiêu trật tự bình thường tưởng cứ sẽ được trường tồn, 

đột nhiên bị lật, bị thay, bị quỵ, bị đổ, nhưng cùng lúc chính sự phát triển của các 

mạng xã hội qua internet đã đóng một vai trò rất thông minh vì rất đột phá trong 

quá trình xây dựng xã hội dân sự, để có chức năng tích cực trong việc bảo vệ nhân 

quyền và tìm kiếm dân chủ tại Việt Nam, nơi mà độc đảng đã tự cho phép nó độc 

quyền trong bạo quyền bất nhân (hèn với giặc, ác với dân), độc trị trong tà quyền 

thất đức (phản dân, hại nước). 

Hãy sữ dụng các khám phám của khoa học kỹ thuật để phục vụ cho nhân phẩm để 

nâng nhân quyền, hãy tận dụng các phương tiện truyền thông toàn cầu hóa để bảo 

vệ dân chủ để nâng dân quyền mà lật đổ độc đảng bạo quyền, độc trị tà quyền. 

Hãy nhận thấy trong các biến động từ khám phá khoa học kỹ thuật, thật sự có làm 

nên xáo trộn, trước mắt có làm nên các thiệt hại, tại đây chúng ta phải tìm ra các lý 

luận mới để làm mới các giá trị tâm linh, giúp ta nhìn xa trông rộng: kẻ thua hôm 

nay sẽ là kẻ thắng ngày mai!  
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Tạm kết 

Chiều sâu tâm linh = chiều cao nhân tâm? 

 Các giá trị tâm linh đã vượt lên sự ngạc nhiên cần thiết của triết học trước 

các câu hỏi về cuộc đời để đi tìm các câu trả lời cho triết luận; các giá trị tâm 

linh khi đã có các câu trả lời triết lý rồi, nhưng vẫn tiếp đi theo lòng tin của 

nhân tâm về hướng thiện để nâng cao tuệ giác cho nhân tính. 

 Các giá trị tâm linh dùng nội lực tự tư duy của mình để nhân lý nhận ra nhân 

thế như một sự sống huyền diệu mà nhân tri phải bảo vệ, mà phương pháp 

bảo vệ nhân loại vừa phải sử dụng không những sự chính sát của nhân lý, 

cùng lúc phải vận dụng cả nhân tâm để chở che cho nhân văn và nhân bản. 

 Các giá trị tâm linh mang lực tổng hợp của nhân lý và nhân tâm, nơi mà 

nhân lý đưa đường chỉ lối cho chúng ta, còn nhân tâm luôn tạo niềm tin cho 

nhân tính để vượt qua mọi thử thách của nhân thế, mọi thăng trầm của nhân 

tình. 

 Các giá trị tâm linh luôn giữ nhân lý của chúng ta luôn ở dạng thức, từ kiến 

thức tới tri thức, từ ý thức tới nhận thức, để hiểu được tâm cảnh thức trong 

nhân tri, để khi nhân trí phải ngủ trở lại thì tự thấy là nhân loại sẽ bớt vô 

minh đi, bớt vô tri đi, bớt vô giác đi, bớt vô cảm đi.    

 Các giá trị tâm linh giúp mỗi cá nhân tự biết quên mình để nhận ra nhân loại, 

biết giữ trí tuệ mở rộng để có tuệ giác rộng mở, giúp nhân tri nâng cao nhân 

lý, giúp nhân trí đưa nhân vị đi theo chiều cao, tại đây nhân bản và nhân văn 

không bao giờ tách rời nhân tâm và nhân đạo. 

 Các giá trị tâm linh mở ra nhân lộ có hai nhân phẩm cùng song hành, nơi mà 

tình yêu muôn loài song đôi với tình thương đồng loại; các giá trị tâm linh 

tạo các điều kiện tốt lành nhất của nhân đức để giúp nhân loại khi đi trên 

nhân lộ này sẽ gặp nhân từ, từ đó nhận ra giá trị bền chặt của nhân nghĩa. 

 Các giá trị tâm linh luôn mang theo trí lực đi tìm con đường huyền diệu, có 

khi mượn huyền thoại đẹp để tạo niềm tin về sự sống, từ Sơn Tinh thắng 

Thủy Tinh tới Thạch Sanh thắng chằn, ở đây huyền thoại không còn là một 

sản phẩm của hoang tưởng tới từ mộng tưởng hoang đường, mà nó là niềm 

tin vào cái thiện, chính cái thiện làm nên cái mỹ, để nhân sinh giữ vững 

niềm tin, mà đi tiếp trên các nhân lộ mới của nhân sinh. 

 Các giá trị tâm linh có thể chỉ là tiếng nói của tình thương giữa sa mạc 

không người, hay giữa xã hội đã mất nhân tính đang vô cảm trước nhân tâm, 

đang mất nhân tính giữa nhân thế, nhưng tiếng nói tình thương này dù đang 

ở giữa sa mạc, hay đang lạc lỏng giữa nhân tình đã mất nhân bản, thì kết quả 

tối thiểu vẫn rất tích cực, vì khi kẻ nói và nghe được lời hay ý đẹp của tiếng 

nói tình thương này thì đã tự biết cứu rỗi được mình rồi. 
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 Các giá trị tâm linh có khả năng nắm thời khắc trước mặt, ngay trong hiện 

tại, để vận dụng nhân lý, nhân tri, nhân trí của chính mình để suy nghĩ lại, 

suy tư lại, trầm tư lại, để được trở về thượng nguồn của tổ tiên, của tiền 

nhân, để hiểu tại sao trong thử thách của nhân sinh cũng như trong thăng 

trầm của nhân thế, người xưa luôn giữ được không những nhân tính, nhân 

tâm mà cả nhân từ, nhân nghĩa để có nhân đạo mà đi tiếp trên nhân lộ. 

 Các giá trị tâm linh giúp ta thấy rõ cõi tâm linh không những là nơi hội tụ 

của nhân tâm, nhân lý và nhân tri, và trong cõi tâm linh thì tam nhân này 

luôn được nâng niu bảo vệ để tạo nên nhân lộ đưa nhân sinh đi theo chiều 

cao, nơi mà nhân văn và nhân bản sẽ thăng hoa cho nhân vị. 

  Các giá trị tâm linh lấy nhân lý làm nền cho nhân sinh nhưng luôn giữ nhân 

tính để làm gốc cho nhân loại, để nhân tâm trở thành rễ sâu của nhân tình, từ 

đó nhân vị cứ theo hướng nhân thiện mà đi lên theo chiều cao. 

 Các giá trị tâm linh tạo nên nhân lộ, tạo đường đi lên cho nhân tâm, tại đây 

nhân lý không phải là giá trị độc nhất cho nhân sinh, vì khi nhân lộ có nền 

vững của nhân tâm, thì nhân lộ đã trở thành nhân đạo để dẫn dắt nhân thế 

chọn hướng có nhân tri hay, đẹp, tốt, lành để để bồi đắp nhân tính. 

 Các giá trị tâm linh không hề là một bộ óc được đặt trên một đống sách vở, 

mà là trí tuệ của nhân tri đi để hiểu nhân sinh, là tuệ giác soi rọi nhân thế để 

hiểu nhân loại, nên các giá trị tâm linh không hề trừu tượng vì không phải là 

lý thuyết suông. Vì chúng đã được trải nghiệm qua nhân thế bằng chính kinh 

nghiệm nhân tính của nó, vì chúng đã vượt thoát thăng trầm của nhân tình 

bằng chính bản lĩnh vượt thắng vô tri, vô minh, vô giác, vô cảm khi con 

người mất đi nhân đức, đang sa lầy trong bất nhân, thất đức.  

 Các giá trị tâm linh luôn là lực của sự thông minh biết tháo gỡ cái khung 

chật hẹp bị đóng chỉ bằng cái lý của khoa học, vô tình hoặc cố ý ép uổng cái 

tâm đa dạng, đa phương, đa chiều. Chính các giá trị tâm linh lấy cái tâm để 

chế tác nhân tâm, để giúp cái lý tự đi tìm cái sống, nơi mà sự sống biết dựa 

vào cái tin, để tạo niềm tin như ánh sáng đưa con người ra khỏi đường hầm 

tối tăm mỗi lần con người lầm đường lạc lối. 

Các giá trị tâm linh còn giúp ta thấu hiểu những nỗi buồn sâu lắng nhất nhưng ngày 

ngày hiển diện trong nhân tri ta, tháng năm làm thổn thức nhân tâm ta: nơi đây ta 

đã làm cho tha nhân mất niềm tin vào ta; nơi mà ta đã đánh mất niềm tin ngay trên 

nhân lộ của mình. Nỗi buồn trở thành nỗi đau thậm tệ khi ta đã đánh mất tiền đồ 

của tổ tiên, đánh mất lòng tin của dân tộc, đánh mất tương lai của hậu sinh, chỉ vì 

sự bất cẩn của ta trước bọn 
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Tặng các cháu “bụi đời” mà thầy đã gặp trên các nẻo đường của đất Việt, khi thầy 

nghiên cứu, khảo sát, điều tra và điền dả về hiện tượng xã hội: bụi đời. 

Các cháu “bụi đời” đã “dạy” thầy hai định đề của nhân thế:  

thế nào là sống sót ?  

thế nào là sống còn ?  

trong nhân sinh giúp thầy phải định nghĩa lại :  

thế nào là nhân bản?  

thế nào là nhân vị ? 
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Ân  

Tác giả cảm ơn các bạn bè gần xa trên mạng xã hội đã cung cấp các hình ảnh để cụ 

thể hóa được những ngày tháng nghiên cứu, khảo sát của tác giả về thảm họa trẻ 

bụi đời có ngay trong số phận của Việt tộc hiện nay. Chủ đề này chính là một thử 

thách vô hình của Việt tộc, để ta nghiệm lại kỹ chuyện: “máu chảy ruột mềm”, để 

ta suy cho rõ chuyện: “máu chảy tới đâu ruột đau tới đó”, để mỗi người trong 

chúng ta phải tự tư duy để tự hỏi có  đúng không đạo lý: “thức khuya mới biết đêm 

dài; ở lâu mới biết con người có nhân”. 

 

Tác giả cảm ơn các bạn đã chụp bắt được những hình ảnh, giúp tiểu luận này nhân 

chứng hóa được những năm tháng điều tra, điền dả của tác giả về bi nạn trẻ bụi đời 

trong xã hội Việt tộc hiện tại. Hình ảnh là gốc của hiện tượng học thị giác làm nên 

hiện tượng luận cảm quan, đó là thượng nguồn từ“tai nghe mắt thấy” tới “vô 

trương bất tín” (thấy mới tin, không thấy không tin), nên hình ảnh cũng là gốc, rễ, 

cội, nguồn của mọi phân tích, mọi giải luận, mọi nhận định của nhân học tri thức. 

 

Tác giả cảm ơn các hội đoàn từ thiện, các chủ thể thiện nguyện đã trao tới tác giả 

những các dữ kiện, các chứng từ, các kinh nghiệm… để thực chứng hóa được 

những phân tích, những giải luận của tác giả về hoạn nạn trẻ bụi đời trong cộng 

đồng Việt tộc hiện nay, đang mang tai tiếng là vô cảm, vô giác, tới từ vô tri, vô 

minh ngay trên chính số phận của đồng bào của mình; mà kẻ vô cảm, vô giác, vô 

tri, vô minh sẽ trực tiếp hay gián tiếp nằm trong quy luật đồng hội đồng thuyền, sẽ 

có cùng một giòng sinh mệnh (bụi đời) với các trẻ hiện nay đang đầu đường xó 

chợ. 

 

Tác giả ghi ơn các minh sư của các hệ thống giáo dục của Âu châu, biết quý nhân 

quyền, trọng dân chủ, yêu tri thức, đã vận dụng khoa học xã hội nhân văn, để khai 

thị rồi đào tạo ra các môn sinh biết lấy nhân vị của nhân quyền để nhận ra các định 

nghĩa, định đề, định luận của nhân học. 
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MỤC 
 

Dẫn nhập:  

Bụi và luận 

 

Từ xã hội học tới nhân học: 

từ giải luận tới diễn luận 

 

Từ văn hóa tới giáo dục:  

từ phản diện tới phản biện 
 

Từ an sinh xã hội tới nhân sinh xã hội:  

từ công sản tới công ích 

 

Tạm kết:  

từ trẻ bụi tới dân bụi   

 



 

310 

 

 

 

 

 

 

  



 

311 

 

 

 

 

 

 

Dẫn nhập 

Bụi và luận: các chỉ báo về thực trạng dân bụi 

 Bụi đời (bụi giữa đời, bụi trong đời, bụi ngoài đời…) chỉ những ai vô gia 

đình, không nhà, không nơi sống cố định, không nơi ở yên ổn, sống như bụi 

trôi dạt, lất phất giữa đời. Sống trên đường phố, đi lại qua các phố phường, 

rồi bị xếp loại một cách vô phúc nhất bởi những kẻ có gia đình, có nhà, có 

nơi nương tựa là loại đầu đường xó chợ; đây là loại bất công mà khoa học xã 

hội và nhân văn chưa đặt tên.  

 

 Luận về hiện tượng xã hội bụi đời này, thì tên gọi rất khác nhau, qua từng 

quốc gia, qua từng xã hội; nên có những quốc gia văn minh, có những xã hội 

có nhân văn, tên gọi những ai tứ cố vô thân một cách êm đềm hơn. Thí dụ 

như người Pháp gọi họ là: kẻ không nơi cư trú cố định (sans domicile fixe). 

Êm tên để nhẹ kiếp! Vì họ còn là người, họ chỉ không có nhà để ở, không 

còn gia định để nương, họ không hề là: bụi! Ngữ pháp bụi luận làm tựa cho 

tiểu luận này, đi từng giai đoạn, từ điều tra qua điền dả, từ nghiên cứu qua 

khảo sát, từ phân tích qua giải thích, để xây dựng nên một quy trình cho luận 

về hiện trạng đau thương này của Việt tộc.  

 

 Trong đó, lý luận về một cá nhân bụi đời, không nên quy chụp vào số phận 

hay phần kiếp của cá nhân đó; mà đây là một hiện trạng xã hội, nơi mà nhân 

học nhận thức phải song hành cùng xã hội học giáo dục để nhân diện được 

trách nhiệm của toàn bộ xã hội đối với với tất cả cá nhân này, nhất là chính 

quyền quản lý xã hội đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bi nạn bụi đời.  
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 Tại đây, lập luận về thực thể bụi đời, không những nói lên hậu quả gia đình 

tạo ra hậu nạn xã hội bụi đời, mà nhân học nhận thức phải song hành cùng 

xã hội học tri thức để nhận ra những bất bình đẳng luôn song đôi với bất 

công trong một xã hội, từ đó cướp đi tất cả điều kiện sống bình thường cùng 

cơ may được sống yên, được sống lành trong một mái ấm. Vì có mái ấm thì 

sẽ không có bụi đời! 

 

 Từ đây, giải luận về bi nạn bụi đời, phải tìm từ gốc tới ngọn, tại sao là dân 

chúng mà một sớm một chiều lại trở thành dân oan, từ những người có mái 

ấm dung thân, giờ lại lâm vào cảnh tứ cố vô thân, rồi màn trời chiếu đất, rồi 

đầu đường xó chợ. Vậy nên nhân học nhận thức phải sẽ chung đôi cùng xã 

hội học chính trị để nhận ra đường đi nước bước của bạo quyền lãnh đạo độc 

tài, có chung chia với tà quyền tham quan sống nhờ tham nhũng từ trung 

ương tới địa phương, rồi chia chác với đám ma quyền tham tiền qua buôn 

đất, không những biến dân chúng thành dân oan, mà còn biến họ thành tro 

bụi ngay trong cuộc sống, xô đẩy họ vào kiếp bụi đời! 

 

 Sau đó, diễn luận từ lỗi cơ chế tới tội lãnh đạo nơi mà những kẻ bụi đời 

không còn là những cá nhân riêng rẽ, mà là một thành phần xã hội ngày càng 

đông, sống trong nheo nhóc của cùng cực đói nghèo, mất trắng an sinh xã 

hội, mất trọn nhân quyền, quyền được sống bình thường của những công dân 

trong một xã hội pháp quyền.  

 

 Kết cục là đẩy ra, vất ra, quăng ra đường phố, chợ búa, những đứa trẻ không 

nhà, những thiếu nhi mất nhà, xa cha mẹ, nên nhân học nhận thức phải sánh 

đôi cùng tội phạm học phân tích để kết luận trong tỉnh táo và sáng suốt là 

biến trẻ thơ, biến thiếu nhi thành bụi đời là một tội ác! 
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Nhân học tri thức 
Bụi và phận: các chỉ báo về hiện trạng thân bụi 

 Thân phận không phải là số phận, thân phận mang không gian của hiện tại, 

số phận phải đèo số kiếp dài theo thời gian; nhưng thân phận hiện tại nói 

lên số phận tương lai; vì thân phận là chỉ báo (vì là điềm báo) cho số phận, 

vì cả hai vừa là nhân và vừa là quả, gắn liền với nhau trong nhân kiếp. 

 

 Thân phận bụi đời không nhất thiết là thân phận mồ côi, vì có kẻ có cha 

mẹ có nhà nhưng thành bụi đời, có người mồ côi nhưng suốt kiếp không 

thành bụi đời; nhưng mồ côi cha lẫn mẹ, rồi không người bao bọc, chở che, 

và hoàn cảnh mồ côi không nơi nương tựa rất dễ rơi vào bi nạn bụi đời. 

 

 

 Thân phận bụi đời làm nên số phận bụi đời, không phải là một đường 

thẳng từ đầu tới cuối kiếp người, mà thân phận bụi đời là những đoạn 

đường rất khác nhau, tùy cá nhân, tùy hoàn cảnh, nhất là tùy thuộc vào các 

chính sách an sinh xã hội, trong đó chính quyền phải chịu trách nhiệm, 

chính phủ phải nhận trọng trách trước thực trạng xã hội này. 

 

 Thân phận bụi đời có thể bắt đầu rất sớm từ lúc còn là thiếu nhi, đây là 

trung tâm nghiên cứu và ngã tư khảo sát của tiểu luận này, có khi kéo dài 

cả đời, rồi để lại rơi vào chuyện tái sản xuất hiện trạng thân bụi, mà xã hội 

học gia đình và giáo dục gọi tên là: tái sản xuất xuyên thế hệ. 
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 Thân phận bụi đời cũng có thể là những đoạn đường của một cá nhân, một 

gia đình, phải chịu nhiều lần thảm cảnh thân bụi; đã thoát ra được họa cảnh 

bụi đời, nhưng họ luôn là con mồi trước mọi áp bức, bất công, bạo lực… 

đẩy đưa họ lại con đường cũ: bụi đời. Đây là hệ lụy của các nạn nhân ngắn 

cổ bé họng, trong một hệ thống hàng dọc của bạo quyền lảnh đạo, tà quyền 

tham quan, ma quyền tham đất vì tham tiền, biến dân lành thành dân oan, 

rồi thành dân bụi, mà không có một cơ chế công lý nào bảo vệ các nạn 

nhận này. 

 

 Thân phận bụi đời nói lên thảm kịch của bất công trong xã hội, tại đây các 

nạn nhân bụi đời bị xem như sống ngoài lề của đời sống xã hội hiện tại, bị 

loại ra khỏi trong sinh hoạt xã hội hằng ngày, bị bứng gốc khỏi quan hệ xã 

hội bình thường. Họ vô hình trong cách tính của chính quyền, họ vô dạng 

trong thống kê của chính phủ. Nhưng họ là kết quả tất yếu làm ra hậu quả 

tức thời tới từ bạo quyền lãnh đạo vô luân, tà quyền tham quan vô cảm, ma 

quyền tham tiền vô giác. Chính ba cấu trúc: đời sống xã hội, sinh hoạt xã 

hội, quan hệ xã hội là nội công của xã hội học nạn nhân hóa, làm nên nội 

lực cho nhân học nhận thức về các nạn nhân trong một xã hội, trong một 

dân tộc, trong một đất nước. 
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Nhân học tâm thức 

Bụi và nghiệp: các chỉ báo về họa nghiệp 

 Họa nghiệp bụi đời có thể chỉ là một thời gian ngắn, có khi lại là cả kiếp 

người, nơi mà xã hội học góc độ (sociologie des trajectoires) đề nghị xét 

nghiệm một đời người như một hành khách đi những chặng đường của 

cuộc sống, qua hình tượng của phương tiện lưu thông công cộng: có trạm, 

có đi, có ngừng, có đổi, có tới...  

 

 Trong đó có đoạn đường (trajet), nhiều người lên cùng một chuyến xe 

cùng khởi hành một trạm xe, nhưng họ xuống các trạm khác nhau, và có 

khi tới trạm cuối thì không còn ai. Một ngày kia, xã hội Việt không còn trẻ 

em Việt bụi đời, ngày ấy là ngày xã hội Việt thật sự bước vào đoạn đường 

văn minh. 

 

 Trong đó có những đoạn đường di chuyển chấp nối (correspondance) 

nhau, qua các thời điểm khác nhau, qua các không gian không giống nhau. 

Khi còn là thiếu nhi thì đã là bụi đời tại Hà Nội, miền Bắc; khi thiếu niên 

thì cũng là bụi đời nhưng tại Huế, miền Trung; khi thanh niên thì vẫn là 

bụi đời nhưng sinh tồn tại thành Hồ, miền Nam. Tổng thể của mọi sự chấp 

nối là hình ảnh trung thực của hoạn trạng bụi đời. 

 

 Trong đó có dừng chân (pause), giữa những đoạn đường khác nơi, khác 

vùng, và một cá nhân có thể sống liên tục kiếp bụi đời (ngựa quen đường 

cũ); mà cũng có các cá nhân khác tạm thời tìm ra việc làm, có thể nhất thời 

có hội ngộ với một quý nhân, có hạnh ngộ với một ân nhân, và được chăm 

sóc được sống vài tháng, vài năm… có nơi nương thân ổn định, với một 

gia đình trong một mái ấm, dù là tạm bợ (nhờ duyên ta biết quê người nơi 

đây). 
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 Và có trạm cuối (terminus) của một cá nhân, một gia đình, sống mà không 

có lối ra về kinh tế, không có lối thoát về nghề nghiệp, không còn con 

đường sống bình yên trong một cuộc sống bình thường, vì bị mất tất cả vốn 

xã hội. Mà xã hội học về vốn xã hội (sociologie des capitaux) khi phối hợp 

với nhân học chính trị (anthropologie politique) đề nghị nghiên cứu các 

nạn nhân bụi đời bị lâm vào môi trường nghiện ngập và tội phạm, vì cuộc 

sống hàng ngày đã đưa đẩy họ vào đường cùng, mà chính họ cũng là các 

con mồi, là các nạn nhân bị giật dây vào các hành động phạm pháp. 

 

 Có khi là trạm thoát, nơi đây là trạm đến (arrrivée) mang nhân tố tích cực, 

khi một cá nhận bụi đời, hoặc một tập thể bụi đời được hổ trợ từ học hành 

tới huấn nghiệp, từ kinh tế tới xã hội, từ giáo dục tới văn hóa… để thoát 

kiếp bụi đời. Tại đây, khoa học giáo dục và xã hội học chính trị lập được 

một liên minh trong phân tích để nhận ra các thành công của các chương 

trình cứu trẻ bụi đời; trong đó có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chính 

quyền và các hội đoàn từ thiện, giữa chính phủ và các chủ thể thiện 

nguyện; nơi mà ý nguyện của hội lành, người tốt, cùng đồng tâm, đồng 

cảm, đồng giao với ý lực của chính quyền, chính phủ, tất cả cùng nhau tâm 

nguyện phải cứu cho bằng được các trẻ bụi đời! 
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Nhân học nhận thức 

Bụi và kiếp: các chỉ báo về loạn kiếp 

 

 Lọan kiếp là không có được nghĩ ngơi trong bình thường của trong ấm 

ngoài êm, trong thực cảnh không nơi nương náu. Nhưng nghiên cứu, khảo 

sát, điều tra, điền dả… về trẻ mồ côi của Việt Nam có không gian đặc thù 

của nó, có thời gian đặc biệt của nó, có thời điểm mang đặc tính của nó. 

Nó không giống như tác phẩm văn chương hiện thực Những kẻ khốn cùng 

(les Misérables) của V.Hugo, thực trạng của các trẻ bụi đời Việt hiện nay 

mang cường độ và mức độ bạo động tới từ bạo quyền của một chế dộ công 

an trị. Bạo lực lãnh đạo sinh ra bạo động trong một xã hội Việt đã mất 

phương hướng về giáo dục và đạo đức, với một chính quyền độc đảng 

chọn độc tài nhưng bất tài trong quản lý, chọn độc trị nhưng lại không biết 

quản trị, chọn độc tôn nhưng không tôn vinh được một đạo lý nào cho dân 

tộc, một luân lý nào cho đồng bào. 

 

 Lọan kiếp là không có mái ấm gia đình, mất đi mọi quy luật từ cha mẹ sinh 

thành tới tổ ấm có gia phong, trong đời sống bình thường có gia giáo: con 

cái ở đâu, ông bà ở đó. Tại Âu châu, có sắc dân Tzigan (Gitan), là cộng 

đồng du mục nơi mà tập thể chọn: ăn xin, ăn mày… để sinh nhai hằng 

ngày, để sinh sống hằng năm, trong một thời gian dài qua nhiều thế hệ, 

nhưng họ không tự nhận là bụi đời. Hiện trạng trẻ bụi đời tại Việt Nam có 

dây dưa rễ má của một đất nước bị loạn tâm bởi chiến tranh trong thế kỷ 

qua, bị loạn thần qua nghèo đói, lại vô phúc song hành cùng bạo quyền 

lãnh đạo, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền, với túi tham không 

đáy, tạo ra vô cảm “ai chết mặc ai”, làm ra vô nhân “bây chết mặc bây”.  
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 Loạn kiếp có ngay trong văn hóa thân tộc, nơi mà thống tộc trong quy luật 

“cùng máu mủ”, khinh kẻ ngoại nhà, ngoại họ: “người dưng nước lã”, rồi 

đặt tên ác để vinh danh bạo quy luật khép kín này: khác máu tanh lòng. 

Chính vòng kín này đã loại đi các cơ may, các cơ duyên để kẻ lạ được chấp 

nhận vào nhà, vào xóm, vào làng… Tại Việt Nam, hiện nay có các nhà, các 

xóm, có khi có cả làng chọn: ăn xin, ăn mày… như một nghề, dính tới một 

nghiệp, đã có từ bao đời. Nhưng chính các kẻ cùng nhà, cùng xóm, cùng 

làng này làm nghề này, họ không hề tự xem họ là: bụi đời; vì họ có nhà, có 

họ, có thân tộc… và họ vẫn hãnh diện về họ hàng của họ: chim có tổ, 

người có tông, nhưng họ không hề có tình tương trợ, cụ thể là nơi nương 

tựa của những nạn nhân bụi đời mà không có quan hệ thân tộc với họ. 
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Nhân học luận thức 

Bụi và kiếp: các chỉ báo về nhân kiếp 

 

Lý thuyết luận văn hóa 

Văn hóa của cộng đồng song hành cùng giáo dục của gia phong, Việt tộc vinh danh 

lòng đoàn kết, thăng hoa tình tương trợ: máu chảy ruột mềm, lại cùng lúc xiết kín 

lối vào cửa ra của các cá nhân cùng thân tộc: trâu đồng nào ăn cỏ đồng nấy. Đây 

là thực tế của văn hóa, nó như con dao hai lưỡi, nó biết củng cố quan hệ gia đình 

họ hàng, nhưng lại đóng cửa với: người dưng nước lã; rất tương trợ trong thân 

quyến, nhưng hững hờ, lạnh nhạt với đồng loại. Thậm chí họ lại dễ dàng dùng luân 

lý gia tộc để buộc tội tha nhân trong hoạn nạn: đem con bỏ chợ. Tiểu luận này đề 

nghị xem lại để xét lại văn hóa cộng đồng, giáo dục gia tộc, trên các chỉ báo của 

khoa học xã hội và nhân văn, trong đó nhân học đóng vai trò chủ đạo để lý luận, 

lập luận, giải luận, diễn luận về thực trạng bụi đời Việt. 

 

Phương pháp luận thực nghiệm 
Có thực mới vực được đạo, tại đây phương pháp luận thực nghiệm nhận diện ngữ 

văn: thực, phải làm nên hai ngữ pháp: thực (phẩm) và (sự) thực, dùng điền dả, điều 

tra, khảo sát, nghiên cứu hiện tượng bụi đời với thượng nguồn là hệ: thực (phẩm), 

tại đây trẻ bụi đời thiếu ăn, thiếu uống, tức là thiếu thực (phẩm), không có cơm ăn, 

áo mặc tức là không có các điều kiện vật chất bình thường. Nhưng từ phân tích tới 

giải thích, chủ đề bụi luận đi xa và đào sâu để hiểu hệ: (sự) thực qua các chặng 

đường của các nạn nhân bụi đời trước bạo quyền tham nhũng, trước tà quyền tham 

quan, trước ma quyền tham tiền, nguồn gốc của bất bình đẳng, có cha sinh mẹ đẻ là 

bất công. Từ đây, hai hệ: thực (phẩm) và (sự) thực, đã nhập một để giải luận rõ là 

bất công luôn trá hình dưới ngữ thuật: bất hạnh để chỉ kẻ bụi đời, môt kẻ đã mất tất 

cả. Mất gia đình lẫn họ hàng, vì đã mất trọn (chú như cha, dì như mẹ). Mất thân 

quyến lẫn thân tộc, vì đã mất trắng (sẩy cha còn chú, sẩy mẹ ấp vú dì). Mất đạo lý 

lẫn luân lý lẫn thân tộc, vì đã mất luôn gia giáo (Thà đui mà giữ đạo nhà/ Còn hơn 

có mẹ có cha không thờ).  
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Khoa học luận phản chứng 

Nhất con nhì cháu, thứ sáu người dưng đẩy xuống hạng thấp nhất người dưng, rồi 

đạp xuống tận cùng kẻ mồ côi cha lẫn mẹ, đã rơi vào họa bụi đời: sống bờ chết bụi, 

với cách xếp hạng để xếp loại: cháu mười đời hơn còn hơn người dưng; không cho 

kẻ gặp nạn mồ côi có cơ may: ngẩng cổ ngóc đầu. Khoa học luận phản chứng dùng 

phản biện để lập ra phản diện, bằng xác chứng là: ngựa chạy có bầy, chim bay có 

bạn chỉ dùng những ai có cha mẹ, gia đình, mái ấm có đủ tâm lực, trí lực, lý lực để 

thực thi được đạo đức: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, trong khung khép kín giữa 

với ông bà, cha mẹ, anh em, con cháu trong cùng gia đình; kiểu tứ đại đồng đường; 

hay có thể dùng rộng hơn vì có đủ ý nguyện, ý chí, ý lực phá vỡ khung khép kín 

của gia tộc, để thực hiện trí khoan dung, tâm dung thứ, lòng vị tha với đồng bào, 

đồng loại hay không? 

 

 

 

 

 

 



 

330 

 



 

331 

 

  



 

332 

 

  



 

333 

 

 

 

 

 

Mồ côi khổ lắm con ơi 

Đói cơm ai biết, lỡ lời ai phân. 

Từ mồ côi tới bụi đời, chỉ vài bước, lạc loài chỉ vài bước là lang thang, mất cha mất 

mẹ chỉ vài bước là đầu đường xó chợ, mất mát gia đình là mất đi mái ấm, rồi mất 

luôn cả cuộc đời. 

Câu chuyện trẻ bụi đời hình như còn sâu hơn cả chuyện mất mát thân bằng quyền 

thuộc, nó bắt đầu bằng chuyện đang đi trên đất bằng bỗng chốc rơi xuống vực 

thẳm; đang đứng ngồi thoải mái bỗng dưng bị vật ngã xuống đất, chưa hết đang lăn 

dưới đất thì bị vất ra ngoài đường. Bị vất đi vì bị xem như: đồ bỏ! 

Mồ côi khổ lắm con ơi, bắt đầu từ đây, từ khổ thường trực, khổ hằng ngày, hằng 

giờ, bị đầy ải ngay trong miếng ăn thức uống, mà thường nhật là thường khi: cơm 

hẩm cháo hiu, với bao nghịch cảnh ngày ngủ đêm ăn, vì bụi đời là nhận họa kiếp 

của thể xác bị vùi dập, bị tùy thuộc hoàn toàn vào «con quỷ bản năng»: đói ăn khát 

uống! 

Đói cơm ai biết, nói lên một cái đe dọa kinh hoàng của kiếp người là: đói! Mà còn 

bao đe dọa kẻ bị đói chung quanh ngữ pháp: ai biết? Vì không ai biết tức là không 

ai trông nom, không trông cậy vào ai được. Đói cơm ai biết? Nhưng kẻ bụi đời biết 

đói hằng ngày, bị đói đày đọa, đói vật vã, đói cho tới khi quỵ gục, trong «quy luật 

tuyệt đối của vô thường thô bạo»: sống nay chết mai. Mà bụi đời thì bị gắn thêm 

một tên riêng rất tàn nhẫn trong ngữ văn, rất nhẫn tâm trong ngữ pháp: sống bờ 

chết bụi! 

Lỡ lời ai phân, nói lên hai chuyện: cái nổi của sự mất giáo dục và cái chìm của trẻ 

bụi đời là kẻ mất dạy! Không có gia đình thì làm gì có gia giáo để có gia phong. 

Đã mất giáo dục gia đình thì sẽ mất luôn giáo dục học đường, như vừa mất đạo lý 

của cha mẹ, tổ tiên, lại vừa mất kiến thức trường học làm nên tri thức của công dân, 

chỉ còn lại phản xạ của kẻ ăn bờ ở bụi, quây quần với những kẻ chỉ biết mạnh được 

yếu thua. 

Sao chỉ một câu lục bát: «Mồ côi khổ lắm con ơi, đói cơm ai biết, lỡ lời ai phân», 

mà nhân vị bị vùi giữa nhân thế, nhân tính bị lạc giữa nhân sinh, mất trắng nhân 

bản, mất trọn nhân nghĩa, ngày ngày nhận ra nhân phẩm của mình chỉ là: bụi! 
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Đem con bỏ chợ 

Đem con bỏ chợ, vì cha mẹ nuôi không nổi, hay vì cha mẹ không muốn nuôi, hoặc 

vì cha mẹ không nhận, bởi vì cha mẹ muốn tránh tai tiếng… cha mẹ có quá nhiều 

lý do để: đem con bỏ chợ, mà giữa chợ rồi thì nhân kiếp của con là kiếp: thí! Thí 

cho chợ! Thí cho người! Thí cho đời! Thí cho bụi đời… Động từ thí này thật rùng 

rợn! 

Sống sót được giữa chợ, thì đứa trẻ bụi đời có lúc ngồi lại bình tâm mà suy nghĩ 

xem mình còn mất gì nữa không ngoài cha mẹ, ngoài gia đình, ngoài mái ấm… đứa 

trẻ bụi đời mất nhiều thứ lắm: 

 Cha mẹ hiền để phúc cho con, nó mất vĩnh viễn cơ may nhận phúc của cha 

mẹ, nó bơ vơ một thân một mình, nó lần mò đi tìm phúc đức của cha mẹ 

trong vô vọng, mồ côi bụi đời đã mất đi mọi dấu vết của cha mẹ rồi, mà lại 

khi tìm ra được cha mẹ, thì cha lẫn mẹ không nhận, không đón, không 

mong mình thì sao? Đừng bắt trẻ bụi đời mồ côi phải học, phải nghe, phải 

nhận loại giáo dục này: con hơn cha nhà có phúc, nghe tàn nhẫn lắm! 

 Trẻ cậy cha, già cậy con, mà con không cha như nhà không nóc, nghịch 

cảnh là người cha của trẻ bụi đời thường là vô danh, bặt vô tăm tích, vì khi 

mình còn là bầu thai, thấy người đàn bà là mẹ mình có thai, lại cao bay xa 

chạy, nếu sống với loại cha này thì bụi đời sẽ thành bụi bẩn. Vì loại cho 

này bẩn tự não tới tim, từ da tới mặt… Nếu cha của trẻ bụi đời không vô 

danh, nhưng đang sống với một người đàn bà không phải mẹ của mình, với 

con cái của ông ấy, bà ấy, mà nếu mình lạc vô loại gia đình kiểu này thì có 

lẽ bụi đời sẽ thành bụi đen. Còn nếu tìm ra được mẹ thì sao? Thì cũng 

tương tự như vậy: mẹ không nhận, không đón, không mong, mẹ đã có 

chồng khác rồi, mẹ lại có các đứa con mới, mẹ phải lo cho chúng; bụi đời 

giờ thì có thể sẽ thành bụi nhục! 

  



 

336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chú như cha, dì như mẹ, chuyện này nửa hư, nửa thực: nếu chú, dì mà thế 

được cha mẹ, thì mình đâu có thành trẻ bụi đời! Chỉ khi còn cha còn mẹ thì 

câu này mới đúng, chớ cha mẹ mất rồi, hoặc cha mẹ bỏ mình rồi thì nhiều 

thành ngữ, ca dao, dân ca… loại này dường như nghe không đúng nữa, có 

khi làm trẻ bụi đời «chói tai, cay mắt» vì nó «chướng tai, gai mắt»; kiểu 

như: sẩy cha còn chú, sẩy mẹ ấp vú dì. Ai mà lỡ lâm cảnh bụi đời rồi, thì 

nếu chú không cho lại gần, thì làm sao dì cho ấp vú! 

 Con cái ở đâu, ông bà ở đó, câu này vừa là con ngươi, vừa là hải đăng của 

đạo thờ ông bà, ông bà gần con cháu để «ông bà phù hộ độ trì cho con 

cháu»; nhưng nó nhẫn tâm làm sao với các trẻ bụi đời không cha, không 

mẹ, không ông, không bà, không nhà, không cửa... Mà cấu trúc của ngữ 

pháp ở đâu, đi cùng với ở đó, như cặp song đôi, luôn song hành cùng nhau, 

không rời nhau, nghe cũng tàn nhẫn lắm với tất cả các trẻ bụi đời mồ côi, 

nghe xong như bị «đứt ruột»! 

Bạn ơi, hãy thận trọng ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp của bạn mỗi lần bạn nói 

chuyện, bạn dạy dỗ, bạn giáo dưỡng trẻ bụi đời, nên mỗi lần nói chuyện với 

chúng, bạn nên «uống lưỡi (hơn) bảy lần», vì «lời nói chẳng mất tiền mua, 

lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau», đừng bắt trẻ bụi đời phải nghe những câu, 

những chữ làm chúng: xót ruột, đau lòng, khổ tâm … ông bà dạy mình không 

sai đâu bạn ạ: «giữ miệng như giữ nút bình»!  
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Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng 

Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng, làm người dưng có khi không được làm: 

hạng thấp, hàng kém, mà còn là hạng cuối, hạng bét trong một văn hóa thân tộc 

khép kín, người dưng thì không có lối ra cổng vào như người nhà, trong loại giáo 

dưỡng này thì người dưng không những là người lạ, mà còn là người «không đáng 

quan tâm» theo kiểu nói vô cảm hiện nay. Nên từ văn hóa tới giáo dục, người ta 

xem người dưng như người mà ta nên phải: lạnh lùng, mà không nên có xúc cảm 

gì, thế nên mới có câu: người dưng nước lã; đã là người dưng thì khó trông mong 

gì vị tha, đừng mong cầu gì về rộng lượng, chớ mong chờ gì về chuyện «rộng 

lòng», trong cõi này thì không sao một đứa trẻ mồ côi bụi đời có thể được chấp 

nhận, có thể «lọt vào» được. 

Cháu mười đời hơn còn hơn người dưng, cái quan hệ thân tộc thành quan hệ thống 

tộc, nó bền bỉ, nó dài lâu, cháu mười đời mà sao còn rất dai dẳng; nhưng tại sao lại 

khép rào đóng cửa với người dưng? Tại sao chuyện thân tộc bền vững là chuyện 

hay, chuyện đẹp, sao không làm cho nó cao hơn, sâu hơn, nhất là sao không làm 

cho nó xa hơn để tiếp người dưng? Để mở-lòng-rồi-mở-cửa mà đón người dưng, 

đón trẻ bụi đời (đưa bụi vào đời để hiểu đời)! Đây đâu phải là chuyện vô bổ, nó là 

chuyện nhân tâm làm nên nhân tính mà! 

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đây là chuyện tái tạo gia đình mà 

xã hội học đặt tên là: tái sản suất xuyên thế hệ, nơi mà ông bà, cha mẹ thấy con 

cháu giống mình từ nhân diện tới nhân dạng thì vui lắm, đây là lẽ thường vì là 

chuyện có thể hiểu được quan hệ máu mủ. Nhưng trên đời này, có nhiều cách 

giống nhau lắm, nếu giống nhau kiểu: con vua thì được làm vua, con sải nhà chùa 

thì quét lá đa, thì đây là loại tái sản suất xuyên thế hệ dựa trên bất công, loại này có 

trong xã hội chỉ làm ta lợm giọng, vì nó lấy bất bình đẳng để tạo ra bất công. Trong 

thảm kịch của Việt tộc hiện nay con quan thì được làm quan trong một chế độ độc 

tài với cha làm quan nhưng rất bất tài, sinh ra các đứa con trong một hệ thống giáo 

dục học giả-thi giả-bằng giả với mua điểm bán thi, để mua bằng bán cấp, và sau 

đó cha cùng con sẽ cùng nhau thực hiện mua chức bán quyền, rồi lần mò đến buôn 

dân bán nước cho Tàu tặc. Chuyện lợm giọng giờ đã thành chuyện buồn nôn, trong 

một chế độ độc đảng để độc trị nhưng vô minh trong quản trị. Điếm lộ trong gian 

kiếp! 

Vậy sao không thấy cái hay, cái đẹp, cái lành, cái tốt của người dưng? Vì nhân thế 

muôn màu, nhân sinh muôn vẻ, nhân tình muôn dạng trong nhân loại mà! Có đa 

nguyên là có đa trí, đa tài, đa lực, đa hiệu, đa năng; cũng như có người dưng là có 

đa diện, đa dạng, đa sắc… Vì nhân tính biết dựa trên nhân từ biết giúp kẻ bơ vơ, vì 

nhân đạo biết dựa vào nhân tâm biết cứu người lạc lõng, bụi đời, để tạo nên nhân 

nghĩa biết làm nền cho nhân hậu (ăn ở có hậu). Vì không ai giàu ba họ, không ai 

khó ba đời mà! Vì sông có khúc, người có lúc mà! 

Sống với người, nơi cõi người, thì đừng quên người nhé! 
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Khác máu tanh lòng 

Khác máu thì là chuyện hiểu được vì không cùng huyết thống, nhưng sao lại phải 

tanh lòng với người dưng, với người lạ, nhất là với kẻ đang bơ vơ trong mồ côi, 

đang bụi đời trong cõi người? Một câu mới đọc tưởng là xuôi nghĩa, nhưng khi đọc 

kỹ để giải luận thì thấy nhân tâm ta bất ổn, ngẫm thật kỹ thì nhận ra nhân tính ta 

bất an.  

Khác nhau vì khác máu, khác người vì không cùng gia đình, thân tộc, chớ có gì đâu 

mà phải: tanh lòng với kẻ lạ, người ngoài? Cụm từ tanh lòng rùng rợn quá! Tanh 

lòng là nguội lòng, mà nguội tới độ tanh, tức là không ngửi được, không chấp nhận 

được, không sống chung được… có cái gì bất ổn trong cụm từ tanh lòng này, tự 

đạo lý của hay, đẹp, tốt, lành tới đạo đức giữa người với người khi sống phải chấp 

nhận nhau, có chấp nhận nhau mới tôn trọng lẫn nhau được.  

Cái bất ổn có ngay trong câu nói của kẻ thốt lên câu này, họ hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về câu chữ, về ngôn ngữ, về khẩu nghiệp của họ! Chớ chẳng có ai khác vào 

đây tha lỗi hay nhận tội cho họ cả. Họ gạt người lạ, họ vất người dưng ra đường, họ 

ruồng rẫy trẻ mồ côi, họ xua đuổi trẻ bụi đời khi thốt ra câu: khác máu tanh lòng, 

thì chính người nghe thấy sự bất ổn trong tri thức của họ, thấy được sự bất an trong 

nhận thức của họ.  

Người nghe câu này thấy nhân sinh quan chật hẹp, thiếu vị tha ngay trong nhân 

tính không rộng lượng của họ; người nghe câu này thấy thế gian quan chật chội, 

thiếu khoan dung ngay trong nhân vị không khoan hồng của họ; người nghe câu 

này thấy vũ trụ quan bé xíu thiếu từ bi ngay trong nhân đạo không nhân dạng của 

họ. Vì họ sống ở cõi người mà mắt họ hí như mắt lương, tim họ bé như hạt cát, nên 

miệng họ khép như con rít! Họ sống mà không mở cửa, mở lòng, vì họ không cho 

phép kẻ khác, người lạ vào cõi của họ; vậy thì làm sao họ lớn, cao, sâu, rộng lên 

được ngay trong chính nhân từ của họ, vậy thì làm sao họ hay, đẹp, tốt, lành được 

được ngay trong chính nhân phẩm của họ.  
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Chúng ta chỉ mong muốn là khi họ đứng trước trẻ mồ côi, ngồi trước trẻ bụi đời, họ 

đừng nói thêm những câu này: 

 Anh em hạt máu sẻ làm đôi, họ đừng khoe khoang anh em họ, mà làm đau 

lòng trẻ mồ côi, trẻ bụi đời. 

 Máu nào thắm thịt nấy, họ đừng ca ngợi gia đình họ, mà làm bầm gan trẻ 

mồ côi, trẻ bụi đời. 

 Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, họ đừng tôn vinh thân tộc họ, mà làm 

đứt ruột trẻ mồ côi, trẻ bụi đời. 

 Máu chảy ruột mềm, họ đừng thăng hoa thân quyến họ, mà làm lộn não trẻ 

mồ côi, trẻ bụi đời. 

 Trâu đồng nào ăn cỏ đồng nấy, họ đừng tự kiêu thống tộc họ mà làm tím 

mật trẻ mồ côi, trẻ bụi đời. 

Chúng ta chỉ mong sao là khi họ đứng trước trẻ mồ côi, ngồi trước trẻ bụi đời, họ 

đừng nói những thành ngữ, ca dao… loại này, và nếu họ không giúp gì được trẻ mồ 

côi, trẻ bụi đời, thì họ không được quyền chưởi bới, lăng mạ, sỉ nhục chúng! 
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Đêm đêm mỗi thắp đèn trời 

Cầu cho cha mẹ sống đời với con. 

Đêm đêm mỗi thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con, những ai có cha có 

mẹ; rồi sau đó bị mất cha, mất mẹ, nghe câu này thì bầm ruột tím gan; những ai 

còn cha, còn mẹ, lo-đứng-lo-ngồi là một ngày kia, cha mình, mẹ mình phải rời cõi 

đời này, thì hãy thương cha mẹ hơn đi. Ý thức còn cha mẹ tạo nên nhận thức một 

ngày kia phải mất cha, mất mẹ, cả hai ý thức và nhận thức dựng lên tri thức của 

mỗi chúng ta về hai đấng sinh thành, hai giá trị thiêng liêng loại hàng đầu trong đạo 

lý làm người, trong luân lý muốn nên người. Nhưng những trẻ mồ côi rất sớm, 

những trẻ bụi đời còn ít tuổi, mất cả cha lẫn mẹ, hay bị cha mẹ bỏ đi, bỏ rơi thì 

chúng không có ý thức, nhận thức, tri thức này, đây là một thiệt thòi, biến khuyết 

điểm chuyện không cha, vắng mẹ thành khuyết tật mà chúng phải mang cả đời, 

mang đến trọn kiếp. 

Lên non mới biết non cao/ Nuôi con mới biết công lao mẫu từ, câu này đẹp vô cùng 

với những ai còn mẹ, nhận ra sự hy sinh của mẹ, sau đó làm mẹ và sẽ có nhận thức 

là mình cũng đã sẵn sàng làm mẹ, mình cũng sẽ biết hy sinh như mẹ. Nhưng câu 

này trở nên khó hiểu với với một đứa trẻ bụi đời, bị vất ra đường thuở nào, mà nó 

không sao hình dung nổi về sự hy sinh của một người mẹ, vì nó nghĩ nếu mẹ nó hy 

sinh đúng nghĩa thì nó đâu có thành: bụi đời! Nên câu này cũng rất tối nghĩa cho 

những đứa trẻ mồ côi, nó không thấy mẹ, hoặc thấy quá ít thì làm sao lại bắt nó 

phải hình dung ra sự hy sinh như non, như núi của mẹ nó. Ngôn từ thông thường 

của chúng ta là ngôn ngữ của những kẻ có cha, có mẹ, có nhà, có gia đình… nên 

hẳn nhiên là có: máu chảy tới đâu ruột đau tới đó. Những ngữ văn, ngữ pháp đối 

với chúng ta rất rõ nghĩa, rất sáng ý: tay đứt ruột xót, trở nên lạ lẫm tới lạnh lùng, 

nó tối chữ nên mờ nghĩa đối với trẻ mồ côi, với trẻ bụi đời.  

Bạn ơi, ngôn ngữ thật bình thường làm nên đạo đức làm con như: Tu đâu cho bằng 

tu nhà/ Thờ cha kính mẹ mới là chân tu; nó trở nên kỳ quặc, có khi quái lạ đối với 

trẻ mồ côi, với trẻ bụi đời. Vì khi thành bụi đời là bị mất đạo đức làm con; chưa hết 

những đứa trẻ này còn mất luôn tình cảm nhớ thương các đấng sinh thành đã qua 

đời: Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.  

Nhưng trong đám trẻ này, có đứa khi xưa, thuở nọ, có biết, có sống chung một thời 

gian với cha mẹ, thì chúng thấm thía vô cùng các loại câu này: Chiều chiều xách 

giỏ hái rau/ Ngó lên mả mẹ, ruột đau chín chiều… Chúng hát cho điếng lòng, cho 

bầm gan, cho tím ruột câu này: Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi/ ngó không thấy 

mẹ, ngùi ngùi nhớ thương. Các bạn đọc kỹ nhé: ngó ngược ngó xuôi là kiếp bụi 

đời, ngó (mà) không thấy mẹ là kiếp: bụi biết đau bạn à!  
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Đắng cay cũng thể ruột rà 

Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng 
 

Đắng cay cũng thể ruột rà/ Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng, thật rõ nhưng 

cũng thật lạ: đắng cay mà ruột rà thì được, thì nhận, thì cán đáng, thì kham luôn; 

còn ngược lại ngọt ngào cho lắm, tức là đã thật ngọt ngào mà đã là người dưng thì 

không được, thì không nhận, thì gạt đi à? Sao lạ vậy? Sao cùng trong một nhân thế 

mà lãnh thổ phân khắt chia khe vậy? Sao cùng một nhân sinh mà biên giới lại khắc 

nghiệt vậy? Sao cùng một nhân kiếp mà đối xử với nhau nguội lạnh như vậy? 

Lá rụng về cội, thì giành cho những ai biết, những ai có quê cha đất tổ, nên mới 

được biết, mới được có nơi: chôn nhau cắt rún. Còn mà đã mồ côi, đã thành bụi 

đời thì phải biết ngược lại: sống nay chết mai, vì mang kiếp chết gởi sống nhờ, vì 

đã là bụi thì phải: sống bờ chết bụi! 

Đời cha trồng cây đời con ăn quả là giành cho những ai có cha, có mẹ, có anh chị 

em, có gia đình, có nhà cửa… Còn đã mồ côi, đã thành bụi đời thì có khi phải biết 

câu ngược lại: Đời cha ăn mặn đời con khát nước, cha hoặc mẹ đã lỡ ăn mặn thì 

kiếp bụi đời là kiếp chết khát! Khát nhân từ, khát nhân tâm, khát nhân nghĩa; khát 

luôn nhân vị, nhân phẩm, nhân đạo… 

Con đâu cha mẹ đấy là hạnh phúc của gia đình, của cha mẹ, của con cái, chưa hết 

còn có luôn đạo thờ ông bà trong mọi gia đình của Việt tộc: con cái ở đâu ông bà ở 

đấy. Cả hai làm nên một đường thẳng xuyên thế hệ mỗi cá thể trong gia đình, 

không ai lẻ loi, không ai lạc đàn, vì không ai bỏ rơi ai, không ai để ai phải chịu 

cảnh bụi đời cả. Còn tình đoàn kết, chí tương trợ giữa anh em kiểu Việt thì khỏi lo 

ra: anh em khinh trước, làng nước khinh sau, vì ai cũng biết đi việc làng giữ lấy họ, 

đi việc họ lấy anh em. Nên: đường thẳng xuyên thế hệ này chính là đường thẳng 

liên kết gia tộc, có tên rất đẹp và có hậu: con liền với ruột, nên thật dễ hiểu câu: 

chim có tổ, người có tông. Có kẻ còn muốn nói cho thật rõ: người nhận họ, chó 

nhận hơi. 

Còn đã là mồ côi, đã thành bụi đời thì không sao nói được các loại câu chữ này, vì 

nói ra chỉ đau lòng cõi bụi! Vì sống bụi thì phải chuẩn bị kiếp: sớm nở tối tàn! Vì 

kiếp bụi đời là kiếp đàn đứt dây rồi!  
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Chim xa bầy, thương cây nhớ bạn 

Người xa người tội lắm người ơi! 

 
Khi bạn hát bên võng, bên nôi để ru con của bạn ngủ: «Chim xa bầy, thương cây 

nhớ bạn/ Người xa người tội lắm người ơi!», bạn hát nhẹ nhàng, thoái mái, rồi bạn 

thấy con bạn dần vào giấc ngủ, ngủ thảnh thơi, giấc ngủ ngoan hiền. Nhưng có lần 

tôi thấy một người lớn trong một trại mồ côi, ru một đứa trẻ mới năm sáu tuổi đã 

bụi đời, cũng câu này: “Chim xa bầy, thương cây nhớ bạn/ Người xa người tội lắm 

người ơi!”, tôi thấy đứa trẻ từ từ rơi nước mắt, chỉ vài phút sau là nó khóc dàn dụa! 

Nó khóc, nó làm tôi “mít ướt” theo, nhớ lại hôm đó tôi cũng khóc như: con nít! 

Không khóc sao được! Bộ chỉ có con nít mà phải là mồ côi, rồi bụi đời, mới được 

quyền khóc thôi sao, khi “được” hay “bị” ru câu này; người lớn và “già đầu” như 

tôi cũng được quyền khóc khi nghe câu này. Bạn ơi, đừng bao giờ “xấu hổ”, đừng 

bao giờ “mắc cỡ”, đừng bao giờ “hổ thẹn” khi nghe lời ru buồn, lời ru làm ta đau, 

thì bạn cứ khóc bạn à! Có gì “nhục nhã” đâu! Có gì “đáng cười” đâu khi thấy 

người khác khóc. Tại đây, triết học nhập nội cùng tâm lý học, xã hội học nhập lực 

cùng nhân học, tất cả là một, để giải thích chuyện khóc là chuyện: thương tâm làm 

nên nhân tâm! Mà tổ tiên Việt dặn con cháu Việt rất đúng là khi người ta nói: 

“trúng tim đen” của mình, mà mình muốn khóc: thì cứ khóc! 

Cuối thế kỷ qua, khi cả khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc 

thuật như rừng thẳm, nhạc lý như đại dương, có sáng tác tổ khúc Bầy chim bỏ xứ, 

nói sâu, nói cao, nói rộng, nói xa thân phận lưu vong của Việt kiều bỏ xứ, xa xứ, 

biệt xứ, mong ngày về với đồng bào, với quê hương, mà mỗi lần tôi nghe là tôi 

khóc! Mà tôi chỉ muốn nghe một mình để: khóc cho đã! Có lần nhạc sĩ tới nhà tôi 

tại Paris, ông hỏi tôi ngay: “Toi nghe Bầy chim bỏ xứ của moi, toi thấy sao? Thích 

không? Cảm động không?”. Tôi trả lời cho sư phụ mình vô cùng thành thật, và sau 

hơn 20 mươi năm, tôi thấy câu này tuyệt đối thành thật: “Nghe xong khóc quá 

trời!”. Phạm Duy không tha, hỏi sâu hơn: «Vậy toi thích câu nào nhất trong tất cả 

các bài trong tổ khúc?» Tôi biến câu trả lời thành thật của mình thành chuyện “moi 

gan, moi ruột” cho chính tôi: “Cháu thích nhất câu: Tuyết rơi lả chả là chà, như 

chim lạc tổ, như ma lạc mồ”. Bạn ơi, đây là tâm trạng lưu vong, đi dễ khó về, vì đi 

xa nên dễ lạc của Việt kiều bạn à! Hôm đó tôi ngồi thật lâu với nhạc sĩ Phạm Duy 

để giải thích là: “Việt kiều loại như cháu đây, chỉ là trẻ bụi đời: sống là bụi đời! 

chết là oan hồn! Chính ca từ của bác giúp cháu nhận thức được là cháu chỉ là trẻ 

bụi đời, như bao trẻ bụi đời mà chúng ta đang gặp trên quê hương chúng ta. Cháu 

phải cảm ơn bác”. Phạm Duy nhìn tôi thật lâu…  

Câu chuyện bụi đời không xa lạ đâu bạn à! Nó gần gũi, nó “ruột rà” lắm với thân 

phận của tất cả con dân Việt: làm bụi trong chiến tranh, giờ thì làm bụi dưới bạo 

quyền… Số kiếp bụi đời luôn mồ côi như: chim lạc đàn… suốt đời làm kiếp: chim 

tìm đàn! 
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Cha đời cái áo rách này 

Mất chúng mất bạn cũng mày áo ơi 

Cha đời cái áo rách này/ Mất chúng mất bạn cũng mày áo ơi, người ta nhận ra 

ngay kẻ bụi đời với quần áo rách rưới, còn trẻ bụi đời thì nhiều lúc không có quần 

áo gì cả, còn tệ hơn người rừng. Bạn ơi, nhân dạng qua nhân ảnh khi được quần áo 

bao bọc, thì quần áo đã làm được chuyện bảo vệ bề ngoài cho nhân cách, có ít 

nhiều dính dáng tới nhân phẩm, vì để bụi vào đời của mình thì nhân vị xem như đã 

thành bụi! 

Đói cho sạch rách cho thơm, là chuyện thường ngày cha mẹ dặn chúng ta khi ra 

đường, khi phải đối nhân xử thế, thì thơm và sạch vừa là nhân dạng, vừa là nhân 

cách của mỗi chúng ta. Vậy mà khi một đứa trẻ rơi vào cõi bụi đời, thì thơm và 

sạch là ước muốn mỗi ngày, là ước mơ cả đời của chúng; nên ai đang còn cha, còn 

mẹ, còn nhà… thì đừng chê, mắng, rủa, chửi trẻ bụi đời là không thơm và không 

sạch, là rách rướt và bẩn thỉu… nên hãy cẩn trọng! Vì kẻ nhục mạ người khác là 

không thơm và không sạch, thì miệng của kẻ đó đã không lành, và lưỡi của kẻ đó 

đã không sạch. 

Giấy rách phải giữ lấy lề, là đạo lý của gia giáo, mà cũng là luân lý trong xã hội 

giành cho những ai có cha, có mẹ, có gia đình, vùa được giáo dục vừa hưởng giáo 

dưỡng… cùng chỉ bảo cho nhau là phải tìm mọi cách giữ nhân phẩm bằng cách bảo 

vệ nhân vị; còn ngược lại nếu đã rơi vào cảnh bụi đời thì nhiều khi có áo rách để 

che thân mà không phải trần truồng đã là một cơ may. Còn chuyện giữ lấy lề, là giữ 

nhân cách để nhân dạng không bị vùi dập, nên chuyện giữ lấy lề thật là khó, vì đã 

là bụi rồi, tức là đã rách tả tơi, đã nát tơi bời, đã tan thành bụi rồi, thì còn đâu lề, 

còn đâu lễ để mà giữ! Có những thành ngữ cứ tưởng nó mang giá trị vĩnh hằng để 

muôn đời cứ lấy ra xài (và xài lúc nào cũng được), thì đây là chuyện không đúng, 

có khi là không đàng hoàng, không tử tế trong họa cảnh của trẻ bụi đời. Hãy thật 

cẩn thận bạn nhé! 

Khéo ăn thì no khéo co thì ấm, câu này giúp ta vượt thoát khó khăn, vượt thắng 

trầm luân, vì nó mang nhân trí để ứng xử với nhân thế, nó tương đối hóa cái tuyệt 

đối của chuyện đói, chuyện lạnh là hai thử thách kinh hoàng của kiếp người, vậy 

mà nó nửa đúng, nửa sai trong kiếp bụi đời. Vì kiếp này là ngày đói-đêm lạnh, cho 

nên các khó khăn, các thăng trầm, các thử thách đều được “bình thường hóa” bởi 

trẻ bụi đời, chúng biến thành cái tuyệt đối của đói và lạnh, rồi chúng biến thành 

bình thường luôn cả cái thuở nào phải ra sức, phải gắng sức, phải cố sức lắm mới 

tương đối hóa được. Vì sống-sót-rồi-sống-còn trong kiếp bụi đời là đã “bình 

thường hóa”được địa ngục trần gian rồi! 
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Hơn nhau tấm áo mảnh quần 

Thả ra mình trần, ai cũng như ai 

 
Hơn nhau tấm áo mảnh quần/  Thả ra mình trần, ai cũng như ai, đây là câu chuyện 

tiền của, vật chất, tài chính… luôn là câu chuyện trầm trọng của kiếp người, vì 

không cơ sở kinh tế thì xem như trắng tay, mà kẻ trắng tay sẽ dễ mang kiếp bụi, vì 

rất dễ thành bụi đời! Mà đã thành bụi đời rồi thì các hiểm họa khác sẽ tới, đầu 

đường xó chợ vì không chốn nương thân; rồi dầm mưa dãi nắng trong tứ cố vô 

thân! 

Nghèo hèn giữa chợ ai chơi/ Giàu trong hang núi nhiều người hỏi thăm; đây là thói 

đời bình thường, nơi đây tư cách làm thấp đi nhân cách của những ai xem trọng 

tiền của, vật chất, tài chính… cùng lúc nó làm mất đi luôn phong cách trong 

phương cách đối nhân xử thế của họ. Câu chuyện: nhân cách, tư cách, phong cách 

thật lạ, không có phong cách thay đời hành thiện, thì đừng mong có tư cách cứu 

nhân độ thế; và không có phong cách lại không có tư cách, thì xem như đã bị mất 

đi phần lớn nhân cách rồi! Trong xã hội Việt hiện nay, mà tỷ phú đô la là trọc phú 

giữa đời lại tự xưng tên đại gia, qua khoe của, khoe tiền, làm trò phung phí trong 

vương giả (rất giả). Loài trưởng giả học làm sang (để quên đi là mình vô học) này 

nhìn mà không thấy, có khi thấy lại làm lơ trước bi cảnh lầm than của dân chúng, 

trước họa cảnh nheo nhóc của đồng bào, giữa cực cảnh của trẻ bụi đời thì nhân 

cách của loại tỷ phú mà trọc phú thích trác vàng lên thân để làm đại gia, thì chúng 

còn thấp hơn bụi đời, chúng là bụi bẩn, bụi nhơ: trọc kiếp trong điếm lộ! 

Ở đời ở kiếp chi đây/ Xem nhau như bát nước đầy thì hơn, đây là câu chuyện thật 

hay, giúp kẻ trắng tay, người trắng kiếp, cụ thể là giúp trẻ bụi đời qua cơn hoạn 

nạn; và đạo lý của Việt tộc không những là chính đạo mà còn là minh đạo, trong 

cái liêm chính làm nên cái liêm sỉ đã có cái thông minh làm nên cái thông thái, đó 

là: xem nhau như bát nướcđầy. Bạn ơi, bát nước đầy là bát nước chưa bị đổ, chưa 

bị rơi xuống đất, mà rơi xuống đất rồi thì không ai uống được nữa; bát nước đầy 

còn là bát nước chưa vơi, nên chúng ta có thể chia nhau mà uống, để cùng nhau 

sống còn trong nhân sinh đầy thử thách, trong nhân thế đầy thăng trầm, trong nhân 

tình đầy trắc trở này. Khi gặp trẻ mồ côi đang lạc lõng giữa phố thị, khi nhìn thấy 

trẻ bụi đời đang quỵ gục trên đường phố, vỉa hè, bạn nhớ lại câu này nhé, nhân 

phẩm của bạn sẽ được thăng hoa. 

Thức khuya mới biết đêm dài/ sống lâu mới biết con người có nhân, đây là câu 

chuyện thật sâu, vì tâm từ bi, lòng vị tha, tính rộng lượng làm nên tình thương là 

nội chất làm nên nhân phẩm sâu và cao, rộng và xa trong nhân kiếp, phải sống lâu 

mới thấy, mới hiểu, mới nhận ra để bảo vệ nhân vị của ta, mà cũng để phục hồi 

nhân cách kẻ đang chịu cảnh bụi đời. Không chỉ có kẻ bụi đời mới chịu cảnh sống 

bờ chết bụi, mà tất cả chúng ta đều chịu quy luật sống nay chết mai; nên tổ tiên 

Việt rất sáng suốt khi khuyên con cháu: bền người hơn bền của, nên ông bà ta rất 

tỉnh táo khi khuyên con cái: vì tình vì nghĩa, ai vì dĩa xôi đầy. Bụi đời cần người, 

cần tình, cần nghĩa để thoát kiếp bụi! 
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Con ơi nhớ lấy câu này 

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan 
 

Con ơi nhớ lấy câu này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, đây là bi nạn của 

dân oan, họa cảnh của trẻ bụi đời, chính là tai họa của Việt tộc hiện nay, với lãnh 

đạo độc đảng sinh ra độc tài nhưng bất tài, độc trị nhưng không biết quản trị, dùng 

độc quyền để lạm quyền. Chúng chung chia với tà quyền tham quan bòn rút dân tộc 

qua tham nhũng, lại chống lưng cho ma quyền tham đất vì tham tiền biến dân 

chúng một sớm một chiều thành dân oan, có bao trẻ bụi đời hiện nay là nạn nhân 

của ba lực lượng quỷ ám trong trộm, cắp, cướp, giựt giữa ban ngày này: tà nghiệp 

trong điếm lộ! 

Trống chùa ai đánh thùng thùng/ Của chung ai khéo vẫy vùng làm riêng, đây là lý 

lịch, diện mạo (chân dung quyền lực) của bọn lãnh đạo độc đảng, tà quyền tham 

quan, ma quyền tham đất. Chúng lòn lách như âm binh để tránh luật, né luật, khi 

không thoát luật, thì chính chúng sẽ xé luật, xóa luật, vì bản chất của chúng chính 

là phản xạ của chúng, mà ông bà ta đã dặn con cháu phải thận trọng: kẻ khó được 

vàng người sang cướp lấy, mà người sang đây là có kẻ có quyền để lạm quyền. 

Chúng sống nhờ hành vi bẩm sinh của chúng là trộm, cắp, cướp, giựt mà chúng 

hay tráo đổi khái niệm, cướp chúng gọi là cất (kẻ khó được vàng người sang cất 

lấy) nên tổ tiên Việt dặn dò con cháu phải nhận diện ra chúng: Ăn no rồi lại nằm 

khì/ Mặc cho dân xiết, khốn nguy nhọc nhằn. 

Người sao kẻ quạt người hầu/ Người sao nắng dãi mưa dầu long đong, đây là hình 

ảnh của bất bình đẳng, trong xã hội Việt hiện nay, đó chính là nhân ảnh của bất 

công với bọn cướp có kẻ quạt người hầu, với dân đen trong nắng dãi mưa dầu, với 

dân oan long đong, có trẻ bụi đời trong địa ngục hiện tiền bị tạo ra bởi bọn trộm, 

cắp, cướp, giựt này! Trong quy luật bụi đời thì tha phương cầu thực, tức là tha 

phương từng ngày và cầu thực từng giờ; trong khi đó thì bọn âm binh lãnh đạo độc 

đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất thì đã để của cải bòn rút của dân 

lành bên phương Tây rồi.  

Nhưng ông bà ta cũng dặn chúng ta: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, vì 

đời người là nắng sớm chiều mưa, nhất là luật nhân quả là có thật, vì nhân nào quả 

nấy, đây không phải là chuyện mê tín, mà là chân lý của cuộc sống. Nhưng ai liêm 

sỉ khi nghiên cứu, điều tra, khảo sát, điền dả, phân tích, giải thích hiện tượng trẻ bụi 

đời trong xã hội học, thì đừng quên quy luật đạo lý mà tổ tiên Việt đã giáo dưỡng 

cho dân tộc Việt về hành vi bất lương, hành động bất chính: ăn một miếng tiếng 

một đời, đây chính là nhân học đạo lý làm nên nền móng cho triết học đạo đức. Vì 

trộm, cắp, cướp, giựt tiền bạc của chính đồng bào mình thì: khó nuốt trôi lắm! 
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An sinh xã hội 1:  

công sản: định nghĩa, đinh đề, định luận 

 Công sản không thuộc một chính quyền, một chính thể nào, trong đó định 

nghĩa nền của công sản chính là: tài sản của dân tộc, là tài nguyên của 

quốc gia, là năng lực lao động của một dân tộc, là nguyên khí của các thế 

hệ tiếp nối các di sản của tổ tiên từ vật chất đến tinh thần… 

 

 Công sản đặt công dân vào các định đề cốt lõi về cuộc đời của chính công 

dân đó: Tôi là công dân của đất nước nào? Tôi là công dân của chế độ 

nào? Tôi là công dân đang có chính quyền loại nào, chính phủ loại nào, 

nhóm nắm quyền lực này có biết bảo vệ công sản không? Chính quyền loại 

này, chính phủ loại này có biết tạo ra và giữ vững hạnh phúc của tôi và 

của đồng bào tôi không? 

 

 Công sản khi được một chính quyền, một cơ chế, một hệ thống pháp luật 

bảo vệ, thì định đề của một công dân của một quốc gia có quyền đặt thêm 

một câu hỏi cơ bản: Tôi đang sống trong một chế độ nào, và chế độ đó có 

biết tận dụng tài năng của dân tộc, có biết áp dụng các thành tựu trong 

khoa học kỹ thuật để làm giầu, làm mạnh, làm vững các công sản mà đất 

nước tôi đang có không?  

 

 Công sản khi có định nghĩa, định đề, định luận rõ ràng, thì công dân của 

một quốc gia có thể khẳng định là công sản không thuộc một chính phủ, 

một hệ thống hành chính thể nào, công sản có sẵn trong xã hội của một dân 

tộc trên một đất nước mà công dân của quốc gia đó được quyền đặt ít nhất 

thêm các câu hỏi căn bản để có các lập luận cơ bản cho cuộc sống của 

mình: Tôi đang sống trong một chế độ nào, và chế độ đó có biết bảo vệ 

công sản không? Nếu tôi sống trong một chế độ độc tài nhưng bất tài trong 

quản lý tài sản dân tộc, nếu nó độc trị mà không biết quản trị, thì tôi và 

mọi công dân khác phải tìm mọi cách để thay thế nó, vì hạnh phúc của tôi 

và đồng bào tôi, vì an sinh xã hội của cả dân tộc tôi! 

 

 Công sản khi có được liên minh về định nghĩa, định đề, định luận để trực 

tiếp phục vụ cho an sinh xã hội, thì chính công sản là nền, móng, cột, trụ từ 

vật chất tới tinh thần, từ đạo lý tới luân lý, từ kinh tế tới xã hội, từ văn hóa 

tới giáo dục, có tầm vóc và có bản lĩnh để đưa phạm trù tri thức về công 

sản tới phạm trù nhận thức về cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) luôn 

song hành cùng dân chủ (vì nhân quyền để bảo vệ nhân phẩm). 
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An sinh xã hội 2:  

công sản khử cộng sản 
 Xóa cộng sản (communisme) để bảo vệ công sản (bien commun), tức là 

chống chế độ bạo quyền để bảo vệ công sản của dân tộc, đây là một nhận 

thức mà mọi công dân Việt yêu dân chủ, quý nhân quyền, muốn trở thành 

chủ thể Việt có bổn phận với đồng bào, có trách nhiệm với đất nước, dùng 

sáng tạo của tri thức để đưa đất nước ra khỏi nghèo nàn lạc hậu, ra khỏi 

hiểm họa nội xâm của tà quyền bán nước và ngoại xâm của Tàu tà mang ý 

đồ của Tàu tặc là xâm chiếm đất, biển, đảo ta; Tàu họa làm ô nhiễm môi 

trường, hủy diệt môi sinh ta, Tàu hoạn với thực phẩm bẩn, hóa chất độc 

đang truy diệt cả dân tộc ta, Tàu nạn với công nghiệp cùng nhân công Tàu 

đang lan tràn ngập đất nước ta qua các làn sóng di dân tàu ồ ạt tới đất Việt, 

không những mua đất, mua nhà mà còn dùng ma thuật trai Tàu lấy vợ Việt, 

để lai hóa giống nòi Việt. Tất cả các quyết sách hiện nay về an sinh xã hội 

phải bắt đầu từ nhận định này. 

 
 Xóa cộng sản để bảo vệ công sản, tới tự kinh nghiệm xương máu của Việt 

tộc với chế độ cộng sản tự khi người cộng sản cướp và nắm chính quyền là 

bạo quyền lãnh đạo song hành cùng tà quyền tham quan, sống nhờ tham 

nhũng với ma quyền tham quyền tư bản đỏ, tham tiền với túi tham không 

đáy. Trong lịch sử của nhân loại, không có một chính quyền dựa trên hệ 

độc (độc tài, độc trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng) sinh đôi với hệ tham 

(tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng) mà thành công qua văn 

minh nhờ phát triển để rời bỏ nghèo nàn lạc hâu, để loại bỏ được các tệ nạn 

như hiện trạng bụi đời trong tiểu luận này. Hệ độc tạo ra hệ tham, thật sự 

chỉ là một tập đoàn tội phạm, tổ chức như các mafia hành nghề qua trộm, 

cắp, cướp, giựt. Không có chuyện kẻ cướp, thằng cắp, đứa cướp, bọn giựt 

đi lo cho an sinh xã hội; đừng ảo tưởng chúng có tình thương với các 

người ai yếm thế, ngắn cổ bé họng như những người tàn tật, lớn tuổi, trẻ 

em, phụ nữ… mong cầu chúng giúp trẻ mồ côi, cứu tế bụi đời đều là ảo 

tưởng. 
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 Chống cộng sản để bảo vệ công sản là nhận thức dân quyền về công sản 

trong đó có tài nguyên của quốc gia đi cùng công sức của nhân dân làm 

nên tiền của cho dân tộc là gia sản của toàn dân, nó không thuộc một bạo 

quyền độc đảng nào, nó không thuộc một bè nhóm tham quan nào, không 

thuộc một ma quyền tham tiền nào. Cộng sản làm ra độc đảng tham lam, 

làm ra nghèo nàn lạc hâu, làm ra bất bình đẳng để sinh ra bất công, diệt tự 

do xã hội để diệt luôn an sinh xã hội; ngược lại công sản của toàn dân là tài 

sản cho đất nước, là tiền của cho dân tộc, nếu biết đầu tư để phát triển, nếu 

biết khai thác dể tiến bộ, nếu biết tiết kiệm để lo cho an sinh xã hội, thì ta 

phải kết luận:  

 Cộng sản dẫn đất nước xuống vực sâu, ngược lại công sản thăng tiến đất 

nước; và an sinh xã hội không nằm ngoài định đề này!  

 Cộng sản dẫn dân tộc tới diệt vong, ngược lại công sản thăng hoa dân tộc, 

và bảo vệ những người yếm thế không nằm ngoại định đề này! 
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An sinh xã hội 3: 

 công sản từ chính quyền tới chính phủ 

Nếu kinh tế học được định nghĩa như một chuyên ngành khai thác nhưng khả năng 

để bảo vệ công sản cho tập thể, cho cộng đồng, chính là tài nguyên của đất nước, là 

tài sản của một dân tộc, thì chính quyền phải có nhận thức bảo trì tài nguyên và tài 

sản này, và chính phủ phải có bổn phận và nhiệm vụ bảo quản cùng lúc phát triển 

tài nguyên và phát huy tài sản này.  

Chính tài nguyên và tài sản này phải trực tiếp phục vụ cho an sinh xã hội, làm được 

chuyện nâng bảo vệ những kẻ yếm thế: kẻ tàn tật, người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ… 

trong đó phải xóa được bi nạn bụi đời. Công sản phải luôn luôn phục vụ an sinh xã 

hội, chính công sản phục vụ an sinh xã hội bằng ba thực lực:  

* công sản qua hệ thống công quyền trong các chính sách của chính phủ có mặt 

trong hiến pháp và trong luật pháp.  

* công sản qua khả năng công chức trực tiếp hằng ngày giải quyết cụ thể những 

vấn đề trong an sinh xã hội.  

* công sản qua dịch vụ công cộng có chất lượng, vì luôn mang đạo lý phục vụ nhân 

dân, nhất là những tầng lớp nhân dân yếm thế. 

Chính sự liên minh của ba thực lực: hệ thống công quyền, khả năng công chức dịch 

vụ công cộng thể hiện hùng lực của công sản, và công sản là một phạm trù của thực 

tế, không hề mơ hồ, công sản là một quan niệm có thực chất không hề trừu tượng, 

là một mô thức có đạo lý không hề lý thuyết, hơn thế nữa khi công sản là nền, 

móng, cột, trụ  để phục vụ cho an sinh xã hội, thì công sản đã là gốc, rễ, cội, nguồn 

để tạo ra một xã hội tiến bộ, một dân tộc văn minh, một giống nòi tồn tại thực sự 

qua đoàn kết và tương trợ. 
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An sinh xã hội 4: 

 công sản: từ tự do thị trường tới tri thức trách nhiệm 

1. Tự do thị trường bằng trách nhiệm hóa hành động: kinh tế thị trường có chỗ 

dựa là tự do cạnh tranh làm ra tự do thị trường, có nền là tự do trao đổi hàng 

hóa và buôn bán, đây là một thực tế hiện nay mà không một quốc gia nào có 

thể thoát được. Những quốc gia, đứng ngoài quy luật tự do thị trường này, 

như Bắc Triều Tiên, thì đang ở trên tử lộ, vì nó ngược chiều với quy luật 

toàn cầu hóa hiện nay, và những quốc gia muốn độc đoán trong luật chơi 

trong tự do thị trường như Trung Quốc, là xuất khẩu ào ạt hàng hóa ra nước 

ngoài, nhưng ngăn chặn nhập cảng hàng hóa nước ngoài vào Trung Quốc 

cũng đang đi vào độc lộ, đang tự cô lập chính họ.  

 

2. Ưu tiên an sinh xã hội, là phải lo cho các thành phần yếm thế trong xã hội: 

người tàn tật, người lớn tuổi, thiếu nhi, phụ nữ, mà không quên trẻ bụi đời, 

cũng không đi ngoài, đi riêng, đi xa quy luật tự do thị trường. Nếu một chính 

quyền thông minh, một chính phủ thông đạt thì phải khai thác triệt để tự do 

thị trường này trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để tận dụng mọi kinh 

nghiệm, mọi tiềm lực, mọi tài trí của các hội đoàn từ thiện quốc tế, của mọi 

chủ thể thiện nguyện trên toàn cầu để tìm ra các chính sách khôn ngoan 

trong tỉnh táo, thông minh trong sáng suốt về an sinh xã hội, với tất cả kinh 

nghiệm đã có về từ thiện, về thiện nguyện biết phục vụ cho an sinh xã hội, 

mà nội chất của từ thiện, thiện nguyện cũng là một thị trường, trong đó kẻ kẻ 

xấu người tốt, như khi ta trao đổi hoặc mua bán thì có hàng xấu và hàng tốt 

tùy theo trình độ tri thức và lương tri đạo lý của các hội đoàn từ thiện, của 

các chủ thể thiện nguyện. 

 

3. Tự do thị trường song hành cùng kinh tế thị trường, trong quy luật toàn cầu 

hóa, thì chính quyền phải biết bỏ đi các tư duy: ngăn sông cấm chợ, bế môn 

tỏa cảng, kín cổng cao tường kiểu độc đoán trong độc tài, kiểu độc quyền 

trong độc trị, thì không sao có được các chính sách nhìn xa trông rộng về an 

sinh xã hội. Trong lịch sử của nhân loại chưa bao giờ có một chính quyền 

độc tài lại bất tài, độc trị nhưng vô tri về quản trị, kiểu độc đảng như chế độ 

độc tôn hiện nay, mà thành công về các quyết sách an sinh xã hội. 
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An sinh xã hội 5:  

công sản: đón tư, nhận riêng, có chung trong chia 

 Công sản tự quan niệm tới hành động, không mơ hồ, không trừu tượng, 

không lý thuyết, thậm chí khi phát huy đúng các phương châm của công 

sản thì chính quyền có thể đón các sáng kiến tới từ tự nhân, chính phủ luôn 

mở cửa đón nhận các sáng tạo tới từ cá nhân, hội đoàn, tập thể, cộng đồng, 

vì họ biết làm mạnh, làm tăng, làm giàu cho công sản. 

 

 Tất cả các chủ thể: cá nhân, hội đoàn, tập thể, cộng đồng biết dùng sáng 

kiến, sáng tạo để thăng hoa công sản, là thực tế sinh động của công sản là 

nơi quản lý một đạo đức sâu sa là: cái chung của công sản, không phải là 

tài sản bị đóng kho, nhốt tù mà là công sản để: chia, chia cho mọi thành 

phần xã hội, nhất là để bảo vệ các thành phần yếm thế: kẻ tàn tật, người 

lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ… trong đó có bi nạn bụi đời. 

 

 Cái chung biết cái chia của công sản trực tiếp phục vụ và bảo vệ an sinh xã 

hội, luôn mang cái minh của người khôn ngoan muốn giúp người gặp khó 

khăn; mang cái thông của kẻ giầu có không quên nâng đở người nghèo 

túng; mang cái trí của một chính quyền biết đầu tư vào an sinh xã hội như 

đầu tư vào chính đạo đức quyền lực của mình. 
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 Công sản đón tư, nhận riêng của một chính quyền là biết tạo ra các quyết 

sách khuyến khích các công ty, doanh nghiệp tự đầu tư đôi: tạo công ăn 

việc làm vững song đôi với tạo an sinh xã hội tốt, sẽ được chính phủ không 

những giảm thuế mà còn được miễn thuế khi đầu tư vào các lãnh vực mới 

của kinh tế tri thức, an sinh xã hội, khi chính quyền đó biết tổng hợp các 

kinh nghiệm quý báu về kinh tế tri thức của Mỹ, về an sinh xã hội của các 

quốc gia Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy). 

 

 Công sản có chung trong chia, hoàn toàn ngược lại với cộng sản chủ nghĩa 

dùng bạo quyền qua chuyên chính, cha đẻ của độc tài trong độc đoán lại 

bất tài trong an sinh xã hội, mẹ đẻ của độc trị nhưng vô minh trong quản 

trị, lại có “cô, dì, chú, bác” qua mạng lưới quan hệ-tiền tệ tới tự ung thư 

cơ chế tham (tham quan, tham nhũng, tham  ô, tham  quyền, tham  tiền), lại 

áp đặt một thể chế công an trị qua hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, 

độc tôn, độc trị), đây là nguồn cội của mọi bất an xã hội, chính là phản 

diện của an sinh xã hội. 
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      An sinh xã hội 6: 

công sản linh động trong chính sách, 

công sản linh hoạt trong hợp đồng xã hội 

 
 Công sản linh động, không gò bó vì thiển cận, không đóng kín vì mù 

quáng, không cứng ngắt vì giáo điều, mà phải tới từ một quan niệm biết 

tôn trọng tự do cá nhân cùng tự lợi của cá nhân đó; biết tôn trọng bản sắc 

của cộng đồng cùng quyền lợi của cộng đồng đó; nhưng công sản phải là là 

cội rễ của công bằng tạo ra tạo ra bác ái, chính là ưu tiên để hướng dẫn tư 

lợi cá nhân và quyền lợi cộng đồng vào cùng một quỹ đạo an sinh xã hội 

để loại bất bình đẳng, để dẹp bất công. Công sản biết linh động sẽ là động 

cơ tập hợp quần chúng vì dân chủ, không những biết phục vụ cho công 

bằng và bác ái, mà chính công sản là báu vật để bảo vệ nhân phẩm của một 

dân tộc muốn có nhân quyền. 

 Công sản linh hoạt, có một hợp đồng xã hội chung cho toàn dân tộc: lấy tự 

do, công bằng, bác ái để có cộng hòa, và không có một cộng hòa nào thực 

sự là cộng hòa nếu không có một hợp đồng xã hội minh bạch về công sản, 

trong đó tài nguyên của đất nước, tài sản của dân tộc được luôn được tái 

tạo để bảo vệ tương lai cho các thế hệ mai hậu, mà không quên hiện tại của 

các thành phần yếm thế: kẻ tàn tật, người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ… trong 

đó trẻ bụi đời đang trong hoạn nạn. 

 Công sản linh động trong chính sách, công sản linh hoạt trong hợp đồng 

xã hội chính là công sản của toàn xã hội biết nuôi nấng để cộng hòa bền 

vững với thời gian. Công sản biết đầu tư vào tam quyền phân lập để bảo vệ 

cộng hòa, công sản biết đầu tư vào lập pháp để duy trì lập hiến vì an sinh 

xã hội, công sản biết đầu tư vào hành pháp để cùng lúc thực hiện và phát 

huy an sinh xã hội, công sản biết đầu tư vào tư pháp để bảo vệ công sản 

bằng pháp quyền. Tại đây, phân lập để phân quyền và phải đi xa hơn nữa 

là dùng quyền để ngăn quyền, cụ thể là dùng hiến pháp qua lập pháp, cùng 

lúc dùng pháp quyền qua tư pháp để chống: tham quyền, lạm quyền tới từ 

chính phủ, chính quyền. 

 Dùng quyền để ngăn quyền, trong một thể chế dân chủ chính là bảo hiểm 

xã hội của công sản, một bảo hiểm vừa biết bảo vệ tài nguyên đất nước, 

bảo trì tài sản dân tộc, mà còn biết bảo trợ nguyên khí quốc gia chính là 

các thế hệ trẻ. Không thể nào có một an sinh xã hội vững nếu không nhận 

thức được hệ bảo (bảo hiểm, bảo vệ, bảo trì, bảo trợ), chính ngữ pháp linh 

hoạt của hệ bảo này sẽ giữ vững định đề và định luận để hiểu về định 

nghĩa: thế nào là công sản? 
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An sinh xã hội 7:  

 công sản vì dân tộc, công sản vì đất nước, công sản vì xã hội  

 Công sản vì dân tộc, trong đó quyền lợi của dân tộc là mẫu số chung cho 

cá nhân, hội đoàn, tập thể, cộng đồng, nhưng chính các công dân khi nhận 

nghĩa vụ và bổn phận quản lý công sản vì dân tộc phải đóng vai: chủ thể 

của cộng hòa vì tự do, công bằng, bác ái. Các công dân còn phải đóng vai: 

chủ thể của dân chủ vì dân quyền để có nhân quyền, từ đó phục vụ cho an 

sinh xã hội, mà trước hết là phải phục vụ cho các thành phần yếm thế trong 

xã hội: kẻ tàn tật, người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ… trong đó có trẻ bụi đời 

đang chịu cảnh đầu đường xó chợ, đang bị bứng tận gốc rễ ngay trong 

chính nhân quyền của họ. Chính các chủ thể nhận bổn phận, biết trách 

nhiệm, có sáng kiến và sáng tạo để trợ lực cho các thành phần yếm thế 

trong xã hội, có cơ hội để trở thành các chủ thể trọn vẹn. 

 

 Công sản vì đất nước, không chỉ giới hạn vào nguyên tắc và hành tác bảo 

vệ tài nguyên, mà còn là một cuộc đòi hỏi thường xuyên dẫn tới đấu tranh 

liên tục để chống lại mọi hậu quả của ô nhiễm môi trường, để chống lại 

mọi hậu nạn hủy diệt môi sinh. Cấm tuyệt đối Tàu nạn-Tàu tặc-Tàu họa- 

Tàu hoạn biến đất nước Việt thành bãi rác! Cấm tuyệt đối mọi độc hại của 

ung thư đôi: một của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc 

trị); hai của hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng). Loại 

ung thư đôi đang ngày ngày hủy hoại công sản của dân tộc. 

 

 

  Công sản vì xã hội, trong đó xã hội dân sự dụng đạo lý của dân chủ, dùng 

luân lý của nhân quyền để kiểm tra chính quyền, kiểm soát chính phủ, và 

trong bối cảnh sống động của mạng xã hội qua internet, xã hội dân sự đóng 

vai trò cầu nối tích cực không những giữa tin tức và truyền thông; còn 

đóng vai trò từ ý thức tới nhận thức để giúp hành pháp, lập pháp, tư pháp 

của tam quyền phân lập thấy được những vấn đề bức thiết hiện nay của an 

sinh xã hội. 
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An sinh xã hội 8: 

công sản: nền của quyền tri thức 

Quyền tri thức là tổng hợp của ít nhất ba quyền cơ bản của công dân trong một 

quốc gia:  

 Quyền được biết tạo ra quyền được đặt câu hỏi. 

 Quyền được đặt câu hỏi dẩn tới quyền được có câu trả lời. 

 Quyền nhận câu trả lời đưa tới quyền khảo sát, quyền điều tra để kiểm 

nghiệm sự thật giữa câu trả lời của chính quyền, của chính phủ trước thực 

tế của cuộc sống. 

Quyền tri thức là thượng nguồn của mọi nguyện vọng, mọi đòi hỏi, mọi đấu tranh 

để mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho đồng bào, cho đồng loại, tạo nên quyền làm 

người, trong đó có các quyền lợi xã hội cơ bản, làm nên định nghĩa cho an sinh xã 

hội, đó là các quyền sau đây: 

 Quyền được chăm sóc sức khỏe bởi y tế chân chính, bởi y học chính xác để 

bảo vệ không những thể lực, mà cả trí lực và tâm lực, từ thể xác tới cuộc 

sống. 

 Quyền được hưởng giáo dục để được thành tựu trong học đường, thành tài 

trong nghề nghiệp, thành công trong kinh tế, thành đạt trong xã hội. 

 Quyền chính trị của công dân được tham gia vào mọi cơ chế từ chính trị 

tới hành chính, từ bầu cử tới ứng cử, tham dự trực tiếp hoặc gián tiếp vào 

mọi quyết sách của chính quyền, mọi chính sách của chính phủ. 

 Quyền an sinh xã hội trong đó an ninh xã hội có công quyền biết bảo vệ 

các thành phận yếm thế trong xã hội, có công pháp biết bảo hành luật pháp 

bằng công lý của công bằng để chống tự bất bình đẳng tới bất công. 

Khi công sản là nền của quyền tri thức, thì công dân có thêm ít nhất ba quyền nữa 

được xuất hiện ngay trong an sinh xã hội: 

 Quyền được huấn nghiệp, khi bị thất nghiệp mà chính quyền phải sử dụng 

công sản hợp lý nhất để bảo đảm công ăn việc làm cho mọi công dân. 

 Quyền được sống ổn định từ kinh tế tới xã hội, từ thương mại tới văn hóa 

trong đó chính quyền phải đóng vai trò chủ lực để điều chế các khuyết 

điểm của tự do cạnh tranh chỉ thấy tư lợi, của tự do thị trường chỉ thấy 

buôn bán, để bảo đảm mức sống ổn định cho xã hội. 

 Quyền được bảo vệ môi trường để bảo trì môi sinh trong đó có các quyết 

sách bảo vệ công sản từ tài nguyên tới thiên nhiên, luôn song hành cùng 

các chính sách cụ thể để bảo quản an sinh xã hội để bảo vệ con người. 
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An sinh xã hội 9: 

công sản: tăng trưởng theo dân chủ,  

thăng tiến theo nhân quyền 
 Công sản khi được kiểm tra bởi thực thể dân chủ, được trợ lực bởi các đòi 

hỏi của nhân quyền, thì công sản sẽ vô hiệu hóa hệ độc (độc đảng, độc tài, 

độc quyền, độc tôn, độc trị), để công sản cô lập hóa luôn hệ tham (tham 

quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng), cả hai độc hại sinh đôi này là 

mầm móng ung thư hủy hoại công sản. 

 

 Công sản tăng trưởng theo dân chủ vì dân chủ biết bảo vệ công sản theo 

hệ tăng: lấy vốn tạo lời, lấy vốn lẫn lời lập đầu tư, tạo sản xuất, sẽ làm ra 

được các mức tăng trưởng mới, tới từ kinh tế và thương mại, tới từ khoa 

học và kỹ thuật, tới từ giáo dục và tri thức, tới từ văn hóa và du lịch. 

 

 Công sản thăng tiến theo nhân quyền, trong đó có các quyền cơ bản về y 

tế, về giáo dục, về an sinh xã hội, trực tiếp bồi đắp cho các giá trị của công 

sản. Tại đây, các điều kiện của cộng hòa qua tự do, công bằng, bác ái sẽ 

làm giàu nhân tri và nhân trí, để hệ thống hóa hệ thức (kiến thức, tri thức, 

trí thức, ý thức, nhận thức), để bảo vệ nhân phẩm, đây chính là bảo hiểm 

xã hội, bảo chứng chính trị để duy trì công sản. 

Chính quy trình quản lý tỉnh táo dựa vào dân chủ, quản trị sáng suốt dựa trên 

nhân quyền mà quá trình bảo vệ công sản của một dân tôc trong một quốc gia 

đòi hỏi một hệ thống đạo lý để hướng dẫn chính quyền:  

 Bảo đảm trong ấm ngoài êm, từ dân chúng tới xã hội, từ dân tộc tới lãnh 

thổ. 

 Bảo đảm an cư lạc nghiệp, từ cá nhân tới tập thể, từ cộng đồng tới dân tộc. 

 Bảo đảm uống nước nhớ nguồn, biết giữ gìn không những di sản của quốc 

gia, mà còn biết bảo vệ các giá trị tinh thần, đạo lý của tổ tiên. 
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An sinh xã hội 10: 

công sản là giá trị, không phải là hàng hóa  

Cần khẳng định rõ vị trí, chức năng, vai trò của công sản trong quá trình phục vụ 

an sinh xã hội: công sản là giá trị, không phải là hàng hóa, tại đây các mọi chuyên 

ngành từ triết học tới kinh tế, từ nhân học tới xã hội học… đều nhận định rõ giá trị 

tài nguyên của một quốc gia, giá trị tài sản của một dân tộc vượt qua định giá của 

một sản phẩm, vượt qua trị giá của hàng hóa. Và, nếu đã là giá trị thì giá trị không 

thể được đánh giá chỉ qua trao đổi bằng giá cả trong thương mại, và chắc chắn là có 

những giá trị không thể mang ra mua bán dễ dàng được, vậy thì đó là những công 

sản nào là giá trị và không phải là hàng hóa? Đó là: 

 Giá trị tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia. 

  Giá trị môi trường tự nhiên của một đất nước. 

 Giá trị môi sinh trong sạch của một dân tộc. 

 Giá trị giáo dục đào tạo kiến thức và đạo lý từ thiếu nhi tới trưởng thành. 

 Giá trị di sản của tổ tiên của dân tộc, của cộng đồng, của tập thể. 

  Giá trị đạo đức của đoàn kết và tương trợ, trực tiếp tạo ra năng suất cộng 

đồng. 

 Giá trị văn hóa tạo ra sức mạnh kinh tế qua thương mại, qua du lịch… 

Tất cả những giá trị này là nền, móng, cột, trụ của công sản không định giá bằng 

tiền, không thể trao đổi bằng vàng, và không thể đổi chác bằng quyền lực, dù ở bất 

cứ chế độ nào, cơ chế nào, lãnh đạo nào! 

 Trước định giá kinh tế, công sản vô giá! 

 Trước kiểm giá thương mại, công sản vô giá! 

Vậy thì: 

 Khi bạo quyền độc đảng cướp giựt tiền tài của dân tộc không phải là lỗi 

mà là tội! 

 Khi tà quyền tham quan trộm cắp tài nguyên của quốc gia không phải là 

lỗi mà là tội! 

  



 

381 

 

 

 

 

 

  



 

382 

 

An sinh xã hội 11: 

công sản là đạo lý có lý luận  

Công sản khi mang giá trị của công ích tập thể có rễ, là các giá trị tinh thần của tổ 

tiên, có gốc là dân tộc biết đầu tư vào an sinh xã hội làm ra hoa lá, cùng lúc bảo 

dưỡng các thế hệ như quả trái như nguyên khí quốc gia, vì vậy công sản mang 

nguyên tắc của đạo lý. Nhưng chính đạo lý này không hề bị xơ cứng trong một 

khuôn khổ bất di bất dịch, mà luôn được hệ luận khai triển nó, trong đó có: 

 Lý luận về giá trị của công sản đang có cho phép lập luận về giá trị thặng 

dư của công sản, để của cải làm ra của cải, tài nguyên làm ra phát triển, 

năng xuất tập thể tạo ra hiệu suất kinh tế. 

 Giải luận về tiềm lực của công sản cho phép diễn luận về đầu tư, từ vật 

chất tới tri thức, từ lao động tới khoa học kỹ thuật, để công sản là dàn nhún 

cho phát triển, để công sản là dàn phóng tới văn minh. 

Hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) chống lại các hành vi bảo thủ cứ 

khư khư ôm của như nhốt tù công sản; hoặc tiêu xài phung phí công sản như của 

cải hoang. Hai thái độ: đạo lý và lý luận là hai thái độ tỉnh táo trong sáng suốt, để 

biến thông minh một dân tộc thành sáng tạo của dân tộc đó, mà nguồn vốn gốc là 

công sản được khai phá, được sử dụng, được đầu tư để làm ra các thành quả mới 

cho dân tộc, tạo ra các thành tựu mới cho quốc gia. Các quốc gia láng giềng của 

Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đã thao tác và thành công trên 

con đường này, với đạo lý thượng nguồn luôn linh động về công sản, với lý luận hạ 

nguồn luôn sính động, từ đó dựa vào công sản để “thay hồn, đổi xác” theo hướng 

thăng hoa mà đi về phía của văn minh! 

Bi kịch của Việt tộc đang mất dần mòn rồi mất toàn bộ công sản từ tài nguyên của 

đất nước tới tiền tài của dân tộc, cùng lúc bị cướp mất luôn các giá trị đạo lý của tổ 

tiên về công sản (ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn…) bởi độc đảng 

lãnh đạo trong độc tài nhưng bất tài khi sử dụng công sản, bởi độc đảng chỉ muốn 

độc quyền trong độc trị nhưng vô minh về quản trị. Cùng lúc sinh ra ung thư tràn 

lan qua hệ tham, với tham quan làm giầu qua tham nhũng, với tham quyền bòn rút 

sinh khí của dân tộc bằng tham ô, lấy phản xạ tham tiền để đào, xới, moi, nạo mọi 

tài nguyên của đất nước và tiền tài của dân tộc. 

Cộng sản-vụ lợi trong độc đảng-tư lợi tồn tại để bòn rút công sản. Nên công sản chỉ 

tồn tại với dân chủ trọng dân quyền. Bảo vệ công sản là xóa cộng sản, qua phương 

pháp luận dân chủ hóa công sản. 

 



 

383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An sinh xã hội 12: 

công sản: kết quả, hiệu quả, hậu quả, công quả  

Công sản có chiều dài từ tài nguyên đất nước tới tiền tài của dân tộc, có chiều sâu 

từ di sản tổ tiên tới đạo đức lao tác của một giống nòi, có chiều cao từ tri thức thực 

nghiệm tới trí tuệ văn hóa, có gốc văn hiến của một dân tộc; khi một chính quyền 

sử dụng công sản quốc gia thì chính quyền đó phải theo hai hợp đồng đạo đức, như 

hai quy định của đạo lý dân tộc: 

 Hệ bảo (bảo đảm, bảo toàn, bảo quản, bảo trì) công sản được giữ gìn theo 

thời gian, trong đó không để công sản hư, hao, mất, mòn… trước và sau 

khi sử dụng. 

 Hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức) của chính quyền khi sử 

dụng công sản để tăng giá trị, tăng năng xuất, tăng hiệu quả của công sản, 

chớ không phải ngược lại là làm thiệt thòi, mất mát công sản. 

Công sản không phải là hàng hóa, mà là giá trị bền vững phải được bảo vệ bởi các 

chính sách của chính quyền qua hành pháp, có trách nhiệm không những đối với 

lập pháp và tư pháp, mà còn trực tiếp có trách nhiệm với toàn dân, với toàn xã hội, 

trong đó xã hội dân sự có quyền kiểm tra thành quả của chính quyền không những 

về vật chất, tài chính, kinh tế mà còn trên các tiểu chuẩn của đạo lý, đạo đức.  
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Trong đó, quá trình kiểm tra để đánh giá thành quả được phân loại: 

  Kết quả, đúc kết các thành quả, có định lượng mà cũng có định chất, để 

phân ra hai loại thành quả: tích cực và tiêu cực ngay trên giá trị của công 

sản. 

  Hiệu quả, mang thành quả tích cực tạo ra tăng xuất phục vụ cho phát triển, 

phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, cũng cố tương trợ vì an sinh xã hội.   

 Hậu quả, thì ngược lại với hiệu quả, mang những hệ lỵ tiêu cực từ vật chất, 

tài nguyên, tiền của tới suy đồi đạo lý tập thể, luân lý cộng đồng, tác động 

xấu tới đời sống xã hội, tới sinh hoạt xã hội, tới quan hệ xã hội. 

 Công quả, được hình thành như một tổng lực mới của tất cả các hiệu quả, 

ngữ văn công quả tại đây không liên quan gì đến chuyện công quả trong 

chùa chiền, mà là môt ngữ pháp đánh giá sự thành công khi chúng ta sử 

dụng công sản để của làm ra của, tiền làm ra tiền, đạo lý hay, đẹp, tốt, 

lành, làm nên luân lý của bổn phận và trách nhiệm trong sáng tạo biết làm 

ra của cải cho đất nước.  

Bi kịch của sự thảm bại của độc đảng hiện nay tại Việt Nam là: 

 Không có chính sách an sinh xã hội trên toàn bộ đời sống xã hội. 

 Không có quyết sách về công sản trên toàn diện các sinh hoạt xã hội. 

 Không có giáo dục về công ích xã hội trên toàn thể các quan hệ xã hội. 

Ngược lại, dân tộc chỉ thấy bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quyền, ma quyền 

tham tiền, ngày ngày làm kiệt quệ tài nguyên đất nước, làm suy sụp tài năng của 

dân tộc. 
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An sinh xã hội 13: 

công sản: từ chính quyền chỉ huy qua chính quyền hưởng dẩn 

Kinh nghiệm nhiều thế kỷ qua các chế độ chính trị khác nhau, cho tới 

nay trong bối cạnh thị trường hóa kinh tế, tự do cạnh tranh, toàn cầu 

hóa… cho phép ta đánh giá rồi suy nghiệm về các mô hình sử dụng công 

sản thành công. 

Nhưng trước hết hãy xét các mô hình của chế độ chính trị nào hiện nay 

đã thất bại, đó là loại chính quyền độc tài nhưng bất tài, độc trị nhưng vô 

minh trong quản trị, lại độc đoán trong độc quyền, mà chính trị học và 

kinh tế học đặt tên là: chính quyền chỉ huy, chỉ biết chỉ định trong tuyệt 

đối và toàn bộ, đó là thảm kịch thất bại của ĐCSVN từ hơn nửa thế kỷ 

qua. Nó thích bao cấp nhưng nó không biết tổ chức, nó muốn bao biện 

nhưng nó không nắm bối cảnh thế giới, không thấu hoàn cảnh kinh tế, 

không rõ thực cảnh toàn cầu hóa. Nó thích kiểm soát toàn bộ để kiểm 

duyệt toàn diện, nhưng cùng lúc nó vô tri trước khoa học kỹ thuật, nó vô 

minh trước sức mạnh của công nghệ truyền thông. Nó luôn mang phản 

xạ áp đặt vì luôn muốn làm vừa lãnh đạo, vừa chủ thầu, vừa là tác nhân 

vừa là trọng tài. 

Ngược lại, các mô hình thành công với các kinh nghiệm tích cực về quản 

lý và sự dụng công sản tới từ loại chính quyền, mà chính trị học và kinh 

tế học gọi tên là: chính quyền hưởng dẩn, nó tránh bao cấp mọi sinh hoạt 

xã hội, nó tránh bao biện mọi lãnh vực xã hội, nó đóng vai trò hướng dẫn 

không những về đầu tư, sản xuất, mà nó còn đóng vai trò chỉ dẫn để điều 

chế thị trường luôn bị điều kiện hóa bởi lợi nhuận, mà quên đi an sinh xã 

hội. Nó biết định hướng các ưu tiên, qua các giai đoạn (đoản kỳ, trung 

kỳ, trường kỳ) khi nó đầu tư vững vào giáo dục và văn hóa, khi nó đầu 

tư mạnh vào khoa học kỹ thuật, khi nó quyết đoán đầu tư bền vào an 

ninh và quốc phòng để bảo vệ dân tộc và quốc gia. Nó linh động hướng 

dẫn, nó linh hoạt chỉ dẫn, vì nó biết tận dụng các sáng kiến, sáng chế, 

sáng tạo để làm giầu cho công sản, để của cải sinh ra của cải, tiền sinh ra 

tiền, cái tốt sinh ra cái hay, cái lành sinh ra cái đẹp. Vì nó biết ngăn cái 

độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn), mang theo bao độc 

hại của cái tham (tham quyền, thâm tiền, tham quan, tham ô, tham 

nhũng), vì nó biết cả hai cái độc-tham này sẽ giết cái đa (đa trí, đa tài, 

đa hiệu, đa năng, đa dụng, đa lực) của đa nguyên! 
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An sinh xã hội 14: 
công sản: phận loại hóa để đa dạng hóa 

Phân loại hóa công sản có cơ sở là tính đặc thù của địa phương, các lĩnh vực đặc 

sắc của các vùng miền, các đặc điểm của quốc gia, mà không quên các sinh hoạt 

chuyên môn của các thành phố. Tính đa dạng của một đất nước được làm nên bởi 

tính đa lực đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu của một dân tộc, tại đây, mọi định nghĩa 

về công sản đều phải được suy tính, sử dụng, bảo trì bởi hai hệ này: 

- Hệ đặc (đặc tính, đặc thù, đặc điểm, đặc sắc). 

- Hệ đa (đa lực đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu).  

*Công sản địa phương mang văn hóa địa phương huyện, làng, xã… song hành 

cùng bản sắc tập thể của địa phương đó trong đó có phong tục tập quán tôn vinh 

không những tính đoàn kết và tương trợ, mà cùng lúc thể hiện tính đặc thù của địa 

phương đó trong lao động, qua thói quen, biết thức khuya dậy sớm, qua phản xạ 

biết dãi nắng dầm mưa, để làm ra của cải chung cho địa phương đó. 

*Công sản vùng miền trong xây dựng mà ta thấy được qua di sản, qua văn hóa từ 

tín ngưỡng tới lễ hội, có lịch sử đặc sắc, có truyền thống tích cực dựa trên các đạo 

lý, các đạo đức của cha ông đã tạo nên vùng miền này. Quan niệm công sản không 

hề xơ cứng, nó cởi mở vì nó dựa trên tự do, nó sáng suốt vì nó dựa trên thông minh 

của dân tộc, sắc tộc của vùng miền đó. Có vùng miền thích ăn chắc mặc bền trong 

kinh tế, nên biết ăn bữa sáng đã lo bữa tối, thành công trong lao động nhờ cẩn 

trọng, thành đạt trong kinh tế vì biết phòng xa. Nhưng cũng có vùng miền thích ăn 

ngon mặc đẹp, biết làm nhưng cũng biết hưởng, biến cái lành thành cái hay, rồi 

biến cái tốt thành cái đẹp để thăng hoa ngay trong cuộc sống; họ biết sử dụng sơn 

hào hải vị để phát triển du lịch, họ biết không những sản xuất và tái tạo các món 

ngon vật lạ để làm giàu, làm đẹp cho chính họ, mà còn biết phục vụ cho du khách 

để phát triển du lịch. Cả hai nhân tố tích cực rất khác nhau là ăn chắc mặc bền và 

ăn ngon mặc đẹp, nhưng cả hai đều là sức mạnh đa dạng của công sản. 
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- Công sản thành phố, hiện thực sinh động của toàn cầu hóa, với tiện nghi truyền 

thông, giao thông, vận chuyển… lại sắc nhọn về kinh tế, thương mại, sản suất, dịch 

vụ; lại bén nhạy, về giáo dục, văn hóa, du lịch, không những là nơi giới thiệu trực 

tiếp tính đặc thù của địa phương, các lĩnh vực đặc sắc của các vùng miền, mà thành 

phố luôn mang một xung lực làm dán nhún, dàn phóng cho thương mại từ xuất 

khẩu tới nhập khẩu. Nơi đây có một nắng hai sương trong lao động, mà còn có mọi 

thử nghiệm của hiện đại hóa, để so ra mới biết ngắn dài, trong mong cầu của một 

dân tộc biết học người để khôn như người, ta biết hiểu người để bằng người… 

 

- Công sản quốc gia có mọi tiềm lực của tính đặc thù của địa phương, các lĩnh vực 

đặc sắc của các vùng miền, các đặc điểm các sinh hoạt chuyên môn của các thành 

phố, để làm nên xung lực cho cả dân tộc, cho toàn giống nòi. Biết biến tiềm lực 

thành thực lực, biến xung lực của nội lực thành hùng lực trong thực tế, tức là biết 

quản lý để triển khai kinh nghiệm cần cù lao động của thức khuya dậy sớm, không 

sợ dãi nắng dầm mưa; biết quản trị để phát huy ăn chắc mặc bền vì biết nhìn xa 

trông rộng qua tiết kiệm trong ăn bữa sáng đã lo bữa tối; mà cũng biết ăn ngon 

mặc đẹp để thăng hoa con người và cuộc đời, vì biết sống-vui-để-vui-sống. 

  



 

393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

394 

 

 

 

 

 

 

 

An sinh xã hội 15: 

công sản vắng bóng, công ích biệt dạng 

Khi xem xét lại toàn bộ quá trình bảo vệ công sản tự địa phương làng, xã, huyện tới 

công sản vùng miền; từ cấp thành phố tới diện quốc gia trong những năm qua thì ta 

nhận ra sự thất bại thảm hại của ĐCSVN nắm chính quyền, có chính phủ, toàn trị 

trong độc trị lại để đất nước nhem nhuốc, lại để đồng bào nheo nhóc như ngày nay, 

vì: 

 Không bảo quản tài nguyên lại bòn rút đến kiệt quệ các tài nguyên. 

 Không bảo quản thiên nhiên lại tàn hủy đến cạn kiệt thiên nhiên. 

 Không bảo quản thực chất lao động Việt lại biến nó thành lao nô, nô tỳ cho 

các nước láng giềng qua xuất khẩu lao động nô dịch. 

 Không bảo quản tính đặc thù của địa phương bằng đạo lý cộng đồng mà 

biến địa phương thành nô lệ cho trung ương độc tài trong bất tài.  

 Không bảo quản các lĩnh vực đặc sắc của các vùng miền bằng luân lý của 

văn hóa vùng miền, mà lại để tham quan sống bằng tham nhũng đang tha 

hóa trầm trọng các di sản đặc sắc của vùng miền. 

 Không bảo quản các sinh hoạt chuyên môn sắc nhọn về dịch vụ, về truyền 

thông, về hiện đại hóa có trong nội chất của toàn càu hóa, mà lại để tà 

quyền tham quan độc trị nhưng bất tài trong quản trị để biến các thành phố 

là nơi phơi bày cái nghèo nàn lạc hậu của dân tộc. 

 Không bảo quản các đặc tính, đặc thù, đặc điểm, đặc sắc của quốc gia, mà 

chỉ thấy một sự liên minh đầy tội phạm của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền 

tham quyền, ma quyền buôn đất bán người, lại cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối 

trước Tàu tặc, đang đưa Việt tộc từ suy vong đến diệt vong! 
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Anh sinh xã hội 16: 

công sản chế tác công ích, hoàn thiện hóa công dân 

Công sản khi chế tác ra công ích để phát triển đất nước, để thăng hoa dân tộc, thì 

công sản qua công ích xã hội cũng trực tiếp hay gián tiếp tham dự và quá trình 

hoàn thiện hóa công dân của một quốc gia công dân. Như vậy trên lý luận này, 

công dân được phục vụ bởi công sản, mà chính quyền đại diện cho dân tộc dùng 

công sản để xây dựng quá trình hoàn thiện hóa công dân, trong đó có thành tựu 

trong học đường, có thành công trong nghề nghiệp, có thành đạt trong kinh tế, và 

có thành tài trong xã hội; hãy kết luận cho rõ là tổng thể của công sản luôn nằm 

trong quỹ đạo của dân tộc vì công dân, vì các thế hệ mai hậu. 

Khi sử dụng công sản tự vật chất tới tinh thần vật chất, từ tài nguyên quốc gia tới 

ngân sách quốc gia, thì chính quyền sẽ có quyết sách và chính phủ phải thể hiện 

qua hành động bằng các chính sách về an sinh xã hội, các chính sách luôn mang 

theo một luân lý mà triết chính trị và xã hội học kinh tế đặt tên là: trật tự của phân 

công tạo ra hành động cho tập thể vì tập thể! Mà thí dụ thường được là mang ra để 

cụ thể hóa phạm trụ lý luận này là tổ chức của một đội bóng, trong đó mỗi cầu thủ 

có một ví trí, với chức năng được tập thể công nhận, với vai trò được tập thể giao 

phó, và đội bóng này chỉ có sức hành động và sức chiến thắng khi cả đội bóng 

được vận hành, với tất cả cầu thủ được vận dụng. Không có trật tự của phân công 

tạo ra hành động cho tập thể vì tập thể thì sẽ không có đội bóng và không có cầu 

thủ. 

Chính quan niệm: trật tự của phân công tạo ra hành động cho tập thể vì tập thể là 

hình ảnh trung thực nhất để mô tả tổng thể trật tự của công sản, trong đó nền của 

công sản tạo điều kiện cho sinh hoạt tập thể, cộng đồng, dân tộc, tại đây có trật tự 

của phân công như là sự hợp lực của mọi các thể, của mọi công dân;  ở đây chính 

quyền đóng vai trò chỉ đạo, chính phủ đóng vai trò vận động. Khi có hợp lực, có 

phân công, thì sẽ có chuyên môn, chuyên nghành, chuyên gia xuất hiện để tăng 

năng suất của tập thể, làm việc kề cạnh với các chính trị gia, kinh tế gia biết tận 

dụng mọi bối cảnh thuận lợi để tạo ra hiệu năng cao nhất cho chính sách. 

Đạo lý của an sinh xã hội là dân chúng thấy quyền lợi và vai trò của công dân trong 

công sản, và nhận thức rỏ là công dân tiến thân nhờ có sự trợ lực của công sản, và 

khi dân chúng thấy được công-sản-giúp-công-dân, thì công sản sẽ được bảo vệ bởi 

công dân. 
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Anh sinh xã hôi 17: 

công sản tạo thành công, xây chiến thắng 

Công sản không phải của chính quyền, của chế độ, và không ai được quyền sở hữu 

công sản, nhưng công sản phải được bảo vệ bởi mọi chính quyền, mọi chế độ. 

Công sản có phần xác là vật chất làm nên thể chất, và có phần hồn là đạo lý làm 

nên đạo đức của tập thể. Sử dụng công sản để phát triển đất nước, thăng hoa dân 

tộc, tạo dựng tương lai cho các thế hệ kế tục, nên công sản được tận dụng để tạo 

thành công, xây chiến thắng! 

Công sản của quân đội là thành công trong việc bảo vệ lãnh thổ, chiến thắng giặc 

ngoại xâm, nên công sản của quân đội ngược lại hoàn toàn với bi kịch quân đội 

hiện nay là để Tàu tặc chiếm đất, đảo, biển, trong lúc đó thì tướng tá lại đi làm đầu 

nậu trong đất đai, dùng công sản quốc phòng để làm kinh tế bằng tà quyền. Đây là 

thảm kịch lớn của đất nước! 

Công sản của công an là thành công trong sứ mệnh chống tệ nạn xã hội, chiến 

thắng trong việc giữ gìn an ninh, bảo vệ dân lành, nó không hề là thảm kich hiện 

nay với công an sử dụng côn đồ, du đảng, xã hội đen để hãm hại dân lành, dùng cơ 

quan tham mưu của công an để tổ chức cờ gian bạc lận, mà các chủ mưu chính là 

các tướng công an. Đây là bi kịch lớn của dân tộc! 

Công sản khi được vận dụng thì kẻ sử dụng công sản, phải tuân thủ ít nhất ba đạo 

lý: 

 đạo lý tôn trọng công sản để bảo vệ tuyệt đối công sản vì dân tộc, 

 đạo lý trách nhiệm để tổ chức chính sách với bổn phận là làm giầu cho đất 

nước,  

 đạo lý công bằng là sử dụng công sản vì công lý để bảo vệ bền vững công 

sản. 
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Anh sinh xã hôi 18: 

công sản của công bằng, của công lý, của công pháp 

Công sản thực sự là nền để tạo ra công bằng, là gốc để bảo vệ công lý, là lực của 

công pháp; khi một chính quyền sáng suốt, với một chính phủ thông minh biết 

dùng công sản để chế tác ra: an cư lạc nghiệp, có trong ấm ngoài êm, vì biết cụ thể 

hóa đoàn kết: một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, biết phát huy tương trợ: bầu 

ơi thương lấy bí cùng. Chính đoàn kết và tương trợ được thực hiện bằng công sản 

nên công bằng, công lý, công pháp không bao giờ lẻ loi, cô độc, mà luôn mang 

hùng lực để trợ lực cho các chính sách về an sinh xã hội. 

Chính các sung lực của an cư lạc nghiệp, trong ấm ngoài êm, một con ngựa đau cả 

tàu không ăn cỏ, bầu ơi thương lấy bí cùng làm lên nền móng của hạnh phúc và 

thịnh vượng. Công sản tạo vật chất cho công dân không chỉ vì vật chất mà còn để 

đưa công dân vào quỹ đạo của hạnh phúc, và chỉ có hạnh phúc nếu có công bằng 

trong công lý. 

Công sản là chỗ dựa để tạo ra hạnh phúc cho dân tộc, một hạnh phúc chung của 

mọi công dân, còn nếu sử dụng công sản như ĐCSVN hiện nay thì chỉ để xây dựng 

hạnh phúc riêng cho họ, nên đây không phải là hạnh phúc, mà là lạm quyền trong 

tội phạm. Hạnh phúc của một đảng phải không phải là hạnh phúc của một dân tộc, 

hạnh phúc của một tập đoàn lãnh đạo không phải là hạnh phúc của toàn dân. 

Công sản chỉ phục vụ cho công ích, không phục vụ cho tư lợi, nếu ai lấy công sản 

để phục vụ cho tư lợi là tội (tội hình sự) với dân tộc, với đất nước, với tổ tiên, với 

các thế hệ mai hậu. 
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Anh sinh xã hôi 19: 

công sản: chế tác ra công ích tập thể 

Kết quả của sự phối hợp giữa lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận đưa 

tới các phân tích, các giải thích, mang sức tổng hợp của lý luận, lập luận, giải luận, 

diễn luận để đúc kết được các phạm trù sau đây: 

 Cơ sở hình thành các chính sách an sinh xã hội, lấy trọng tâm là bảo vệ các 

thành phần yếm thế trong xã hội: kẻ tàn tật, người lớn tuổi, mà không quên 

phụ nữ và trẻ em, lại càng không được quên các trẻ bụi đời hiện nay không 

nơi nương tựa. 

 Cơ sở lý luận của công sản (bien commun) là nền của công ích tập thể 

(intérêts collectifs), hoàn toàn trái ngược với hiện thực của Việt Nam hiện 

nay cộng sản-vụ lợi trong độc đảng-tư lợi đang đưa dân tộc tới diệt vong, 

đất nước tới vực thẳm. 

Nên: 

 Công sản được đinh hướng vì dân tộc, giống nòi, đất nước. 

 Công sản được đinh nghĩa bởi cộng đồng, tập thể, xã hội. 

Vậy: 

 Công dân chỉ có thể thể hiện đạo đức qua dân tộc, giống nòi, đất nước. 

 Con người chỉ có thể được hoàn hảo hóa cùng với cộng đồng, tập thể, xã 

hội. 

Công sản như vậy sẽ là gốc, rễ, cội, nguồn của mọi lý luận về phạm trù công ích: 

lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng, lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, và từ đó công 

sản là thành trì để chống, để xóa, để dẹp hệ độc (độc  đảng, độc  tài, độc  quyền, 

độc trị, độc tôn) luôn mang theo bao độc hại của hệ tham (tham ô, tham nhũng, 

tham quyền, tham quan, tham tiền) mà tôi và các công dân khác phải cùng dân tộc 

tôi xóa bỏ cả độc lẫn tham để bảo vệ công sản.  
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THỨC KẾT 
 

Các cháu “bụi” của đời 

 

Làm bụi giữa cõi người 

 

Bụi sống giữa nhân sinh 

 

Bụi sáng soi nhân vị 

 

Bụi ngời rực nhân tri : 

 

Để biết thân ai rồi cũng hoá bụi ! 
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TRI KẾT 
 

Cảm ơn các cháu “bụi đời” đã dạy cho “cỏi người”: 

 

-Nhân sinh quan “bụi”: nhân sinh là bụi và nhân tâm không phải là bụi. 

 

-Thế giới quan “bụi”: nhân thế là bụi và nhân từ không phải là bụi. 

 

-Vũ trụ quan “bụi”: nhân loại là bụi và nhân nghĩa không phải là bụi. 
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NHÂN KẾT: 
 

Đánh đổi hạnh phúc của chính mình để nhận ra nổi khổ của nhân sinh,  

rồi cùng nhau tìm ra nhân lộ dẩn tới nhân phẩm. 
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"Con suối lý trí xuôi giòng trí tuệ đã tới bình nguyên tuệ giác" 
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THẦY-TRÒ 

Tặng thầy Richard Pottier. 

Thầy-trò, là ngữ pháp mà tôi chọn để hiểu hai «ẩn số nhân kiếp» trong 

quan hệ giáo dục của một «phương trình nhân nghĩa» đầy nhân tri, vì 

dầy nhân trí, mà giờ đây đã vượt lên hơn quan hệ bình thường của hai cá 

thể riêng biệt thầy và trò, của hai người đại diện cho hai thế hệ và hai vị 

thế khác nhau trong xã hội. Trong thầy nên hiểu là có cô, trong trò nên 

hiểu là có học sinh, nhất là sinh viên đi một đoạn đường dài trong đại 

học, trong trường đời khi nhận ra: gặp được một người thầy là gặp được 

một cơ duyên. Mà trò đã nhận thức đây chính là: cơ may, mà chỉ cần trò 

hiểu được cường độ và trình độ của một lần sơ ngộ này, để biến nó thành 

tương ngộ, nơi mà trò ý thức được giá trị thiêng liêng của hàm số hạnh 

ngộ, biết vận dụng sự thông minh của chính mình để biến tao ngộ phải là 

tái ngộ!  

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy: ơn hay ân? 
Câu chuyện cơ duyên bắt đầu nơi mà câu ca dao: «Nhờ duyên ta biết quê 

mình nơi đây», được trò sung sướng đổi lại là «nhờ trường mình biết quê 

thầy là đây»; vì cơ may có trong «một ngày nên nghĩa, một chữ nên 

thầy», được trò vui sướng đổi lại là: “một ngày nên trí, một chữ nên tri”. 

Đây là cơ hội để trò hiểu ra phương trình thành người: thành công học 

đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã hội. Chính 

là sự thăng hoa cho nhân kiếp, từ đó thấu chiều cao của giáo lý: công 

cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Mà công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy nếu ngẫm cho 

kỹ có thể viết là: công cha-nghĩa mẹ-ơn thầy, như sự liên kết làm nên 

liên minh đẹp nhất của một đời người, đã đưa đứa nhỏ từ mẫu giáo qua 

mọi chặn đường của học tập, giờ đã thành người, tức là thành nhân trong 

giáo lý hay, đẹp, tốt, lành của nhân phẩm! Vì biết ơn cõng ân để ân bồng 

bế, chăm sóc, nâng niu ơn, vì nếu thấy được là thầy đã thực sự thay thế 

cha mẹ, đã lấy chính tâm huyết của thầy để lập nên công trình cho trò, 

giờ đây đã là công ơn.  

Thầy biết làm một số chuyện mà cha mẹ không làm được, là khi trò rời 

giáo dục gia đình để tiếp nhận giáo dục học đường qua thầy cô; vì thầy 

song hành cùng trò tận dụng giáo dục học đường để tạo ra các điều kiện 

thuận lợi nhất cho trò thành công trong giáo dục xã hội. Vì giáo dục 

nhân tính cần cả ba: giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã 
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hội; và tính liên tục làm nên tình liên kết của ba giai đoạn giáo dục, đó là 

nền của giáo dục nhân tính, mà kết quả cuối một đời người là trò đã 

nhận ra đây chính là giáo dục nhân phẩm. Trong quá trình của ba giai 

đoạn giáo dục thì thầy luôn vừa là cầu nối, lại vừa là chỗ dựa từ nhân tri 

tới nhân trí, từ nhân lý tới nhân vị, đây là tâm giao của mọi tâm giao! Vì 

đây là thâm giao của mọi thâm giao!  

Chữ ơn thầy có nội lực, có sung lực, có hùng lực cõng, bồng, bế, nâng cả 

chữ công cha, lẫn nghĩa mẹ, vì «không thầy đố mày làm nên». Và giáo lý 

«không thầy đố mày làm nên» vẫn là giáo lý một chiều, vì còn có một 

chiều khác là «không thầy (thì) học bạn», nhưng học bạn và học thầy rất 

khác nhau, khác nhau từ cách tiếp nhận kiến thức tới cách xếp đặt tri 

thức, trong đó sự trải nghiệm của thầy bằng nhận thức qua kinh nghiệm 

của tri thức đã được cấu trúc hóa như kinh nghiệm trí thức, mà bạn bè 

khó trao cho nhau được, vì thầy đã trao cho trò một loại kinh nghiệm của 

ý thức của kẻ đi trước đã thành người.  

Trong thói quen của ngôn ngữ Việt, ta có thể gọi tất cả các giáo viên, 

giảng viên, giáo sư là thầy, nhưng đúng nghĩa của kẻ được làm thầy là 

một chuyện vô cùng lạ của môi trường học đường, của không gian giáo 

dục, vì học đường có nhiều mức độ làm nên trình độ trao truyền từ người 

giảng dạy tới kẻ học tập. Một người giảng cho học trò các kỹ thuật sử 

dụng máy vi tính, có thể chỉ là một kỹ thuật viên. Một người giảng cho 

học trò các phương cách cộng, trừ, nhân, chia, có thể chỉ là một giáo 

viên. Một người giảng cho sinh viên các phương pháp phân tích và giải 

thích một sự kiện hay một sự cố, có thể chỉ là một giảng viên. Thậm chí 

một người giảng cho học trò không những phân tích và giải thích một sự 

kiện hay một sự cố, lại còn đi sâu vào đạo lý hay, đẹp, tốt, lành để trò 

hiểu thấu luân lý có trong bổn phận, có trong trách nhiệm của kẻ đi học, 

sau này sẽ thành công dân, người giảng dạy có thể chỉ là một giáo sư. 

Tất cả các người giảng như kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, giáo sư 

cũng có thể không được gọi để được xem là: thầy, vì đúng nghĩa kẻ làm 

thầy là: thầy biết biến trò trở thành thầy như thầy! 

Câu chuyện thầy biết biến trò trở thành thầy như thầy! Theo nghĩa là 

thầy giúp cho trò thành công, thầy còn giúp trò thăng hoa thật cao trên 

thành công đó, trong nhiều lĩnh vực chớ không phải chỉ thu gọn lại trong 

lĩnh vực giáo dục. Vì khi rời mái trường rồi vẫn có thể gặp lại thầy, vẫn 

có thể hỏi ý kiến của thầy khi trò gặp khó khăn, rơi vào ngõ cụt, thậm 
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chí sau nhiều năm đã rời trường, với tuổi đời đã lớn, nhưng vẫn xin gặp 

thầy để được tham vấn, để có lối ra trước bao thử thách, trước các thăng 

trầm của đời người. Có khi thầy kề cận trò cả đời của thầy, dù tuổi đời 

của thầy ngày càng cao, mà tuổi cao là tuổi trọng đối với người mà ta đã 

gọi là: thầy! Ta cần thầy như cần một giá trị thiêng liêng, nhưng rất hữu 

hình, thầy có mặt khi ta cần thầy, thầy cùng ta song hành qua các gian 

nguy của nhân thế, qua các hiểm nạn nhân sinh, các thất bại lẫn thành 

công giữa nhân quần. Thầy đã mở đường, nên thầy sẽ tiếp tục che chở… 

Nên câu chuyện của các người giảng như kỹ thuật viên, giáo viên, giảng 

viên, giáo sư, có thể bắt đầu bằng hình tượng của trò là kẻ đang đứng 

nhìn về phía chân trời như đang đứng trước mặt chính tương lai của 

mình, nhưng muốn tới chân trời kia thì phải vượt biển, tức là vượt đại 

dương qua bao sóng gió, giông bão. Khi trò lấy có nghề, biết nghệ để lập 

nghiệp ngay trong thăng trầm của kiếp người, thì các kỹ thuật viên, giáo 

viên, giảng viên, giáo sư thường không có mặt, đây không phải lỗi của 

họ, vì họ làm việc theo hợp đồng, công việc của họ được đo bằng lương 

bổng. Còn thầy thì khác, thầy sẽ có mặt trong khó khăn của ta, giúp ta 

không những vượt thoát các thử thách, mà còn vượt thắng các thăng 

trầm, vì thầy vừa là chiều cao, vừa là chiều sâu của «sống lâu mới biết 

lòng người có nhân». Thật đậm phúc khi ta có được một người thầy song 

hành cùng ta, thật nhạt phúc khi ta đi ngang cuộc đời này mà không gặp 

một người thầy nào cả! 

Tầm sư học đạo vì biết tôn sư trọng đạo 
Nhưng đậm phúc hay nhạt phúc còn tùy thuộc vào trò nữa, đó là chiều 

dài và chiều rộng trong sự thông minh của trò đã hiểu ra vai vóc và tầm 

cỡ của chuyện «tầm sư học đạo», vì trên thượng nguồn của giáo dục đã 

biết «tôn sư trọng đạo». Đây là câu chuyện đạo lý của tri thức, biết lấy 

kiến thức hay, đẹp, tốt, lành để xây dựng lên ý thức học thành tài để học 

thành người, dựng lên không gian của nhận thức, phải có văn hay chữ 

tốt, mà chữ hay có gốc, rễ, cội, nguồn của nó: muốn hay thì phải tìm 

người xưa. Khi không gian của thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận 

thức) đã định hình, thì con đường học sẽ mở: muốn biết phải hỏi, muốn 

giỏi phải học. Khi quy trình tiên học lễ hậu học văn đã được khẳng định, 

thì trò sẽ vào một quy trình văn ôn võ luyện, trong học hằng ngày có 

luyện thường xuyên, ngữ pháp Việt rành mạch, vì trong tập luyện có tôi 

luyện. Trong quá trình ngày ngày tiếp cận với thầy, có bài học: muốn hay 
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chữ phải tìm người xưa; và muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học giờ 

đã thành một, một của đường dài, một của nhìn xa trông rộng qua nghe 

lời thầy, nghe để học đúng và hiểu trúng, chớ không phải nghe một cách 

vô điều kiện. 

Nghe lời thầy từ tổng quan tới chi tiết, vì thầy sẽ kỹ lưỡng trong học ăn 

học nói học gói học mở, vì văn hay chữ tốt của thầy giờ đã là của trò, mà 

văn và chữ nầy đã đứng hẳn về phía thanh để chống tục. Vì không gian 

của học là thanh thoát trong thanh tao, nó ngược chiều với cách hành xử 

thô tục, nó ngược dòng với cách đối xử tục tĩu, kể cả khi phải đối diện 

với cái tục tằn, thì liên minh của thanh thoát và thanh tao sẽ chế tác ra 

thanh nhã để luôn có hành tác: đố tục giảng thanh. Dù gặp một chữ, một 

câu, một thái độ, một hành động thấp tục tới đâu, thì trò sẽ làm theo thầy 

là trả lời bằng thanh để giảng thanh cho kẻ tục biết mà tự sửa rồi tự bỏ đi 

cái tục, để tự kiểm rồi tự nâng mình theo cái cao của cái thanh.  

Tự thủa xa xôi nào nơi mà chữ nghĩa cũng quý hiếm như tiền bạc, có lời 

khuyên như con dao hai lưỡi: «Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy», là 

học chữ để thành người, những nếu học chữ để làm ra tiền, lời khuyên 

theo loại thực dụng chủ nghĩa này, đáng ngờ vì nó là con dao hai lưỡi, có 

thể vừa làm ra kết quả, vừa sinh ra hậu quả. Cái thời xưa đó có chữ để 

làm tiền, vì có chữ là được xem như có học, mà có học thì «không sao 

chết đói được», dạy học thì ra tiền, thời đó thực sự đã qua chưa? Giờ đây 

hình như chữ nghĩa không còn là của riêng của kẻ dạy học, mà dạy trong 

phản xạ «giấu nghề», thì trò sẽ không học được trọn vẹn, đầy đủ.  

Celan, thi sĩ của tâm thức thi ca cận đại, người thầy của những trò muốn 

đi tìm sự thật tại tâm, có để lại một mô thức nói mạch lạc quan hệ gắn bó 

bằng tâm huyết giữa thầy và trò: «Tôi là bạn, khi tôi chính là tôi» (“Je 

suis toi, quand je suis moi! 
43

”). Lòng thành thật của thầy là sự thật của 

thầy trong quan hệ giáo lý làm nên giáo dục đặc sắc, dựng lên giáo khoa 

đặc thù, xây lên giáo trình đặc điểm, dựng nên giáo án đặc biệt mang cá 

tính, nội công, bản lĩnh, tầm vóc của thầy. Đây không phải là chuyện 

phô trương hiểu biết của thầy về kiến thức, mà đây là một tổng lực trong 

đó cá tính, nội công, bản lĩnh, tầm vóc của thầy đã thắp lên được ngọn 

lửa ngầm ngay trong trí lực và tâm lực của trò, mà những ngày tiếp nối 

sau này trong cuộc đời của trò, thì trò phải tự biết giữ lấy ngọn lửa ngầm 

cho trọn kiếp. Đây là quan hệ giữa người và người, mà giáo dục truyền 

                                                     
43 Éloge du lointain , Paris, Gallimard.  
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thông qua internet khó mà thực hiện được, vì tiếng nói của thầy là lời 

tâm huyết trong một bối cảnh nhất định của không gian trao truyền song 

hành cùng với thời gian giảng dạy, mang đầy đủ nhân tính trong nhân 

tri, nhân đạo trong nhân trí, nhân lý trong nhân thế…
44

 Thầy đang đứng 

đó, thầy đang giảng đây, và trò nghe với chính tâm huyết của mình, mỗi 

lần trò rung động tới từ xúc động qua lời của thầy, tức là trò đang nhen 

nhúm mà tạo lực cho ngọn lửa ngầm mà trò mong được rực sáng mãi 

trong tâm lực, trí lực. Trong truyền thống xuất gia của Phật giáo có lễ 

truyền đăng (truyền đèn như truyền ánh sáng) giữa thầy và trò, như 

truyền cho nhau không những các tri thức cần có để làm người, mà còn 

truyền cho nhau tâm nguyện, có trong ý nguyện giờ đã thành ý lực là gốc 

của tâm lực, trí lực, làm nên vai vóc của trò, biết hành đạo vì biết hành 

thiện. 

Diễn biến tâm lý giáo dục của trò mà chỉ có trò biết, từ nhen nhúm ngọn 

lửa tới lúc biến ngọn lửa bùng lên, có khi chỉ là khoảng khắc, có khi 

được nuôi dưỡng bao năm trường, đây có thể là một ngọn lửa lớn, cũng 

có thể là một ngọn lửa ngầm, tồn tại như một ẩn số của đời người, mà thi 

sĩ Tô Thùy Yên được vào phương trình ba sinh (quá khứ, hiện tại, vị 

lai): «Nhen bùn ngọn lửa chưa tàn ba sinh». Khi người xưa tin rằng lời 

thầy giảng, dạy, khuyên, răn có khi là khuôn vàng, thước ngọc cho cả 

một kiếp người, hãy vận dụng các kết quả nghiên cứu của khoa học giáo 

dục, các khảo sát của xã hội học giáo dục, các định luận vi mô của triết 

học chính trị giáo dục để cùng song hành với tâm lý học giáo dục mà 

tổng kết để giải luận về cuộc đời của kẻ đi học gặp được thầy, và những 

kẻ khác đi học hoài, học mãi, học liên tục mà không gặp được thầy.  

Nếu một người thầy đúng nghĩa là thầy, thì người thầy sẽ thực hiện học 

trình đố tục giảng thanh, với hiệu quả của: không thầy đố mày làm nên, 

mà giáo dục truyền thông hiện đại qua internet khó mà làm hơn thầy, chỉ 

vì không có đầy đủ tâm huyết của một người thầy. Chính tâm huyết của 

thầy (là của riêng thầy) nên thầy rất khác: kỹ thuật viên, giáo viên, giảng 

viên, giáo sư, họ làm việc với bổn phận và trách nhiệm, nhưng họ không 

có tâm huyết của thầy. Các kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, giáo sư 

thường có tài năng của trí lực (nên mới được hành nghề trong hệ thống 

giáo dục); nhưng họ không có sung lực làm nên hùng lực của tâm lực, 

đây là một trong những định nghĩa thế nào là tâm huyết trong quá trình 
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trao và truyền của thầy tới trò. Cụ Tiên Điền Nguyễn Du không lầm: 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài! 

Thắp sáng hệ học  

(học tập, học hỏi, học vấn, học hành, học lực)  
Tâm huyết của thầy dẩn trò tới một không gian khác của quá trình học 

tập khi có thầy rồi thì trò không học mò nửa, mà là học hỏi, tức là vừa 

học, vừa hỏi, hỏi cho ra chuyện, hỏi để được học tới nơi tới chốn, hỏi để 

thầy và trò cùng ngộ ra là: so ra mới biết ngắn dài; để cả hai (thầy và 

trò), cùng thăng tiến rồi thăng hoa theo học lực. Khi thầy không trả lời 

đầy đủ, trọn vẹn câu hỏi của trò, thì thầy phải tìm hiểu thêm, nghiên cứu 

thêm, tức là bản thân thầy cũng phải học hỏi thêm, để câu hỏi của trò có 

câu trả lời, có lối ra, có chân trời, tức là «có hậu», để cả hai, thầy và trò, 

tiếp tục song hành bền bỉ trên con đường học vấn. 

Học lực làm nên thực chất của học hành, nó không bị một bạo quyền 

lãnh đạo nào có thể bày vẻ ma trận của ngu dân qua tuyên truyền để truy 

diệt nó, như ta đang thấy trong thảm trạng giáo dục Việt Nam hiện nay, 

lấy độc đảng để độc tài nhưng bất tài trên mọi lãnh vực quản lý đất nước, 

nhất là trong giáo dục mà Việt tộc đang phải nhận lãnh một bi nạn là mái 

trường Việt đang ở đáy vực thẳm của phản giáo dục. Lấy mua điểm bán 

trường để mua bằng bán cấp, qua học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để 

mua chức bán quyền, mà học vị là tờ giấy trắng (trắng tri thức vì vắng 

kiến thức) và học hàm là tờ giấy đen (đen vì bẩn bùn gian lận, màu đen 

của âm binh man trá). Cả hệ học (học tập, học hỏi, học vấn, học hành) 

dựng lên học lực, lấy chí bền của học chăm, trong tỉnh táo để suy ngẫm, 

sáng suốt để suy luận, luôn ngược lại với học gạo, học cuồng nghiệt 

trong vô minh, vì học mà không hiểu. Học thuộc lòng nhưng không có 

tấm lòng để hỏi, học mà không thấy thầy, không biết chuyện tầm sư học 

đạo.  

Thầy đang giảng trước mắt mà nhiều trò vẫn nhìn không ra, họ cứ tưởng 

là thầy ngồi cùng mâm, ăn cùng chiếu với các kỹ thuật viên, giáo viên, 

giảng viên, giáo sư… Họ tưởng ai cũng làm thầy được, ai đã dạy họ là 

thầy họ, họ lầm! Muốn thấy được thầy, thì trò phải «sáng dạ», «sáng 

lòng», muốn thấy thầy trước hết phải thấy được một tấm lòng của thầy! 

Tấm lòng của thầy lớn hơn điểm thi, cao hơn bằng cấp, rộng hơn học vị, 

xa hơn học hàm, tấm lòng này dường như ở cõi: sống lâu mới biết lòng 

người có nhân! Nhìn mà không thấy, thì xem như «lỡ duyên» học tập với 
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thầy. Thí dụ điển hình là diễn biến hàng năm trong các đại học: năm đầu 

đại học trong giảng đường có vài trăm sinh viên, tới cử nhân chỉ còn lại 

một trăm, tới cao học chỉ còn lại hai ba chục, tới tiến sĩ chỉ còn lại vỏn 

vẹn trên dưới mười sinh viên. Nếu người thầy đúng nghĩa là: thầy, thì 

thầy sẽ thấy trong vài sinh viên sẽ có kẻ mà chính mình là thầy sẽ đào 

tạo và «biến hóa» các sinh viên này thành thầy như mình, đây là lúc mà 

thầy trò phải nhận diện ra nhau! Thầy thấy trò không những có trí lực, lại 

có tâm lực, thấu đoản kỳ của kiến thức để chế tác ra trường kỳ của tri 

thức cho chính mình, và chính thầy sẽ giáo dưỡng để các trò này thành 

trí thức theo giáo lý hay, đẹp, tốt, lành nhất! 

Khi triết gia Hegel xây dựng công trình lý luận của mình là Hiện tượng 

học lý trí (la phénoménologie de l’esprit), triết gia này đi dần tới Hiện 

tượng học luật học (la phénoménologie du droit), ông luôn lấy thí dụ của 

chế độ nô lệ, một bên là chủ mà ngôn ngữ học Âu châu gọi là thầy 

(maitre), bên kia là nô lệ (esclave). Từ đây, triết gia này phân tích và giải 

thích mối quan hệ bóc lột của hai loại người không bao giờ cảm thông 

nhau ngay trong nhân kiếp của họ. Người chủ nô lệ, ngày xưa gọi là thầy 

(maitre) mà loại thầy này không dính líu gì tới giáo dục! Vì trong không 

gian giáo dục thì sự gặp gỡ giữa thầy và trò là sự hội tụ của hai nhân 

kiếp, nếu tâm giao rồi đắc khí, thì hai nhân kiếp này có thể chỉ là một 

trong chia sẻ kiến thức, trong trao đổi tri thức. Hai kẻ: một bên là thầy, 

bên kia là trò, nhưng sẽ đồng hội đồng thuyền, lắm lúc đồng cam cộng 

khổ trên đường đời, trong và ngoài học đường, làm nên một nhân sinh 

quan chung chia được, dựng lên thế giới quan chia sẻ được, xây lên vũ 

trụ quan luân lưu được; có lẽ đây là quan hệ loại đẹp nhất, cao nhất giữa 

người và người
45

. 

Nhưng thầy chỉ được danh hiệu: thầy khi do chính trò gọi là thầy, nếu 

thầy mà tự vỗ ngực là thầy, trong khi chính trò không công nhận mình là 

thầy, thì chữ thầy do chính thầy tự gọi không có nội dung, vì không có ý 

nghĩa, nhất là không mang một giá trị cao quý gì cả. Câu chuyện thầy-

trò luôn có nội dung của quan hệ giáo dục, luôn có ý nghĩa của sinh hoạt 

giáo dục, luôn có giá trị của đời sống giáo dục. Chính phương trình quan 

hệ-sinh hoạt-đời sống được giáo lý Việt hiểu rất nghiêm minh: Nuôi con 

không dạy là cha có lỗi, dạy không nghiêm ấy tội của thầy, câu chuyện 
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này có cha có lỗi và tội của thầy, mà tội thì nặng hơn lỗi, và lỗi thì ta có 

thể tha, được chớ tội thì thật khó tha.  

Đây cũng là câu chuyện vừa hài kịch, vừa bi kịch của nền giáo dục Việt 

Nam hiện nay trong chế độ độc đảng gây ra bao độc hại trong giáo lý. 

Trước hết là hài kịch của trò man trá học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, 

để giả học vị rồi gian trong học hàm, ung thư hóa không gian giáo dục, 

hoạn bịnh hóa môi trường học đường, giờ lại được học trò gọi là «thầy»! 

Nhưng vì học (giả) nên chưa bao giờ thực sự gặp thầy thật, được nghe 

thầy thật giảng, được chia sẻ từ kiến thức tới đạo lý, từ tri thức tới luân 

lý, từ nhận thức tới đạo đức với thầy thật, nên trọn kiếp chỉ là thầy giả 

(mạt giáo trong điếm nghiệp). Thầy giả thì cho tới hết nhân kiếp cũng 

không sao hiểu được phương trình nội dung-ý nghĩa-giá trị của chữ thầy, 

luôn song hành để song kiếp với quan hệ-sinh hoạt-đời sống của giáo 

dục thật. Bi kịch của giáo dục hiện nay của Việt Nam ngày càng tràn lan: 

với bạo lực học đường, với thầy cô bạo hành học trò, với học sinh bạo 

động với thầy cô, tất cả đều bị điếm nhục hóa khi học đường bị quan hệ 

man trá hóa đột nhập, với học sinh phải bán thân trong không gian giáo 

lý, với những tên thầy giả hãm hiếp học sinh… Với tên Bộ trưởng Bộ 

giáo dục câm kiến thức, ngọng tri thức, chột ý thức, què nhận thức khi ra 

thông lệnh «Nếu bán dâm quá bốn lần, thì sẽ bị đuổi học!» (tà nghiệp 

trong điếm lộ). 

Thầy tách khôn khỏi dại 
Thầy dặn trò trong chuyện học, thầy khuyên trò về chuyện đời: dại làm 

cột con, khôn làm cột cái, mà đi học để làm người khôn và sau này ra 

đời cũng để tiếp tục làm người khôn, để bảo vệ chính nhân cách của 

mình và luôn biết yêu cầu xã hội chung quanh tôn trọng nhân cách này: 

chim khôn ai nỡ bán, người khôn ai nỡ nặng lời. Trong thế giới của thiện 

ác lẫn lộn, nơi mà hai loại người rất khác nhau sống chung với nhau 

bằng nghịch ngữ, người thì khẩu xà tâm Phật, kẻ thì khẩu Phật tâm xà, 

vì trong không gian miễn phí này của lời nói: lời nói chẳng mất tiền 

mua! Thầy có khi phải thay thế cha mẹ mà khuyên trò: giữ miệng như 

giữ nút bình, cũng chỉ vì: lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Giữa 

thế giới đối xử qua lời nói, thầy chỉ ra cho trò cái khôn cư trú chỗ nào: 

khôn khéo lấy miệng mà sai, vung dại lấy vai mà đỡ. Nhưng người khôn 

mà thầy muốn đào tạo là người khôn có đạo lý, lấy đạo đức của mình 

làm con ngươi trong mọi ứng xử, vì người khôn này là kẻ biết nghe-
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hiểu-thấu: điều hay lẽ phải. Mà điều hay đang ở trong khu vực của lý trí, 

là chỗ dựa của trí tuệ, đã mang nội lực của tuệ giác; còn lẽ phải hiển hiện 

trong đạo lý dẫn dường cho luân lý, nơi mà con người sống chung với 

nhau không phải để sát phạt, để truy diệt nhau, mà sống chung vì có bổn 

phận và trách nhiệm với nhau
46

.  

Sự qua lại giữa điều hay và lẽ phải, là sự dẫn dắt nhau qua lý trí và đạo 

đức, và khi cả hai dung hòa rồi thống nhất với nhau thành một khối, thì 

chân dung của người khôn xuất hiện, mà người khôn của những người 

khôn khác chính là thầy, thầy dùng cái khôn để nâng đỡ kẻ này, rồi cứu 

rỗi kẻ kia, bảo vệ kẻ nọ. Trong lịch sử của Việt tộc có loại người thầy 

đó, chính là Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409-1585), không những cứu 

Nguyễn Hoàng khi khuyên chúa này nên vào Nam không những để thoát 

chết trước tay chúa Trịnhmà còn để dựng nghiệp; thầy cũng giúp nhà 

Mạc khuyên họ lên vùng cao để giữ thân, mà bảo nghiệp. Muốn làm thầy 

trước hết phải biết: nhìn xa trông rộng.  

Nhân dạng nhìn xa trông rộng là nét chính làm nên chân dung người 

thầy, tạo nội lực cho bài giảng, tạo sung lục cho phân tích, tạo hùng lực 

cho giảng thích của thầy trước trò. Năm 1993, Passeron (giòng thác 

mạnh của khoa học luận trong khoa học xã hội hiện đại, cùng lúc là 

nguồn nước bền của phương pháp luận điền dả thực địa của xã hội học), 

có lần kể cho tôi nghe câu chuyện khi ông và Bourdieu (chủ trì phái tái 

sản xuất xã hội, minh chủ của luận thuyết khống chế trong bất công xã 

hội), khi cả hai cho xuất bản tác phẩm Tái sản xuất (Reproduction) mà 

tái sản xuất đây là tái sản xuất bất bình đẳng làm nên tái sản xuất bất 

công trong xã hội. Thì người thầy của Passeron và Bourdieu đã đưa cả 

hai vào đại học Sorbonne vào làm trợ giảng cho mình, đó chính là Aron, 

minh sư của xã hội học cận đại, cầu vồng dày bản lĩnh biết nối triết học 

và xã hội học qua các phân tích vĩ mô, lại là đối thủ tri thức của Sartre 

trong hậu bán thế kỷ hai mươi vừa qua.  

Có lần thầy Aron tuổi trọng gọi hai thầy tuổi trẻ là Passeron và Bourdieu 

vào trao đổi về sự thành công ngoài tưởng tượng của tác phẩm của ha 

thầy trẻ này trong giới học thuật, và Aron đã phát biểu một câu « ngược 

đời » trước sự thành công của tác phẩm này là: “Các bạn đã mang thêm 

nước để đổ vào cối xay của Sartre” (“Vous apportez de l’eau au moulin 
                                                     
46 Lê Hữu Khóa, Tự Luận, Anthropol-Asie, Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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de Sartre”). Thầy Passeron tâm sự thêm là ngay khi nghe xong câu này, 

Passeron và Bourdieu đều nghĩ là Aron vừa giận, vừa trách hai môn đệ 

của mình đã thêm nước để đổ vào cối xay của đối thủ của thầy mình. 

Nhưng Passeron kể thêm là với tháng rộng năm dài, và khi nghiền đi 

ngẫm lại, thì đây là một nhận định rất sáng suốt của một minh sư, trong 

bối cảnh của giới trí thức sau đệ nhị thế chiến, khâm phục và tôn vinh 

chủ thuyết hiện sinh của Sartre, để rồi cùng rơi vào con đường chống bất 

bình đẳng để loại bỏ bất công với Sartre
47

.  

Nhưng chính những kẻ theo Sartre đã bật đèn xanh cho chủ thuyết cộng 

sản của Marx, rồi cổ súy cho các đảng cộng sản tại Âu châu, có nhiều trí 

thức cổ vũ cho hành động này, bằng cách lấy thẻ đảng viên của các đảng 

cộng sản Âu châu. Họ chưa biết sự khác biệt một trời một vực giữa chủ 

thuyết cộng sản của Marx và các đảng cộng sản mà Lénin, Staline, 

Mao… chính là những lảnh tụ dùng bạo quyền để bạo hành dân tộc họ, 

dùng bạo lực để hành hung dân tộc họ. Lénin, Staline, Mao… của các 

đảng cộng sản từ khi ra đời là nguồn chết chớ không phải nguồn sống. 

Và những nạn nhân sống sót qua những cuộc thanh trừng, thảm sát của 

bọn này, thì nhận ra là thực trạng của chủ thuyết cộng sản chính là bất 

bình đẳng của mọi bất bình đẳng, bất công của mọi bất công. Và câu 

cuối của Passeron vói tôi hôm đó là: «Aron đúng là thầy, vì ông biết nhìn 

xa, vì biết nhìn tự trên cao nhìn xuống, nhưng luôn luôn tôn trọng tự do 

của các môn sinh của mình, dù tự do đó đã đưa các môn sinh của mình 

tới sai đường lạc lối ». 

Đánh thức hệ thức  

(kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức)  
Từ xa xưa lắm, trước công nguyên, tổ sư của triết học là Platon đã kể về 

người thầy của mình là Socrate: “Giáo khoa của thầy luôn khích thích sự 

học hỏi, cụ thể là kích hoạt để trò đặt những câu hỏi; thầy học nhiều vì 

thầy đã đi xa, không những bằng tri thức mà còn bằng kinh nghiệm của 

cá nhân thầy, kinh nghiệm sống làm nên tri thức sống muôn vẻ. Mỗi lần 

trò tiến thêm trên con đường kiến thức, trò lại gặp thầy trên con đường 

nhân trí; chưa hết con đường kiến thức của thầy làm trò nhận ra là cả 

một sự khám phá những tri thức, luôn làm trò ngạc nhiên trong vui 

                                                     
47 Lê Hữu Khóa, Anthropologie du Vietnam, Tome III,  Anthropol-Asie, Ed. Les Indes Savantes. 
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học…”. Đánh thức tri thức chính con đường học của Platon mà thầy 

Socrate đã vạch ra đã ít nhiều được tổ tiên Việt mô thức hóa rồi: học 

không mệt, dạy không nghỉ. Cha ông mình còn thêm vào: học không bao 

giờ muộn, mà từ gia đình tới hệ thống giáo dục phải làm rõ lên một giáo 

lý đã làm nên giáo dục Việt: cha muốn con hay, thầy mong trò khá. Đây 

là một ẩn số của nhân cách, sẽ làm nên phong cách của thầy, tạo ra tư 

cách của trò, đó là câu chuyên biết ơn-mang ơn-đền ơn của trò đối với 

thầy (mà thầy thì không bao giờ muốn trò trả ơn). Trò chỉ cần tiếp tục để 

tiếp nối trọng trách giáo dục bằng giáo lý của thầy là trao truyền ba hệ: 

hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức); hệ thông (thông 

minh, thông thạo, thông thái); hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo), 

tới các trò của các thế hệ mới. 

Cái thực giáo dưỡng cái đạo để làm người, để trò được thành tài rồi 

thành nhân là nhờ thầy, đây là phương trình đường dài của: có tích mới 

dịch nên tuồng, mà tích và tuồng luôn có chỗ dựa là sự thật-chân lý-lẽ 

phải. Tích lẫn tuồng luôn được đúc kết qua kết cấu, kết cuộc, kết luận… 

đó là con đường của kết quả của chuyện học, vì học là học phải tới nơi 

tới chốn, chớ không phải học trong biệt vô tăm tích. Học là để lại cái tăm 

của mình, lộ ra nhân diện, rồi nhân dạng, và nhân cách đây là hiệu quả 

của quan hệ thầy-trò, vì thầy luôn dặn trò nên cẩn trọng trước cái mất 

tăm mất tích, theo kiểu sông dài cá lội biệt tăm, thuộc loại đường dài 

ngựa chạy biệt tăm.  

Sự thông minh của trò giúp trò nhận ra biên giới giữa nội dung giáo khoa 

và quyền năng của thầy, nhưng chính trò cũng biết phối hợp cả hai, liên 

minh với cả hai hiểu là trong một bài học có bài học của giáo án nằm 

trong giáo trình, và sâu xa trong bài học này có bài học của thầy, lúc kín 

đáo trao truyền, lúc tế nhị khuyên răn tới trò luôn «sáng dạ» để hiểu 

thầy, luôn «sáng lòng» để tâm giao đắc khí với thầy. Hiển hiện trong não 

bộ của trò, câu nói thẳng thắn của tổ tiên khi muốn tách người khôn ra 

khỏi kẻ dại: làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy người dại,  đây là lời 

minh chú của thầy, sẻ theo trò suốt kiếp học hành, luôn đi tìm sự thông 

minh qua sự thông thái của thầy, nhận ra sự thông minh của thầy qua sự 

thông thạo của tri thức. Thầy đánh thức hệ thức (kiến thức, tri thức, tri 

thức, trí thức, ý thức, nhận thức), rồi thầy vực dậy luôn cả hệ thông 

(thông minh, thông thái, thông thạo), mà thầy đâu cần nói nhiều: Khôn 

ngoan chẳng lo nói nhiều/ Người khôn mới nói nửa điều cũng khôn. 
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Đi tìm tri thức đúng lý giải và trúng trong kết quả là đi tìm thầy cao 

trong học thức, rộng trong học lực, sâu trong học hành, vì thầy đã đi thật 

xa trong học luyện.  

Nhưng mỗi người thầy có sự cẩn trọng riêng của mình khi hoàn thành 

một giáo án, có sự nghiêm cẩn khi cấu trúc một giáo trình, vì thầy hiểu 

hơn ai hết là: sai một ly di một dặm. Khi chấp bút cũng vậy, bút sa gà 

chết, và thầy biết hơn ai hết là có khi người cũng chết theo, và sự mạch 

lạc của thầy là đường đi nẻo về của giáo khoa nghiêm túc, nó ngược lại 

với các ý đồ xấu sinh ra từ thâm ý tồi: Người khôn đón trước rào sau/ Để 

cho người dại biết đâu mà mò. Thầy không muốn làm loại người khôn 

có thâm ý, thầy gần với loại người khôn cẩn thận: Chim khôn chưa bắt 

đã bay/ Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời. Rồi thầy sẽ dạy cái khôn 

này cho trò, nếu trò hiểu tại sao thầy nghiêm cẩn trong tri thức, càng đi 

theo thầy qua tháng rộng, năm dài, thầy sẽ khuyên và luôn dặn là: Người 

khôn chưa đắn đã đo/ Chưa đi biển cả đã dò nông sâu.  

Đây là câu chuyện rộng hơn không gian học đường, người ta còn nhớ sự 

cẩn trọng của thi hào Goethe, dãy ngân hà tinh sáng của thi ca tâm thức, 

nguồn suối vừa sâu, vừa mạnh của thi từ biết đánh thức trí năng, và ông 

nhìn hệ thống đại học thủa nào bằng sự nghi ngại qua câu hỏi: «Ai dạy 

được và ai không dạy được?». Người dạy được là kẻ đưa được hệ 

thức (kiến thức, tri thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) một cách 

trọn vẹn trong giáo khoa, một cách đầy đủ trong giáo trình, một cách 

toàn lý trong giáo án, nhưng vẫn chưa là thầy theo đúng trong sự chờ đợi 

của Goethe. Đúng là bậc thầy, thì trò sẽ thấy các giá trị tâm linh của 

nhân sinh đã có mặt trong bài học dày giá trị nhân lý, nhân tính làm nên 

chiều cao của nhân phẩm, chiều sâu của nhân tâm. Nên thầy luôn dặn dò 

phải luôn tránh: Khôn ba năm, dại một giờ! Khôn dại có lãnh thổ tách 

biệt nhau, nhờ sự sáng suốt của cái khôn luôn tỉnh táo trước ranh giới 

khôn dại: Trăm cái khôn dồn một cái dại. Mà trong đời sống hằng ngày 

thì: Thằng dại hại thằng khôn, nhưng thầy sẻ dạy trò là kẻ khôn thì 

không được khinh người, qua kiểu nói: Rồng vàng tắm nước ao tù/ 

Người khôn ở với người ngu bực mình. 

Truyền phương trình nghề-nghệ-nghiệp  
Quan hệ của thầy thật và trò thật là quan hệ của hệ thức: nhận kiến thức 

để xây tri thức, cõng tri thức rồi bồng trí thức, dìu ý thức để nâng nhận 

thức; chưa đủ quan hệ này có gốc, rễ, cội nguồn của đạo lý hay, đẹp, tốt, 



 

426 

 

lành của tổ tiên, nơi mà nhân nghĩa làm nên giáo lý có bổn phận với 

đồng bào, đồng loại, có trách nhiệm với đất nước mình và thế giới của 

nhân loại. Một quan hệ thật giữa thầy thật và trò thật mang cường độ 

của đạo đức biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau với tha nhân, mang trình độ 

của nhân đức yêu môi sinh, quý môi trường: một quan hệ trùm phủ lên 

cả kiếp người. Một quan hệ thật trong trao truyền thật, biết đi thật xa để 

hệ thức (kiến thức, tri thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) được 

chung lưng đấu cật với hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận), 

lại biết dựa vào hệ lý, có giáo lý biết nâng nhân lý. Thầy (thật) luôn để 

dấu ấn lâu dài, bền bỉ cho kiếp người của trò, vì chỉ có thầy mới làm rõ 

ba ẩn số trong nhân kiếp, rồi xếp cả ba theo thứ tự chỉnh lý nhất, để sự 

toàn lý của cả ba ẩn số thành một phương trình mà thầy đã có câu trả lời, 

thầy đã mở cả ba cửa cùng lúc; đó là nghề, nghệ, nghiệp. Mà giờ đây trò 

đã hiểu để viết là nghề-nghệ-nghiệp, liên kết của ba ẩn số mà thầy đã lập 

được thành liên minh cho cả ba để trao tặng trò phương trình thành tài để 

thành người: thành công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt 

kinh tế-thành tựu xã hộị. 

Khi học nghề với thầy, với thời gian thầy sẽ mở lối vào nghệ mang thuật 

lý của sáng tạo, nếu trò có kỹ năng trong sáng kiến, thầy sẽ đưa trò tới 

nơi tới chốn của sáng chế, khi thành công thì chính trò đã nhận ra là thầy 

vừa trao tặng cho mình một nghiệp. Nghề nghiệp sẽ theo trò cả đời, với 

thao tác của nghệ, nơi mà nghệ thuật không chỉ khung vào văn chương, 

âm nhạc, hội họa... Ở đây, nghệ của tâm lực song đôi với nghề dầy trí 

lực, từ kỹ thuật tới phương pháp, mang từ thành công của học lực tới 

thành tài của học vị, từ thành đạt của học hàm tới thành tựu cho một đời 

người.Từ đó hệ thức (kiến thức, tri thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận 

thức) sẽ trở lại như một dấu ấn vĩnh viễn: sinh nghề tử nghiệp, trong tỉnh 

táo để sáng suốt, không hề hốt hoảng trong lo sợ vì chữ: tử, mà tử vì 

nghiệp ở đây mang hình tượng thật đẹp của nhân tri giờ đã thành nhân 

trí. Mà Nguyễn Du
48

 đã mô thức hóa được lời của người-dặn-người, như 

thầy đã từng dặn trò:”Đã mang lấy nghiệp vào thân/Cũng đừng trách lẫn 

trời gần trời xa”. 

Tạo nghề, lấy nghệ nâng nghiệp là câu chuyện của cả đời người, có khi 

đời người đã dứt rồi mà chuyện nghề-nghệ-nghiệp vẫn chưa xong đối 

với thầy, vì làm thầy là làm thầy với ít nhất hai nỗi lo: lo là mình có 
                                                     
48 Lê Hữu Khóa, Nghệ Luận, Anthropol-Asie, Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa). 
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truyền nghề trao nghệ tới trò đã đầy đủ chưa? Khi nhận một trọng trách 

giảng-dạy-trao-truyền tới trò thì bản thân mình là thầy có được học trọn 

vẹn chưa? Tại đây, thầy đã khác các kỹ thuật viên, giáo viên, giảng viên, 

giáo sư vì thầy không học thuộc lòng, mà thầy tôi luyện từ kiến thức tới 

tri thức của thầy, để thầy rèn luyện tới nơi tới chốn, từ ý thức tới nhận 

thức của trò về phương trình nghề-nghê-nghiệp. Cụ thể là thầy khuyên 

trò không nên học như gà đá vách, không nên học như bị nhồi sọ trong 

ngu dân, không nên học như tự tra tấn vào trí não của chính mình; nhưng 

ngược lại thầy biết đưa chữ nhẫn vào chữ học: muốn rành nghề chớ nề 

học hỏi.  

Học là kiên nhẫn với thời gian như nhẫn nại với giáo trình, ẩn nhẫn hàng 

ngày để song hành cùng giáo lý, đó là con đường dài của nghề-nghệ-

nghiệp mà chính trò đã chứng kiến trực tiếp sự kiên nhẫn của thầy và của 

trò, đi tìm tri thức, đi tìm đạo đức, cả hai thầy và trò đã được hun đúc 

qua: kiên cường. Chính kết quả tích cực của nhẫn làm lộ ra biện chứng 

mà tổ tiên Việt đã dặn con cháu: ấu bất học, lão hàn vi, rõ ràng là lúc 

còn trẻ ham chơi mà biếng học, khi về già dở khóc dở cười. Hãy cẩn 

thận với chữ nhẫn của thầy, trong đó có sự thông minh của kiên nhẫn, có 

sự sáng suốt của lòng kiên cường, thầy không cực đoan: thứ nhất hay 

chữ, thứ nhì dữ đòn; thầy không có quá khích: người roi voi búa. Vì bạo 

động trong quan hệ thầy-trò, sinh ra bạo hành của thầy đối với trò, sinh 

ra bạo động của trò đối với thầy, đây chính đại nạn của môi trường học 

đường của Việt Nam hiện nay. Nó tới từ độc đảng mà muốn độc tôn để 

độc quyền thì chỉ có thể dùng bạo quyền, hệ bạo (bạo lực, bạo động, bạo 

hành) xuất hiện khi đảng độc tài biết mình bất tài trong quản lý xã hội, 

muốn độc trị mà không biết quản trị
49

.  

Hệ bạo là hiện thân của cái ác trong xã hội, nó hiện nguyên hình của nó 

qua cái xuẩn trong hệ thống giáo dục hiện nay, chính cái xuẩn tạo ra cái 

ngu để dung dưởng cái dốt, đẻ ra cái dại. Mà trọng trách giáo dục là xóa 

đi xuẩn, ngu, dốt, dại, bằng hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, 

nhận thức) để thăng hoa hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái), 

rồi thực hiện cho bằng được hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo). 

Phải phân tích cho rành mạch hậu quả của hệ thống giáo dục việt nam 

hiện nay để giải thích cho rõ ràng về thảm nạn của nó: giáo dục đã bị rơi 

xuống vực sâu, nó đang bị bùn nhơ của xuẩn, ngu, dốt, dại làm nó ngột 
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thở để rồi nó phải bị chết ngộp bùn bẩn!
50

 Câu chuyện nghề-nghệ-nghiệp 

có gốc, rễ, cội, nguồn của câu chuyện sự thật-chân lý-lẽ phải, tại đây 

thầy giáo dưỡng trò bằng sự thật của nghề (có (sự) thực mới vực được 

đạo), chân lý của nghệ (chân, thiện, mỹ), lẽ phải của nghiệp (sinh nghệ 

tử nghiệp). Tất cả phải là sự thật, phải được giảng dạy trong chân thật; 

không gian giáo dục làm nên môi trường của kiến thức, được thực chứng 

qua chứng minh từ toán học tới đạo đức học, chuyện học giả-điểm giả-

thi giả-bằng giả trong giáo dục độc đảng của Việt Nam hiện nay không 

những là phản giáo dục, gian giáo khoa, trộm giáo trình, lận giáo án, mà 

còn là chuyện: ám sát giáo dục! Thủ tiêu giáo lý! 

Bác Hoàng Xuân Hãn, người thầy ngay trên thượng nguồn Việt Nam 

học, người thầy tin yêu của của các mạch nước sâu Hán Nôm, trong 

những giờ cuối của cuộc đời mình, khi nghe bác gái hỏi bên giường 

bịnh: « Ông muốn trối trăn gì không? Ông muốn dặn dò gì không cho 

thế hệ sau? », giây phút đó bác Hãn thật bình tĩnh trong sáng suốt trả 

lời: «Đâu có gì đâu mà trăn trối, có gì đâu mà dặn dò, mỗi người trong 

cuộc sống có công việc của mình, thì cứ làm cho đúng, cho tốt thôi, chớ 

đâu cần ai phải dặn ai! ». Đây là một người thầy đã đắc đạo, biết đắc 

tâm với chính mình, vì đắc trí với kết quả của phương trình nghề-nghệ-

nghiệp
51

. 

Trao sung lực cho hệ chính  

(chính tri, chính trí, chính tâm, chính khí, chính đạo) 
Có thầy giỏi, cao giáo lý, mạnh học lực, rộng tri thức, sâu nhận thức thì 

trò đừng sợ bị: tẩu hỏa nhập ma! Vì trong giáo lý của thầy có sự liêm 

chính; trong giáo dục của thầy có cái chính thống, làm nên giáo khoa 

chính lý, dựng lên giáo trình chính quy, tạo ra giáo án chính xác. Nhưng 

đây là chuyện mà một giáo viên, giảng viên, giáo sư có thể làm được, 

còn hệ chính của thầy thì cao, sâu, xa, rộng hơn, nó nằm sâu trong thử 

thách của thức khuya mới biết đêm dài.  

Trên đường dài của học tập, trò đã nhận ra thầy là người hiếm hoi, có khi 

là người độc nhất đưa trò vào con đường của chính trí, đây là chuyện 

khó trong quan hệ thầy-trò; từ khi trò nhận được trọn vẹn hệ thức (kiến 

thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức). Và, cũng chính thầy là người 
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sẽ trao hệ luận cho trò: lấy lý luận để lập luận, lấy giải luận để diễn 

luận; rồi khi hệ luận xuất hiện, nó sẽ tạo sung lực cho hệ thông (thông 

minh, thông thạo, thông thái) có chỗ đứng ghế ngồi trong hệ giáo (giáo 

dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án) của thầy; từ đó tạo hùng lực cho hệ 

sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) để thăng hoa cuộc đời của trò. Nên 

làm thầy đúng nghĩa không hề là chuyện dễ, chuyện này khó tột bậc, khó 

tới độ một người thầy không những được tất cả trò tôn vinh là thầy, được 

nhân loại vinh danh là thầy theo nghĩa đúng nhất, có thể chính người 

thầy trong nội tâm vẫn chưa tin là mình xứng đáng với danh nghĩa: thầy. 

Câu chuyện thầy-trò trong không gian giáo dục, qua môi trường học 

đường, cùng một bài giảng, cùng một bài học, nhưng phong cách của 

thầy khác các giáo viên, giảng viên, giáo sư, mà trò đã gặp. Phong cách 

giáo khoa của thầy không chỉ là bề ngoài hình thức mà chính là tư cách 

của thầy, mà trò phải nhận ra là sự hội tụ giữa phong cách và tư cách 

chính là chiều cao nhân cách của thầy. Chúng ta là trò, chúng ta cảm 

phục bốn hệ trong nội công giảng dạy của thầy: 

 Hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức).  

 Hệ giáo (giáo dục, giáo khoa, giáo trình, giáo án) 

 Hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận). 

 Hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái). 

 Hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo).
52

 

Chúng ta từ khâm phục tới kính trọng phong cách, tư cách, nhân cách 

của thầy. Chính đây là hạnh ngộ trong quan hệ thầy-trò, luôn bắt đầu 

bằng niềm vui học, khi được song hành cùng thầy thì sẽ biến thành niềm 

tin học. Tin vào chuyện học như tin rằng chuyện thay đời đổi kiếp theo 

hướng thăng hoa cho chính mình là chuyện thật! Mà thầy đang đứng, 

đang giảng trước mắt ta, và người thầy này vừa là một tấm gương học, 

vừa là một tấm gương đời, trong ý nghĩa hay, đẹp, tốt, lành nhất. Nên khi 

có thầy bên cạnh rồi thì đừng sợ: lầm đường lạc lối, mà hãy vui sướng 

lên, vì chuyện xuất quỷ nhập thần sẽ tới để thăng hoa trò. Vì thầy biết 

nhóm lửa ngay trong sự thông minh của trò, thầy biết biến giòng suối 

nhỏ ham học thành con thác mạnh chăm học, rồi thầy cùng song hành 
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với trò để đưa suối, thác này ra đại dương hiếu học của bể học, nơi mà 

trò sẽ vừa thành tài, vừa thành người. 

Trong những chặng đường của chuyện học, chúng ta hãy nhớ lại các bài 

giảng của thầy, không phải là những bài giảng của một kỹ thuật viên bị 

trùm phủ bởi cơm áo gạo tiền, một giáo viên bị vây bủa bởi chén cơm 

manh áo, một giảng viên bị trói buộc bởi giá áo túi cơm, lại không phải 

của một giáo sư mà người thầy thi ca tác giả chuyện Kiều, là Nguyễn Du 

đặt tên là «những phường gá áo túi cơm xá gì!». Trong các bài giảng của 

thầy (nếu thầy thực sự là thầy) thì ta cảm nhận từ phân tích tới giải thích, 

từ diễn đạt tới phê bình, xuất hiện sự cảm xúc của thầy, chính sự cảm 

xúc này biết đánh thức sự nhạy cảm trong thâm tâm của chính ta. Chúng 

ta mừng vui vì sự nhạy cảm này còn sống và sẽ mãi mãi sống còn trong 

ta, nó sống để chống lại vô cảm, sinh ra vô giác, con đẻ của vô tri có gốc, 

rễ, cội nguồn trong vô minh, làm ra hậu nạn của vô tâm, mà đáng sợ nhất 

là nó sẽ cho ra đời loài: vô nhân (bất nhân giữa nhân thế). Chúng ta đi 

học, muốn học, xin được gặp các người thầy biết bền gan vững trí chống 

lại hệ vô (vô cảm, vô giác, vô tri, vô minh, vô tâm, vô nhân) này. 

Bi đát làm nên bi nạn của giáo dục hiện nay dưới chế độ độc đảng dùng 

độc quyền tuyên truyền ngu dân, để bỏ tù tri giác của công dân lẩn tuệ 

giác của học trò, nó dùng luôn độc đoán của độc tài mà áp đặt: chuyện 

này nhạy cảm đừng đụng vào, chuyện kia nhạy cảm đừng rờ vào… Kế 

đó, nó dùng độc trị rất độc hại là giết ngay trong trứng nước sự xúc 

động, lòng nhạy cảm của các học sinh, mà trong tương lai là những công 

dân. Chính sự xúc động, lòng nhạy cảm là thượng nguồn của mọi định 

nghĩa về: tự do! Khi thầy đánh thức sự xúc động về các nỗi khổ niềm 

đau của nhân sinh, khi thầy giúp trò tỉnh thức để có ý thức rồi nhận thức 

ra lòng nhạy cảm về các hoạn nạn của đồng bào, của đất nước thì đây là 

tâm huyết của thầy sẽ làm nên: tâm lực của trò. Chuyện trao truyền trí 

lực qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) không 

phải là chuyện khó trong giáo dục, chuyện khó là tạo ra tâm lực để trí 

lực được song hành với sự xúc động, lòng nhạy cảm. Vì tâm lực bảo vệ 

sự xúc cảm để trí lực dùng lý trí của trí tuệ mà tìm ra câu trả lời vừa 

đúng sự thật làm lên chân lý, vừa đúng giáo lý làm nên lẽ phải! 

Khi độc đảng dùng hệ độc (độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) để gây 

ra ung thư độc hại vừa trong não trạng, vừa trong nhân tâm của học sinh, 

sinh viên để ngầm ngầm tạo ra hệ vô (vô cảm, vô giác, vô tri, vô minh, 
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vô tâm, vô nhân) này, thì tâm lực và trí lực của học sinh, sinh viên đang 

bị xiết cho tới gục, cho tới ngộp, cho tới chết! Nên tất cả những giáo 

viên, giảng viên, giáo sư vô tình hay cố ý tuyên truyền cho hệ vô này, họ 

không phải là thầy! Vì họ không xứng đáng được làm thầy, vì họ không 

có nhân sinh quan của nhân tính, vì họ không đủ thế giới quan của nhân 

tâm, vi họ không đầy vũ trụ quan của nhân từ, để được gọi là thầy đâu! 

Trong bài giảng của thầy, trong lời giảng của thầy có: 

 chính tri, tri thức đúng làm nên hiểu biết trúng, 

 chính trí, lý trí đúng làm nên trí tuệ trúng, 

 chính tâm, nhân từ đúng làm nên nhân tâm trúng, 

 chính khí, khí tiết đúng làm nên tâm huyết trúng, 

 chính đạo, nhân đạo đúng làm nên nhân vị trúng
53

. 

Thầy-trò: liên kết đúng-trúng! 
Năm 1870, văn sĩ Maupassant, đại dương mênh mang của tiểu thuyết vì 

đã biết làm muôn vàn con suối nhỏ trong văn chương hiện thực của văn 

học Pháp, có kể về tầm vóc của lý tưởng mà thầy của mình có được 

trong từng chi tiết qua sự mô tả có trong văn phong, người thầy đó chính 

là văn sĩ Flaubert: «Thầy nhìn ra được trong chi tiết không đáng kể của 

cuộc sống, có bao ẩn số làm nên cuộc sống, thầy thấy sâu trong ngọn 

lửa mới được nhen nhúm, một cây mọc thản nhiên giữa bình nguyên, và 

thầy ngồi đối diện chúng, thầy quan sát trong tận cùng của lửa, trong 

thâm dạng của cây, cho tới khi thầy thấy là ngọn lửa này không giống 

bất cứ ngọn lửa nào đã có trên đời này, rồi thầy thấy là cây này không 

giống bất cứ cây nào đã gặp trong cuộc sống này. Khi đó thầy mới đi 

tìm văn phong cho thầy là: bất cứ chuyện gì mà ta gặp trong cuộc đời, 

nếu muốn nói về nó hãy tìm danh từ đúng nghĩa để tả thật về nó, với sức 

mạnh của động từ để đánh thức nó, với những tĩnh từ chính xác để đánh 

giá nó ». 

Như vậy, văn phong không hề là hình thức, mà là nội dung của nội dung, 

nơi mà hình thức làm nên mãnh lực cho nội dung. Trong quan hệ thầy-

trò, tầm vóc tri thức của thầy củng cố niềm tin của trò trên con đường 

học tập; và chính thầy cũng phải nhận ra nội công của trò, để song hành 

cùng trò, rồi biến nội cộng này thành bản lĩnh. Giữa những bài học, thầy 
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trao cho trò không những kiến thức mà cả niềm tin vào cuộc đổi đời qua 

tri thức, qua sự hiểu biết về cuộc sống; tại đây nếu trò tinh ý, «sáng dạ», 

sẽ hiểu thật sâu ý nguyện của thầy. Hiểu thầy không những qua tâm sự 

của thầy, mà qua ẩn ngữ, mật mã, tín hiệu… như những bí mật giữa thầy 

và trò, mà thầy muốn trao cho đứa học trò tin yêu của thầy, như gởi niềm 

tin của thầy vào câu: Con hơn cha là nhà có phúc, mà thầy muốn trò đổi 

lại là: trò hơn thầy là đời còn tri. Và, Tri thức cùng lứa để song đôi với 

tri ân. Nếu thật sự là thầy với nội công cùng trải nghiệm, với bản lĩnh 

cùng kinh nghiệm, thì thầy sẽ nhận ra ngay: trò sẽ là một môn sinh xuất 

sắc! Như khi Maupassant xem Flaubert là thầy, nhưng chính Flaubert khi 

thấy được tài năng trong nhân dạng của Maupassant đã thốt ra câu: « 

Người này sẽ là thầy! » 

Thầy có nhiều trò giỏi, nhưng hình như thầy chỉ có một trò là tâm giao-

đắc khí với thầy, chính môn sinh này sẽ là trò rễ, trò gốc, trò nguồn, trò 

cội, tức là trò chính mà thầy đã chọn. Có khi thầy chọn chính thức trước 

mặt mọi người bằng danh chính ngôn thuận, có khi thầy chọn trong âm 

thầm trong lặng lẽ của ý hợp tâm đầu, mà chỉ thầy và trò này mới hiểu 

nhau: nói ít hiểu nhiều! Và, trò này sẽ là đứa con tinh thần trong học 

thuật, mà thầy sẽ đồng hành như đồng hội, đồng thuyền trên con thuyền 

tri thức. Thầy-trò đồng hội, đồng thuyền theo nghĩa sâu đậm nhất, tức là 

cùng môt giòng sinh mệnh trước các thách thức của kiến thức, trước các 

thử thách của tri thức, trước các thăng trầm của nhận thức về nhân tình 

thế thái, luôn vô thường trong nắng sớm mưa chiều, trong vật đổi sao 

dời. Và, trò đi từ khám phá này tới khám phá khác về chính người thầy 

của mình, như không ngừng khám phá một kho tàng từ kiến thức tới tri 

thức, từ ý thức tới nhận thức
54

. 

Veyne, cây đại thụ của cổ sử Địa Trung Hải, của cổ văn La Mã, của cổ 

triết Hy Lạp, mỗi khi bị hỏi một cách tò mò và tọc mạch là tại sao lại gặp 

được thầy giỏi lại được các đại sư xem như là bạn, nhờ đâu mà có bí 

quyết thành công đó? Thì Veyne hay trả lời kiểu «chọc quê»: «Tôi có 

hai người thầy, mà cũng là hai người bạn, người thứ nhất là Aron, gốc 

Do Thái thoát chết cuộc diệt chủng của Đức quốc xã trong đệ nhị thế 

chiến; người thứ nhì là Foucauld, một người đồng tính cũng đã là nạn 

nhân của kỳ thị trong một xã hội không chấp nhận người đồng tính». 
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Nhưng đối với các môn sinh trung thành, các đồng nghiệp chung thủy, 

thì Veyne trả lời hoàn toàn khác, rất thành thật: «Cả Aron lẫn Foucauld 

đều là hai đại sư, người thứ nhất thì nhìn xa trông rộng, người thứ nhì 

thì luôn dùng lương tâm của chính mình mà nổi dậy chống lại bất công 

trong xã hội». Câu trả lời này đầy đủ, trọn vẹn, nói rõ hai nhân tính của 

một người thầy, như hai tiêu chuẩn để làm thầy: thứ nhất là nhân trí nhìn 

xa trông rộng, thứ nhì là nhân tính biết chống lại bất công. 

Tới đây thì nên nhắc tới Phật (Phật tổ Thích Ca) không là thánh, không 

là thần, không là chúa, mà trước hết là một người thầy, làm thầy ngay 

trong chính bài giảng của mình, luôn biết khuyên các học trò của mình là 

không nên tin bất cứ một điều gì trên đời này một cách vô điều kiện. Mà 

hãy biến cuộc sống là một trải nghiệm trong đó có mọi thí nghiệm trực 

tiếp, thấy đúng thì tin, thấy sai thì bỏ, tức là chỉ lấy sự thật để làm nên 

kiến thức; nơi mà mỗi cá nhân thí nghiệm đúng sai, thật hư, có nhân và 

có quả, ngay trong chính cuộc đời của mình. Nơi mà mình vừa là thầy 

của cuộc đời mình, lại vừa là quan tòa của chính cuộc sống của mình, mà 

không quên mình cũng là nơi nương tựa bền vững nhất cho mình qua bài 

giảng trước khi Phật lìa đời: Hải đảo tự thân. Nơi mà tự do biết hiến tự 

tin, dâng tự chủ, nâng tự trọng. Một người đích thực là thầy, kẻ đó trao 

tự do-hiến tự tin-dâng tự chủ-nâng tự trọng một cách chân thành và trọn 

vẹn tới trò của mình. Và, thiền sư Thích Nhất Hạnh, người thầy thiền 

phái hiện đại, đứa con tin yêu của Phật học Việt Nam, đã hiểu rất rõ và 

rất kỹ bài học này; có lần thầy tâm sự trong một bài pháp thoại: «Có khi 

chỉ một chữ của thầy mà mình tu cả đời cũng không hết, cả kiếp cũng 

không xong…». Quan hệ thầy-trò thật lạ! Nó vừa khắng khít, nó vừa bao 

la…
55

 

Mài khí tiết 
Kiến thức sắc, học thức nhọn, và học tập là mài dũa tri thức tới nơi tới 

chốn, như mài một khí tiết của kẻ thật sự muốn làm người, muốn dựa lên 

thầy để được học một cách chuyên cần nhất. Khí tiết lấy nền của hệ đạo 

(đạo lý làm nên đạo đức), để nắm hệ thức (kiến thức dựng nên tri thức), 

khí tiết đúc cả hai thành một: chính khí, nơi cư trú của sự tinh khiết trong 

học tập. Câu chuyện chính khí trong tinh khiết có gốc, rễ, cội, nguồn 

trong sự học tập, mà trò sẵn sàng đi con đường tu tập của thầy, và khi 
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được học hành với thầy thì ranh giới giữa học tập và tu tập không còn 

nữa. Tu tập cạnh thầy, bắt đầu bằng tu tâm dưỡng tính, trực tiếp hằng 

ngày được thấy rõ phong cách của thầy qua an bần lạc đạo, sống vui 

giữa đời vì được học tập tri thức, được trao dồi kiến thức, sống với tri, 

vui với đạo, mà tri là sự hiểu biết, đạo là con đường phải thật sự tu tập 

mới nhận ra.  

Trong an bần lạc đạo, thì trò quan sát tới nơi tới chốn không gian thanh 

tịnh của thầy, không gian này mang nội chất của thanh bạch, cái trong 

làm nên cái sáng, để cái sáng làm chỗ dựa bình dị, trong giản dị. Tất cả 

làm nên không khí học tập trong bình dị và sáng giản dị, hợp với bối 

cảnh thanh đạm, có ít vật chất nhưng đủ sống để học tập, không cần số 

nhiều của xa hoa, mà lỡ thiếu vài tiện nghi vật chất, thầy cũng chấp nhận 

luôn thanh bần. Không gian của thầy có thực cảnh của hệ thanh (thanh 

tịnh-thanh bạch-thanh đạm-thanh bần) đây chính là nội lực của an nhiên 

tự tại, sau này khi thầy hưu trí thì đây chính là nội công trong mai danh 

ẩn tích của thầy. Nếu thực sự là thầy, thì không bao giờ ồn ào ngoài chợ 

trời bằng cấp; nao nao trong siêu thị của học vị, học hàm, mà chỉ cần 

lẳng lặng mài khí tiết bằng chữ chuyên song hành cùng chữ lặng, cứ âm 

thầm mà chuyên cần trong yên lặng để mài dũa học lực. Khi trò được 

mài khí tiết cùng thầy là một cơ may bao la, mài cho sắc hệ đạo (đạo lý 

làm nên đạo đức), chuốt cho nhọn hệ thức (kiến thức dựng nên tri thức), 

qua hệ thanh (thanh tịnh-thanh bạch-thanh đạm-thanh bần) của thầy, tức 

là đang cùng thầy đi từ trường học tới trường đời. Nhận được từ thầy 

nhân lý, nhân tri, nhân trí, có nền của nhân bản, nhân văn, nhân vị, vì có 

cội của nhân nghĩa, nhân tâm, nhân từ để chế tác ra nhân đạo làm 

đường đi nẻo về cho nhân phẩm. Thầy không những dạy ta chữ, mà thấy 

còn dạy ta sống, từ biết-sống tới sống-biết. 

Trong cấu trúc đạo lý: cơm cha áo mẹ công thầy, thì cơm cha áo mẹ là 

tiền đề vật chất để con được đi học; nhưng học thành tài, học thành 

người thì công thầy là chuyện vừa khó vừa dài, vì là chuyện vừa tinh vừa 

chuyên. Chính trong cái vốn tinh chuyên này, thầy không muốn trò phải 

làm giống hệt như thầy, mà trò phải đi xa, đi sâu, đi rộng, đi dài hơn 

thầy, bằng chính hệ đặc (đặc điểm, đặc sắc, đặc thù) làm nên đặc tính 

của trò. Thầy sẽ giúp trò thăng hoa ngay trong cá tính đặc biệt nhất của 

trò, nếu thầy có trình độ này thì thầy đúng là đại sư! Trò phải mang ơn 

thầy về đường đi nước bước trong phương trình thành người (thành 

công học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế-thành tựu xã 
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hội). Nhưng thầy cũng phải biết để công nhận sự thông minh của trò, mà 

thầy thấy có trong «thiên năng bẩm sinh» của trò, và người thầy lớn thì 

thấy được rất sớm «thiên năng bẩm sinh» này. Có nhiều mức độ làm nên 

trình độ của các thầy: có thầy khá, có thầy giỏi, có thầy hay, và có thầy 

lớn, (rất hiếm nhưng có), lớn vì biết đưa trò thăng hoa thật cao! 

Barthes, một «thiên năng bẩm sinh» trong ngôn ngữ học, đã làm nên 

«thiên năng thâm tri» trong phê bình văn học và nghệ thuật, đã nói về 

người người học trò dầy kín hệ đặc (đặc điểm, đặc sắc, đặc thù) dựng 

nên đặc tính, làm nên cá tính của trò, đó là Derrida, chủ trì phái tháo gỡ 

cấu trúc tri thức của ngôn ngữ để xây lại kiến trúc của nhân lý vì nhân 

tri. Barthes đã tiên tri đúng về tầm vóc của Derrida: «Người này sẽ làm 

nghiêng ngã mọi cấu trúc, người này sẽ mở ra các tín hiệu mới, và người 

này chính là kẻ sẽ mở được các mắt xích đang trói buộc chúng ta». 

Nếu thầy thấy trò của mình có trí cao-chí dầy, thì thầy cũng biết dặn trò 

là: to đầu khó chui, không khuất phục vì không xu nịnh những đám lãnh 

đạo bất tài đã thành âm binh bất tín trong một xã hội tràn tham ô, ngập 

tham nhũng chỉ để tham tiền như xã hội Việt Nam hiện nay. Bọn này đi 

học không phải để học thật vì học lực, mà chỉ dùng học vị giả để mua 

chức bán quyền, để thành tham quan vì tham quyền vì tham tiền. Tại 

đây, thầy sẽ không rời bài học của ý chí làm nền cho lý trí: mưu cao 

không bằng chí dầy; và một người thầy vừa giỏi, vừa hay, vừa lớn là kẻ 

biết đưa những tia chớp, chớp nhoáng nhưng biết làm sáng lên trí tuệ của 

học, tuệ giác của hành, vì thầy luôn dặn trò: yêu kiến thức trước hết là 

yêu sự thật, yêu chân lý, làm nên lẽ phải của nhân tâm, tiền đề của mọi 

nhân lý.  

Schopenhauer, ngôi sao ngự ở nơi thẳm sâu của triết học, luôn bi quan 

trước nhân tình thế thái, nhưng ông tin là trong bi quan người ta sẽ nhận 

ra sức mạnh của sự thật khi đi tìm chân lý, ông tâm sự: «Tình yêu sự thật 

là một mãnh lực nên nó rất đáng ngại». Hãy mổ xẻ bài học này: «Tình 

yêu sự thật …rất đáng ngại» vì đi học là đi tìm sự thật, mà muốn tìm cho 

ra sự thật thì cần sự can đảm, như một quyết tâm làm nên quyết đoán, lấy 

đời người ra để xây lên quyết chí vì tình yêu sự thật. Khi sự thật được ra 

đời thì mọi man trá, giả dối, lừa gạt, phỉnh phờ… không thể nào có chỗ 

đứng, ghế ngồi trong không gian giáo dục, nhất là trong quan hệ thầy-

trò. Nhưng trong giáo dục hiện nay của Việt Nam đang bị chết điếng, vì 

đang nằm trong tay của độc đảng ôm nghiến độc tài nhưng bất tài từ lý 
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trí tới đạo lý, ôm nghiền độc trị nhưng không biết gì về quản trị giáo dục 

từ giáo lý tới nhân lý. Cái độc hại của độc quyền mang theo man trá, giả 

dối, lừa gạt, phỉnh phờ, nó hiện thân lên với học giả-thi giả-điểm giả-

bằng giả, rồi nó hiện hình nhan nhản ngoài xã hội vì sau mua bằng bán 

cấp là tới mua chức bán quyền. Cái độc hại này là nơi mà độc tôn của 

độc đảng, đã lấy cái ngu (dân) thế cái khôn (ngoan), nó đã lấy cái giả để 

thế cái thật, thì cả thầy thật lẫn trò thật đều không có chỗ dung thân, nói 

chi đến chuyện dụng võ! 

Hai ngữ pháp: dung thân và dụng võ, làm nên mọi mấu chốt của môi 

trường giáo dục, thực địa của quan hệ thầy-trò. Không có môi trường 

giáo dục chân chính để phục vụ cho phương trình sự thật-chân lý-lẽ 

phải, thì thầy chỉ là nhà tiên tri lang thang trong vô định; còn trò chỉ là 

đứa bụi đời trong sự mồ côi tri thức. Nếu không kịp thời cứu nền giáo 

dục Việt Nam đang bị hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc 

tôn) bẩn thỉu hóa ngay trong môi trường học đường, đang âm binh hóa 

học lực của học sinh, sinh viên; để man trá hóa học vị, rồi học hàm; thì 

các thầy thật, các trò thật sẽ thành các oan hồn; mà mồ côi ngay trong 

không gian giáo dục. Đừng để thầy và trò thành bụi đời trong nhân tri, 

rồi thành oan hồn trong nhân trí! 

 

Thầy-trò: tâm đầu-tâm giao 
Trò học với thầy, hằng ngày rồi hằng năm, có khi cả đời cho tới hết kiếp, 

cả hai thầy và trò đều biết con đường học sẻ không dứt vì không có mức 

đến, nhưng nhờ con đường dài dằng dặt này đã sinh ra giáo lý học miệt 

mài. Chính phương trình trạng động tự này: dài dằng dặt-học miệt mài, 

mà trò đã nhận ra một phương trình khác của chuyện học tập: thầy đau 

đáu với trí (phải) thức, nên trò cũng phải nao nao với tri (phải) tỉnh. 

Quan hệ thầy trò, không giống bất cứ quan hệ nào trên đời này vì nó là 

quan hệ của liên kết trí-tri, trong dằng dặt, trong miệt mài, trong đau 

đáu, trong nao nao! Tổ tiên Việt không lầm, nếu có một quan hệ trí-tri 

vượt thời gian, có khi trùm phủ lên cả kiếp người (song tâm để song tài) 

nên đặt tên nó là: tâm đầu! Trong ý hợp tâm đầu được dẫn dắt bởi trí và 

tri. Ông bà mình càng không lầm khi hai kẻ có quan hệ khắng khít trong 

vui học để vui sống (song đôi để song hành) thì đặt tên nó là: tâm giao! 

Tâm giao của đắc khí, tâm đầu của ý hợp trong quan hệ thầy-trò dẫn tới 
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quan hệ của khám phá trong sáng tạo tri thức, sáng tạo để khám phá trí 

thức, đây là quan hệ nhân tri làm nên nhân trí dựng nên nhân lý. 

Văn hiến Việt là nền giáo lý Việt, và giáo lý Việt sẽ bảo vệ văn hiến 

Việt, tại đây khi còn là trò thì ta được nghe không những cha mẹ, mà 

thân tộc, từ cộng đồng là xóm giềng, cho tới các tập thể rộng trong xã 

hội đã dặn dò ta: một kho vàng không bằng một nang chữ. Từ đây định 

hình tự quyết tâm của cá nhân trò tới quyết chí của trò trong chuyện học: 

có học mới biết, có đi mới đến, tại đây hiện tại học tập phục vụ cho 

tương lai thành tài để thành người. Chưa hết, tổ tiên Việt luôn chỉ giáo 

cho con cháu phải chuyên cần trong học tập: có thân thì khổ, có khổ mới 

nên thầy. Khoa học giáo dục và xã hội học giáo dục đã có chung một 

nhận định là khi trò chuyên cần, tức là trò đang tạo những điều kiện 

thuận lợi nhất cho mình để tiến thân, tức là đang tạo những thuận lợi cụ 

thể nhất để trò được gặp thầy giỏi, thầy lớn. Sức mạnh học lực của thầy 

tự lan tỏa trong không gian giáo dục, trong môi trường học đường, sức 

lan tỏa từ nội công trí thức, từ bản lĩnh tri thức của thầy tự nó sáng, tự nó 

sắc, tự nó nhọn, nên nó tự tồn trong tự tại mà trò phải nhận ra! 

Lòng kính yêu của trò đối với thầy là lòng quý trọng tất cả sự nghiệp, tác 

phẩm của thầy, một trò «sáng dạ», «sáng lòng» sẽ thấy rất thông suốt 

những đoạn đường học vấn mà thầy đã được đi qua. Nếu «cây có cội 

nước có nguồn», thì nguồn của nguồn là thượng nguồn của thầy đã làm 

nên hạ nguồn là trò, mà thượng nguồn của thầy chính là các thầy (các đại 

sư, các sư tổ…) đã đào tạo ra thầy của mình. Câu chuyện thờ thầy mà 

không quên thờ tổ chính là câu chuyện uống nước nhớ nguồn! Sức mạnh 

học lực của thầy, có ngay trong động từ: dạy! Dạy hiểu bài, rồi dạy làm 

người, trong pháp ngữ từ éducquer (giáo dục) và từ élever (giáo dưỡng) 

có một nghĩa để nhấn mạnh quá trình: montrer (chỉ dẫn)-améliorer 

(hoàn thiện)-civiliser (văn minh hóa)-humaniser (nhân tính hóa). Trò 

khôn tìm thầy giỏi, trò ngoan tìm thầy lớn, lớn từ tư duy tới hành tác qua 

tri thức rộng, qua trí thức cao, câu chuyện quan hệ thầy-trò, không hề là 

định lượng chữ theo số nhiều, mà là chất lượng của từng chữ, từng bài, 

nơi mà nội dụng từng chữ, nơi mà ý nghĩa từng bài làm nên giá trị của 

quan hệ thầy-trò, nâng lên giáo khoa, rồi thăng hoa luôn cả giáo trình lẫn 

giáo án. 

Câu chuyện trưởng thành của trò, có đủ lông đủ cánh để ra đời, không hề 

lỗi thời, nó có thượng nguồn là sự nghiêm túc trong học hành, trong đó 
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có lòng tin của trò về chuyện thăng hoa bằng tri thức song hành cùng 

một giòng sinh mệnh của một cá nhân tìm hướng đi lên bằng học lực. 

Đây chính là hành trình của nhân tri làm lên nhân trí; tại đây, thầy đã có 

mặt từ giáo trình tới giáo án, bằng giáo khoa đầy tâm huyết của bài học: 

ra đời để đổi đời, trưởng thành để ra đời, đổi đời để giúp đời. Phương 

trình ra đời-đổi đời- giúp đời, biết đi trên lưng cái ích kỷ chủ nghĩa, đi 

trên vai cái thực dụng chủ nghĩa, đi trên đầu cái chuyện học để lấy bằng, 

học để lòe tha nhân, học để khoe kiến thức, học để làm tiền.  

Ngay trên thượng nguồn của quan hệ thầy-trò làm nên tâm đầu của tri 

thức, tâm giao vì tâm huyết trên con đường học để hành, thì cái đắc khí 

giữa thầy trò khi được giảng và trò khi được học tới từ sự tôn trọng chân 

lý qua dữ kiện và chứng từ, tại đây sự khách quan là điểm hội tụ trong 

quan hệ này: nói có sách, mách có chứng. Trong quan hệ thầy-trò này 

không chỉ có các kiến thức khách quan, mà có đạo lý dựng lên đạo đức, 

làm ra giáo lý để thầy được dạy trò bằng: chữ thánh hiền. Chữ hiền của 

đạo lý hay, đẹp, tốt, lành mà trò phải học-tập-trong-tu-tập cả đời, nếu 

thầy là hiền sư thì thấy biết giáo-dục-rồi-giáo-dưỡng trò thành hiền sĩ. 

Chữ hiền không hề rơi vào ngây thơ để sa vào ngây ngô trong học tập và 

trong cuộc sống, mà là hiền của khôn, có chỗ dựa của hệ thông (thông 

minh, thông thạo, thông thái). 

Nếu quan hệ thầy-trò làm nên tâm đầu-tâm giao của hai thế hệ khác 

nhau, nhưng gặp nhau rồi cùng chung-để-chia, và chia-để-chung trên 

một đoạn đường đời dài từ kiến thức tới giáo lý; thì đây cơ may của cơ 

may, duyên của duyên, hội ngộ trong hạnh ngộ. Nếu không có cơ-duyên-

ngộ này, thì trò dù thông minh tới đâu cũng là con ngựa khỏe đang đi lạc 

cho tới khi bị quỵ gục, qua thi ca của Tô Thùy Yên thì hình ảnh này làm 

cho chúng ta đau lòng trong hối tiếc khi trò không gặp thầy: «Bỏ con 

tuấn mã lại đời hoang». Mà thầy cũng vậy, khi không gặp được trò thật, 

trò giỏi, mà chỉ gặp toàn bọn lãnh đạo tham quan buôn chức bán quyền, 

mà khi con đi học thì mua bằng, bán cấp, bọn này không cần thầy, vì 

chúng ghé môi trường học đường để mượn đầu heo nấu cháo! nên hoạn 

kiếp của chúng là sự man trá trong học tập: treo đầu dê, bán thịt chó 

(điếm giáo trong dục lận). Khi thầy phải ngồi chung chiếu, ăn cùng mâm 

với bọn âm binh này, thì thầy phải mượn câu than đời, cũng của thi sĩ Tô 

Thùy Yên: “Hỡi ôi hiền sĩ gặp ma trận!”. 

 Giữ nguyên khí  



 

439 

 

Nguyên khí của học đường làm nên không gian giáo dục tinh khiết thủa 

xa xưa nào của Việt tộc: 

 Bồi dưỡng nhân tài trong học thật, làm nên học lực thật. 

 Kén chọn kẻ sĩ, qua thi thật, điểm thật làm nên bằng cấp thật. 

 Đãi ngộ khoa bảng bằng học lực làm nên học vị, học hàm. 

Từ đây, xã hội nhân ra hiền tài! Vì hiền tài là nguyên khí quốc gia. Và 

xã hội này cũng công nhận hai thực tế của giáo dục: thứ nhất: học tài, thi 

vận;và  thứ nhì: học chẳng hay, thi may mà đỗ. Nhưng xã hội thủa xưa 

của Việt tộc lại đủ nội công để ngăn chuyện mua điểm-bán trường đang 

tràn lan trong xã hội hiện nay dưới sự lãnh đạo của độc tài nhưng bất tài 

trong giáo dục, xã hội thủa xưa đó biết chặn chuyện mua bằng-bán cấp 

đang đầy dẫy trong xã hội hiện nay dưới sự chỉ đạo của độc trị đã thành 

hoạn trị trong giáo dục. Và xã hội thủa xưa đó, dù là nạn nhân của phong 

kiến, dù là nạn nhân của thực dân, nhưng xã hội đó không là nạn nhân 

của ung thư đại tràng trong hệ thống giáo đục như hiện nay là mua chức-

bán quyền. Xã hội thủa xưa đó của Việt tộc, biết dặn dò nhau, từ trong 

gia đình tới ngoài xã hội: người mà không học khác gì đi đêm. Xã hội 

thủa xưa đó của Việt tộc biết rành mạch cái tầm vóc của chuyện học như 

chuyện sinh tồn, chuyện sống còn của đời người: chẳng cày lấy đâu có 

thóc, chẳng học lấy đâu biết chữ. 

Từ đây xuất hiện từ chức năng tới vai trò, làm nên vai vóc giáo lý của 

người thầy: công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu. Thủa xưa, có kẻ 

khuyên người: muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, đây vẫn là lời khuyên 

phiến diện vì khi được đi học, thì phải: hiếu học; lấy chăm học để chế tác 

học lực của học thật, vì học giả như ta đang thấy hàng ngày trong xã hội 

Việt Nam hiện nay không hề có chỗ đứng, ghế ngồi trong xã hội học thật 

thủa xưa của Việt tộc. Câu chuyện học của xã hội thủa xưa có chiều sâu 

của giáo lý làm nên chiều cao của giáo dục: thờ thầy mới được làm thầy. 

Từ đây, sinh ra các đạo lý đẹp: về thăm thầy, các luân lý hay: về thăm 

trường. Rồi ngày vui lại là ngày thiêng liêng của Việt tộc qua ba ngày 

tết, thì trò biết mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy, như 

chúng ta biết giữ cho những người kính yêu này những ngày đầu năm 

thật đẹp, mà giá trị nhân bản của họ đã làm nên nhân tri cùng nhân lý để 

giữ cho nhân tính chúng ta không xa con đường nhân đạo của nhân 

nghĩa. 
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Nếu thầy qua đời, cái ân giáo dưởng đã thành cái nghĩa giáo dục: để 

tang thầy ba năm (tam tang), và khi ân nghĩa cùng hội tụ tại một nhân 

sinh quan của trò, thì trò có thể để tang trong lòng qua nhiều năm. Đây 

là chuyện tùy người, tùy trò, nhưng là chuyện đẹp của đời người, để hiểu 

cho rõ, để thấu cho sâu thế nào là công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Thầy qua 

đời rồi, nhưng giữa các môn sinh, có trí nhớ làm nên tri ức cho đời 

người là biết giỗ thầy, cùng nhau trở lại mái nhà của thầy để có «cái 

cớ đôi» về thăm thầy, rồi thăm trường luôn một thể. Ân nghĩa với thầy 

còn biết đi xa hơn nữa: xây mộ thầy. Vì ân nghĩa là chuyện đường dài, 

nó chính là đường đời, ngày xưa thủa xa Việt tộc còn có lễ tam sinh, cho 

nói kẻ ra đi và người ở lại. Nên người xưa chắc chắn là người vừa hiền, 

vừa khôn, nên họ lập ra ruộng môn sinh, giữa các trò, nếu có lời nhờ 

ruộng thì sẽ sử dụng vào việc giỗ thầy. Ân sâu nghĩa nặng với thầy, có 

trong giáo lý tái sản xuất đạo lý cho giáo dục: thờ thầy mới được làm 

thầy. 

Câu chuyện ân sâu nghĩa nặng với thầy là câu chuyện giữa những người 

vừa hiền, vừa tài, nên họ mới là hiền tài, mới là nguyên khí của quốc gia, 

thủa xưa họ đã lập ra hội đồng môn, lấy quan hệ đồng môn để làm nên 

đoàn kết qua tương trợ: quỹ đèn sách. Trên cõi đời này đầy chuyện nắng 

sớm mưa chiều, ngập chuyện vật đổi sao dời, mà một người học trò đi 

trọn cuộc đời thành tài, rồi thành người, vượt thoát thử thách, vượt thắng 

thăng trầm, nhờ đoàn kết với đồng môn, nhờ có tương trợ. Nên những cá 

nhân đồng môn này, nhờ có cùng một thầy, mà nay không sợ bị đuối 

trong cá nhân chủ nghĩa, không sợ bị chìm trong ích kỷ chủ nghĩa, không 

sợ bị ngộp trong cái tôi trung tâm; chỉ thấy mình mà không thấy tha 

nhân. Để đến lúc bị đuối, bị chìm, bị ngộp thì mới thấy sự đoàn kết là 

con tàu đưa mình qua sóng gió, và tương trợ là cái phao mỗi lần mình bị 

đuối trong bể học, lạc lõng giữa bể đời. 

Lukacs, người thầy tinh khôi của xã hội học nghệ thuật và minh sư của 

xã hội học văn học, nhận ra trong trách nhiệm làm thầy, có một môi 

trường lẳng lặng nuôi nấng một quan hệ bền bỉ của đời người, đó là quan 

hệ của thầy-trò. Và chính thánh Augustin đã thấu được là trách nhiệm 

làm thầy vừa là hằng số, lại vừa là ẩn số! Tại sao vậy? Vì giáo lý là hằng 

số, nhưng cũng là ẩn số, vì nó tùy thuộc vào nội công nhân tri, bản lĩnh 

nhân trí, tầm vóc nhân lý của từng người thầy. Khi là hằng số trong trách 

nhiệm làm thầy, thì thầy sẻ hổ trợ trò với tháng rộng năm dài; nhưng khi 

là ẩn số trong trách nhiệm làm thầy, thì cả thầy lẫn trò đều có cùng một 
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câu hỏi, một câu hỏi có khi làm «não lòng», có khi làm «đứt ruột» của 

người hiền trước kẻ bội tín: «Nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một 

ngày bạn đã bỏ ta». Chữ bạn, có thể là thầy, có thể là trò, nhưng cái tồi 

của bội tín giờ đã làm ra cái nhục trong quan hệ giữa người với người, 

mà người đây không phải là người dưng, kẻ lạ, mà là thầy của giáo lý và 

trò của giáo dưỡng. 

Trong Việt sử có một người thầy rất lớn là Nguyễn Trãi đã đi trọn con 

đường chông gai của ra đời để đổi đời, rồi còn đi xa hơn nữa là độ đời 

để cứu đời, đã  phò nhà Lê, đã tống cổ bọn Tầu tặc nhà Minh ra khỏi đất 

nước của Việt tộc, bắt chúng phải nhớ là đất Việt đã có chủ là người 

Việt. Sau ngày đất nước giành lại độc lập, người thầy Ức Trai này, mới 

khám phá ra là nhà Lê mà mình phò chỉ là loại: đồng thuyền (trong 

kháng chiến) chớ không bao giờ là đồng hội (trong quyền lực). Câu 

chuyện lại lập lại với bao người Việt chân chính theo Việt Minh rồi theo 

cộng sản từ 1945 tới1975, khi đất nước thống nhất, họ mới thấy ba bộ 

mặt mới của sự gian trá: bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma 

quyền tham tiền, cùng lúc xuất hiện để gạt ra, để xóa đi sự chân chính, 

lòng chân thành.  

Nhưng thầy luôn là thầy! Hãy trở lại câu chuyện của người thầy Ức Trai 

Nguyễn Trãi trước khi bị nhà Lê đưa vào vòng tru di tam tộc, qua vụ án 

oan của Thị Lộ, thì bọn tà quyền tham quan trong triều đình đã lời ra 

tiếng vào, dèm pha rồi xuyên tạc, vu khống để vu cáo Nguyễn Trãi. 

Chính người thầy Ức Trai này đã trả lời chúng về lòng yêu nước thương 

nòi của mình: « Duy chỉ một lòng trung với hiếu / Đêm ngày cuồn cuộn 

nước triều dâng! ». Người thầy Nguyễn Trãi đã dạy cho chúng một lúc 

hai bài học: một về chữ trung, một về chữ hiếu; nếu bọn tà quan ma 

quyền này vẫn chưa hiểu thì thầy Ức Trai sẽ giảng cho chúng thêm bài 

học thứ ba về sự liêm chính làm nên cái thẳng thắn của trúc, luôn đứng 

thẳng lưng để trừ tà quyền, để khử ma quyền: «Vườn quỳnh đầu chim 

kêu hót/ Cõi trần có trúc đứng ngăn!». 

Tri sư của chủ thể thức 
Không gian giáo dục dựng lên môi trường học đường mà trong đó hệ 

thống giáo dục từ đầu tới cuối không bao giờ rời kiến thức để dựng lên 

tri thức, rồi dùng tri thức để bồi đắp ý thức, chuẩn bị cho học sinh, sinh 

viên ra trường để ra đời với những nhận thức đầy đủ về bổn phận và 

trách nhiệm của công dân, luôn tỉnh thức để tự xây cho mình một chủ thể 
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thức, có nhân quyền để bảo vệ nhân phẩm cho mình và cho người khác. 

Đây chính là sứ mệnh của thầy, mà trước hết thầy là một tri sư của chủ 

thể thức. 

Thủa xưa, thầy là tri sư được hiểu như là người cha tinh thần biết đưa 

đường dẫn lối, biết hướng dẫn trò đến các chân trời, để từ đó trò biết lý 

thuyết, biết phương pháp để thăng hoa trong chính tương lai của mình. 

Thời nay, thực tế của cá nhân hóa giáo dục, một học trò có rất nhiều 

thầy, và có rất nhiều kiến thức tới từ mọi nơi, và khi tổng hợp sự đa 

nguyên của kiến thức thì chính cá nhân đó nhận ra là sự chủ động cá 

nhân biết đi tìm kiến thức đa dạng, đa diện, đa phương là chuyện cần 

thiết, nên chỉ có một người thầy thì không đủ. Tại đây, chân dung của 

học sinh, của sinh viên đã ngày ngày biến chuyển rồi thay đổi theo sự 

phát triển muôn chiều của khoa học kỹ thuật, theo sự biến hóa muôn 

hướng của khoa học truyền thông. Sự hiện diện của mạng xã hội qua 

internet, một lúc có thể đóng vai trò của nhiều người thầy, qua các 

chuyên nghành, chuyên khoa, chuyên môn, chuyên gia khác nhau, đây 

chính là một cuộc cách mạng ngay trong não bộ của tri thức.  

Nhưng cũng trong môi trường giáo dục gọi là hiện đại ngày nay, đã để lộ 

chân dung rồi hình tướng một cách học mới, học trò đến trường để «tiêu 

thụ kiến thức», và khi họ biết tiêu thụ kiến thức, thì đòi hỏi được «tiêu 

thụ bằng cấp». Từ nay, kiến thức là món hàng, bằng cấp là món đồ trong 

quan hệ «tiền trao cháo múc», có qua có lại, mà cuối cùng họ nghĩ là: 

«hai bên cùng có lợi», nên họ ngỡ ngàng khi nghe các giáo lý: công cha, 

nghĩa mẹ ơn thầy, rồi công cha cũng nặng, ơn thầy cũng sâu… Trong 

chân dung «tiêu thụ kiến thức», qua hình tướng «tiêu thụ bằng cấp», họ 

có thái độ «tiêu xài quan hệ thầy-trò», họ có hành vi «tiêu pha kiến thức 

của thầy», họ có động thái «tiêu hoang giáo lý của thầy»... Họ nhiều 

kiến thức kỹ thuật, nhưng họ thiếu kiến thức đạo lý, họ vắng tri thức luân 

lý, có khi họ lạ lẫm rồi lang thang cho tới lầm đường lạc lối trước đạo 

đức là cội rễ trong quan hệ thầy-trò. Họ chưa trưởng thành mà họ đã đi 

hoang: 

 Họ chưa ra đời mà họ đã lầm đời ngay trên nhân sinh quan của cá 

nhân chủ nghĩa qua cách khai thác môi trường giáo dục để trục lợi.  

 Họ đã lạc đường ngay trên thế giới quan thực dụng chủ nghĩa, chỉ 

thấy học đường là công cụ, các thầy cô là dụng cụ, để họ thực hiện 

ý muốn cá nhân với ý đồ riêng tư nhất của họ.  
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 Họ đã sa lầy ngay trên vũ trụ quan ích kỷ chủ nghĩa khi xem giáo 

dục như hàng hóa, mà các thầy cô là các sản phẩm, cho họ xài để 

họ có bằng cấp, để họ được nhận học vị, để sau đó họ tính toán tới 

chuyện học hàm. 

Mà bản thân họ không hề đặt dặt những câu hỏi cần thiết để thực sự 

được trưởng thành: Đâu là đạo lý của kiến thức? Đâu là đạo đức của tri 

thức? Đâu là luân lý của quan hệ thầy-trò? Nếu họ không có các câu trả 

lời xác đáng cho các câu hỏi này thì: họ không bao giờ trưởng thành 

trong xã hội với trách nhiệm ích nước-lợi dân, vì họ chưa hề trả lời rõ 

ràng: Đâu là giáo lý của giáo dục? 

Muốn có các câu trả lời chỉnh lý trước,  rồi có toàn lý sau, thì họ phải trở 

lại thượng nguồn của giáo dục, trong đó quan hệ thầy-trò được xếp đăt 

trong không gian giáo dục, được liên kết ngay trong môi trường học 

đường, luôn mang một sức mạnh vô song, vì không ai đoán được kết quả 

làm nên hiệu quả của quan hệ này. Chỉ vì quan hệ thầy-trò vừa phi cá 

nhân hóa, vừa được cá nhân hóa. Tại đây, trường học-luật học-thuật học 

được phi cá nhân hóa, vì tất cả học trò đều phải học cùng một giáo trình, 

cùng một giáo án trong một hệ thống giáo dục. Nhưng trên thực tế, mỗi 

thầy cô đều có giáo khoa riêng biệt của mình, và chính giáo khoa làm 

nên giáo thuật của thầy cô, chính đây là điểm hẹn, nơi đến để học trò 

được khích hoạt mà tự tạo học lực riêng cho mình. Trò giỏi hiểu giáo 

trình, nắm giáo án, lại có trò giỏi hơn thấm giáo khoa của thầy, để thấu 

giáo lý của giáo dục qua giáo thuật của thầy; từ đó xuất hiện chân dung 

người học trò xuất sắc nhận ra trong quan hệ thầy-trò; đây chính là quan 

hệ nhân tri làm nên nhân trí. 

Từ đây, trò chọn thầy bằng nhân trí của mình, trò bầu ra thầy bằng chính 

nhân tâm của mình, trò gạn lọc trong tất cả thầy để nhận ra một người 

thầy sẽ giúp trò có nhân vị vững vàng, vì trò vững tin thầy không những 

qua học vị, mà trước hết là thầy có nhân bản sẽ tạo nên nhân phẩm cho 

trò. Đây là câu chuyện trung tâm của đời người, vì nó nói lên hệ liêm 

(liêm khiết nhờ liêm chính nên tạo được liêm sĩ), và hệ liêm này đi trên 

lưng cái tôi ích kỷ, đi trên vai cái tôi thực dụng, đi trên đầu cái tôi trung 

tâm cứ có ảo tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Một người sinh viên 

chuẩn bị tiến sĩ, phải đi tìm một người thầy nhận làm giám đốc luận án 

để hướng dẫn tiến sĩ của mình, chỉ qua con tính thuận lợi trong cơ chế, 

để đi theo con bài thuận chiều qua quyền thế của người giám đốc luận án 
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này; nhưng trong thâm tâm của trò này, thì chưa chắc trò tôn vinh rồi tôn 

kính để xem người giám đốc luận án này là người thầy của mình. 

Tri kỷ của chủ thể đôi 
Phải phân tích quan hệ thầy-trò là quan hệ phức tạp hàng đầu của kiếp 

người, vì tại đây kiến thức song đôi cùng đạo lý, vì tri thức song cặp 

cùng luân lý, để nhận thức song hành cùng giáo lý, nơi mà thầy và trò, 

mỗi bên có tiêu chí riêng của mình, nơi mà tiêu chuẩn người này không 

phải là ưu tiên của người kia. Cho nên, khi trò đã chon được thầy rồi, 

nhưng chưa chắc thầy đã chọn trò để đào tạo trò. Ngược lại, cũng có 

thầy khi chọn được trò giỏi rồi, nhưng chính trò giỏi này lại khâm phục 

và theo «phò» một người thầy khác để được người thầy này «phó» cho 

một chân trời khác, hợp với trò này hơn. Tại đây, ẩn hiện một quan hệ 

ngầm, không hề lén lút, không hề phạm pháp, nhưng thường là ngầm, vì 

sao? Vì ngầm-để-ngâm: «Thức khuya mới biết đêm dài»; ngầm-để-

ngậm:«Sống lâu mới biết lòng người có nhân»; ngầm-để-ngẫm: «So ra 

mới biết ngắn dài»… Mỗi người, thầy và trò, đều chủ động từ đề nghị tới 

đối thoại, từ quyết định tới hành động, họ làm nên chủ thể đôi; khi họ 

chấp nhận nhau không những để học-hành, mà còn để chung-chia từ 

kiến thức tới giáo lý. Và khi chủ thể đôi này tâm đầu ý hợp, tâm giao 

đắc khí, họ sẽ vượt thoát các khó khăn trong học thuật, họ sẽ vượt thắng 

các ngõ cụt của lý trí. Nên chủ thể đôi đầy ý thức, dày nhận thức để hiểu 

là khi chọn lầm thầy, tuyển nhầm trò, thì sẽ có những hệ lụy, sẽ phải 

nhận những hậu nạn mà không ai lường trước được! 

Nếu trò đúng là chủ thể, thì chủ thể này lấy sáng kiến của mình để chọn 

thầy, rồi dùng sáng tạo cũng của chính mình để tạo nên quan hệ thầy-

trò, trong đó không những có sự tôn trọng lẫn nhau, mà có luôn niềm tin 

đôi ngự trị ngay trong chủ thể đôi, mở ra con đường đi để khám phá kiến 

thức. Niềm tin đôi như một giá trị thiêng liêng vượt qua những hợp đồng 

của hai bên cùng có lợi, nó vượt thoát luôn loại thỏa hiệp có phân công 

một cách máy móc; vì niềm tin đôi khởi đầu và kết thức bằng sự công 

nhận nhau, làm nên sự hãnh diện của mỗi bên biết cùng nhau vượt thắng 

mọi thăng trầm nhờ thầy hay-trò giỏi. Quá trình của chủ thể đôi biết dựa 

trên niềm tin đôi luôn song hành cùng sự kính trọng thầy của trò và lòng 

yêu quý trò của thầy, chính sự kính trọng thầy và lòng yêu quý trò này 

làm nên một công trình đạo lý trong giáo dục: ơn sâu nghĩa nặng của trò 

đối với thầy không những đã giảng dạy, chỉ bảo, mà còn bảo bọc, trao 
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truyền từ kiến thức tới bí quyết để thành tài, rồi thành người trong nghĩa 

thành nhân trọn vẹn nhất. Phương trình chủ thể đôi-niềm tin đôi không 

hề lý thuyết, không hề trừu tượng, khi ta nhận diện ra phương trình này 

qua nhân diện của thầy, khi thầy vui cười trong hãnh diện giới thiệu trò 

với bạn bè, đồng nghiệp: «Đây là học sinh giỏi của tôi», «Đây là môn 

sinh quý của tớ», «Đây là môn đệ hay của thầy»… Và phương trình chủ 

thể đôi-niềm tin đôi không hề viễn vông, không hề mơ hồ, khi ta thấy 

vóc dáng của phương trình này qua nhân dạng của trò, khi trò kính cẩn 

trong vui sướng khi giới thiệu thầy với bạn bè, đồng nghiệp: «Đây là 

người thầy cao quý của tôi», «Đây là người thầy mà tôi quý trọng nhất», 

«Đây là người thầy luôn có mặt trong mọi bước đường đời của tôi»… 

Trong lịch sử học thuật của nhân loại, người ta gọi người này là thầy của 

một chủ thuyết; người ta gọi người kia là thầy của một trường phái trong 

nghệ thuật… Nhưng từ thầy của một chủ thuyết, một trường phái cũng 

đang mất chỗ đứng, ghế ngồi trong sinh hoạt học thuật và trong sinh hoạt 

sáng tạo của xã hội hiện nay, nó bị thế hệ mới xem như lỗi thời. Kể cả 

trong môi trường đại học, khi xưa với thầy ngự trị trong giảng đường với 

lời vàng thước ngọc qua hình ảnh khẩu tài hùng biện của thầy, nay được 

hoặc bị thay thế bởi số lượng, quá nhiều trường, đi cùng với quá nhiều 

thầy, mà số lượng càng tăng, càng nhiều, thì quan hệ thầy-trò càng mất 

đi sự gắn bó. Chưa kể đến sự ngập tràn tin tức, dữ kiện, sự kiện luôn đặt 

vai trò của tri thức ở thế báo động, cái bền của một bài giảng trong giáo 

án, giáo trình của thầy luôn bị xáo động bởi chính cuộc sống có quá 

nhiều biến động. 

Nhưng chủ thể đôi khi có chỗ dựa là niềm tin đôi làm rõ nét quan hệ học 

thuật đường dài giữa hai cá thể, giờ đã là hai chủ thể của kiến thức, thí 

dụ thì không thiếu: khi trò tìm thầy để làm luận án trong nhiều năm; khi 

thầy và trò cùng nhau nghiên cứu cùng một chủ đề, cùng một chuyên 

môn trong một trung tâm nghiên cứu qua nhiều năm. Tại đây sinh hoạt 

tri thức thường xuyên, có trao đổi kiến thức thường trực, làm nên sự gắn 

bó, dựng nên một quan hệ vững của kính trên nhường dưới, chế tác ra 

quan hệ lâu dài của thầy trao truyền-trò tiếp nối, đây là độ bền của quan 

hệ được trải nghiệm qua độ vững của trí tuệ. Quan hệ lâu dài của thầy 

trao truyền-trò tiếp nối, sẽ tự tồn để tự tại, khi trò nhận ra:  

 Thầy là người có tri thức tổng quát song hành cùng kiến thức tổng 

quan, làm ra tổng thể của nhận thức, cụ thể là chỉ có thầy mới tổng 

kết được những chuyện mà trò cần học, cần hỏi, cần tra, cần xét, vì 
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trò cần các câu trả lời của tổng luận. Và hệ tổng (tổng quát, tổng 

quan, tổng thể, tổng kết, tổng luận) là môt tiêu chuẩn rất cụ thể để 

chọn thầy. 

 Thầy là người có chuyên môn sâu, trong một chuyên ngành sắc, 

qua một chuyên khoa nhọn, nơi mà thầy là một chuyên gia cao với 

chuyên nghiệp bén. Nên, hệ chuyên (chuyên môn, chuyên nghành, 

chuyên khoa, chuyên gia, chuyên nghiệp) mang tiêu chuẩn sâu, 

sắc, nhọn, bén, cao này, vì vậy trò mới tìm tới thầy. 

Trong hành tác của thầy, trò nhận thấy: độc chiêu! Trong lao tác của 

thầy, trò nhận ra tuyệt chiêu! 

 

Tầm vóc thầy-vai vóc trò   
Tầm vóc thầy không bị khung trong cơ chế của giáo dục, bản lĩnh thầy 

không bị bó trong khuôn hành chính của giáo trình, vì nội công thầy tới 

từ học lực của riêng thầy, nó tràn mạnh trong giáo án, nó trào dâng trong 

giáo khoa. Tại đây, trò nhận ra ngay: tầm vóc thầy, bản lĩnh thầy, nội 

công thầy để tìm đến thầy, mà chưa chắc đồng nghiệp, đồng môn của 

chính thầy thấy rõ được tầm cỡ thầy bằng trò. Câu chuyện tầm vóc thầy, 

bản lĩnh thầy, nội công thầy, tầm cỡ thầy vừa khách quan của mắt thấy 

tai nghe, lại vừa chủ quan trong sự cảm phục dẫn tới sự khâm phục đôi 

khi vô điều kiện với thầy, cụ thể là trò không tiếp tục đi tìm thầy khác 

nữa, để xem có ai giỏi hơn thầy không? Câu chuyện tầm vóc thầy, bản 

lĩnh thầy, nội công thầy, tầm cỡ thầy làm nên sức tỏa sáng của thầy có 

khi vượt qua chức năng làm nên định nghĩa giáo chức của thầy. Sức tỏa 

sáng này giúp trò nhận ra sau hình ảnh của thầy là nhân ảnh cao, sâu, xa, 

rộng trong tri thức, của một nhân dạng hay, đep, tốt, lành trong giáo lý. 

Nên lý lịch của thầy thì rất dễ có, nhưng chân dung chính xác của thầy 

qua nhân diện đúng, nhân dạng trúng, thì phải học thầy, theo thầy, hiểu 

thầy mới nhận ra nhân bản của thầy. Và chính các nhân tố của nhân bản 

làm nên nhân văn, để nhân văn dựng lên nhân vị, dựa vào nhân tri có 

trong nhân trí của thầy mà trò sẽ có được vai vóc của riêng mình, khi 

được thầy rèn luyện trong nhân đạo, khi được thầy tôi luyện bằng nhân 

phẩm. Tại đây, trường học và trường đời là một, vì thầy vừa là trường 

của trường, đời của đời. Câu chuyện tầm vóc thầy-vai vóc trò giờ đã 

thành chuyện tầm vóc nhân-vai vóc người, trong bài học của Rousseau: 
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«Les hommes! Soyez humains (con người ơi! hãy giữ nhân tính), vì sinh 

ra làm người, mà có khi sống cả đời cũng không thành nhân, vì không có 

nhân tính của hệ nhân (nhân bản, nhân văn, nhân vị, nhân tri, nhân trí, 

nhân đạo, nhân phẩm). Và, thầy sẽ nhận trọng trách trao hệ nhân này tới 

trò, với những giá trị nhân tính đúng nhất, ở đây không chỉ là câu chuyện 

giảng day kiến thức, mà là câu chuyện trao truyền ý thức. Một ý thức có 

nhân phẩm để nhận nhân quyền, lấy nhân quyền để bảo vệ, bảo trì, bảo 

hành nhân phẩm. Nhiều người vì không có được cơ hội để được giáo 

dục, để nhận được giáo lý làm nên đạo lý và luân lý, nên thật bất công và 

bất hạnh cho các cá nhân đi ngang nhân thế này, nhân loại này, nhân 

sinh này mà không thành nhân, để được nhận từ nhân phẩm tới nhân 

quyền.  

Phạm trù của hệ nhân (nhân bản, nhân văn, nhân vị, nhân tri, nhân trí, 

nhân đạo, nhân phẩm) dựng lên nhân quyền trong hiện trạng giáo dục 

hiện nay của Việt Nam không hề là môt ưu tiên của độc đảng đang độc 

tài nhưng hoàn toàn bất tài trong tổ chức giáo dục, chỉ vì vô minh trước 

giáo lý của hệ nhân. Khi độc đảng dùng độc tài để độc trị trong ngu dân 

qua tuyên truyền vừa phản nhân bản, vừa phản nhân trí, thì chính loại 

tuyên huấn vô tri này của độc đảng chỉ biết độc tôn, đã thui chột hóa tri 

thức về nhân quyền làm nên ý thức, dựng lên nhận thức. Vì hệ thức là 

toàn bộ của quá trình kiến thức-tri thức-ý thức-nhận thức, nếu học sinh 

và sinh viên chỉ có kiến thức căn bản với tri thức kỹ thuật, mà không có 

ý thức về nhân phẩm, không có nhận thức về nhân quyền, thì nền giáo 

dục hiện nay của Việt Nam không những bị què quặt hóa, mà còn bị âm 

binh hóa bởi tà quyền đang dẫn dắt giáo dục vào ma đạo của vô giác, cha 

đẻ của vô cảm. 

Chính hệ nhân (nhân bản, nhân văn, nhân vị, nhân tri, nhân trí, nhân 

đạo, nhân phẩm, nhân quyền) tạo tầm vóc cho thầy, sẽ làm nên vai vóc 

cho trò sau này, hãy nhận ra tầm vóc thầy trong hiện tại, để thấy vai vóc 

trò trong tương lai: 

 Khi thầy giảng cũng như khi thầy trả lời các câu hỏi của trò, chính 

sự thật của kiến thức đã nhập nội vào giáo khoa của thầy đã được 

cá tính hóa qua học lực của thầy. Mà quá trình cá tính hóa học lực 

của thầy lại có hùng lực riêng của nó là biết xếp đặt các kiến thức 

vừa khó lại vừa cao, vừa khúc mắc lại vừa tế nhị vào một hệ thống 
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tri thức vừa chỉnh lý lại vừa toàn lý, Thầy dạy trò: biết hợp lý vì có 

thâm lý. 

 Khi thầy giảng cũng như khi thầy trả lời các câu hỏi của trò, trò sẽ 

nhận ra tấm gương sáng trong giáo khoa của thầy, sáng vì trong, 

trong sáng trong khiêm nhường làm nên khiêm tốn, và thầy khiêm 

cẩn ngay trên chính kiến thức của thầy. Trò thấy thầy nhìn xa trông 

rộng, nhưng cũng chính thầy rất cẩn thận biết dùng tự do của chính 

thầy để được ra lùi xa khỏi kiến thức của mình, để được nhìn các 

kiến thức khác xa hơn, rộng hơn. Từ đó thầy biến hành vi khiêm 

nhường, khiêm tốn, khiêm cẩn thành quyền năng của giải thích mà 

trong giải thích của thầy có phê bình ngay trên kiến thức của mình 

và tự phê bình ngay trên khuyết điểm, nhược điểm của mình. Thầy 

dạy trò: biết người, biết ta. 

 Khi thầy giảng cũng như khi thầy trả lời các câu hỏi của trò, trò sẽ 

nhận ra là thầy giúp trò hiểu trò hơn, đây chính là hiệu quả giáo 

dục ở cấp cao nhất, thầy là thầy trong «tim gan» của trò. Thầy 

không giúp trò hiểu trò hơn về mặt tâm lý, về đời sống riêng tư, mà 

thầy giúp trò hiểu trò hơn về mặt khoa học luận, vì thầy lấy lý luận 

của thầy để giúp trò tự lập luận, vì thấy lấy giải luận của thầy để 

giúp trò tự diễn luận, để trò tìm được lối ra trước các thử thách của 

trí tuệ. Thầy dạy trò: hiểu người để giúp người. 

Từ hiểu-biết tới biết-làm, từ trí tới tâm 
Khi trao một kiến thức, thầy trao luôn tri thức, chính là sự hiểu biết, 

nhưng hiểu biết vẫn còn là tri thức của lý thuyết luận, dùng lý thuyết này 

đã làm rõ, làm sáng lý thuyết kia, dùng tri thức này để soi sáng tri thức 

kia. Nhưng hiểu biết trên lý chứng như vậy, vẫn chỉ là nửa đoạn đường 

trong sứ mệnh của thầy, thầy còn phải tiếp tục hướng dẫn trò biết-làm, 

tức là thầy sẽ cùng trò vận dụng lý thuyết của tri thức để sử dụng vào 

thực tế, thầy sẽ chỉ đường đi nước bước trong thực hành, thầy sẽ dạy 

đường đi nẻo về trong thực tại. Đây vừa là giáo khoa, vừa là giáo thuật 

của thầy để đưa trò từ lý thuyết luận tới phương pháp luận: hiểu để biết, 

biết để làm, và làm được, làm thành công tức là hiểu tới nơi tới chốn rồi. 

Cụm từ tới nơi tới chốn là kết quả mà cũng là thành quả trọn vẹn trong 

nhiệm vụ làm thầy đối với trò. Vậy mà vẫn chưa xong, thầy còn biết đi 

thêm bước nữa nếu thầy có trọn vẹn công tâm, có đầy đủ tâm huyết với 

trò, thầy sẽ dùng kinh nghiệm luận mà chính thầy đã trải nghiệm, tức là 

đã trả giá rồi, để giúp trò có kết quả cao mà không có hậu quả sâu, thầy 
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giúp trò có hiệu quả tối đa với đầu tư ít nhưng năng suất sẽ cao. Và kinh 

nghiệm luận là so sánh các kinh nghiệm khác nhau qua lý luận của kết 

quả nhiều thành quả, ít hậu quả, hoàn toàn ngươc lại với loại kinh 

nghiệm chủ nghĩa cá nhân, chỉ lấy kinh nghiệm của riêng mình là «sống 

lâu lên lão làng» để «cả vú lấp miệng em». Trong kinh nghiệm luận thầy 

giúp trò thấy rằng song hành cùng lý trí có : mưu trí, cùng kỹ thuật có : 

nghệ thuật, cùng kỹ năng có : hiệu năng, không chỉ của thầy mà của 

nhiều người khác. Từ đây, vai trò của định lượng qua cân, đo, đong, đếm 

biết song hành cùng sự thông minh của định chất, nơi mà cảm nhận làm 

nên cảm xúc, để cảm động mà đi sâu vào lòng người, có tâm giao để đắc 

khí, mà không cần phải tùy thuộc hoàn toàn vào số lượng, số nhiều, số 

cao… 

Câu chuyện từ hiểu-biết tới biết-làm, giờ đã thành câu chuyện sâu hơn 

của từ hiểu-biết định lượng tới biết-làm định chất, và nếu người thầy giỏi 

này lại là một người thấy lớn: có lý trí lớn vì có trí tuệ cao và có tuệ giá 

sâu, thì người thầy lớn này sẽ vạch cho trò định hai hướng rành mạch: 

hướng trí tuệ và hướng nhân tâm. Hướng trí tuệ có công thức làm nên 

mô thức, có toán học làm chỗ dựa cho các ngành khoa học thực nghiệm, 

khoa học xã hội và nhân văn; và hướng nhân tâm, nơi mà sự đồng cảm 

về nỗi khổ niềm đau của đồng loại sẽ dẫn tới sự đồng tâm để cùng nhau 

vượt thoát khổ đau, vượt thắng vô tâm làm nên vô cảm, con đẻ của vô 

giác, tiền nạn của vô minh và vô tri. Thầy còn dặn ta: «hướng trí tuệ giúp 

trò thành tài, và hướng nhân tâm giúp trò thành người!» Mà trò sẽ hiểu 

ra khi đi hết đường đời là thành người thật sự khó hơn thành tài. Thầy 

Tiên Điền-Tố Như, tức là Nguyễn Du, sư phụ của rất nhiều thầy trong 

Việt tộc có dặn một lời thấu tâm: « Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ». 

Câu chuyện từ hiểu-biết định lượng tới biết-làm định chất, giờ đã là câu 

chuyện cao hơn hiểu-biết tài để tới biết-làm tâm, có đồng cảm làm nên 

đồng tâm, của tất cả cá nhân trong nhân sinh phải biết giữ nhân tâm để 

nhận ra cho rõ mình có cùng một giòng sinh mệnh với tha nhân, mình 

đồng cam cộng khổ với đồng bào, mình chia ngọt sẻ bùi với đồng loại. 

Nhờ thầy mà trò đã nhận ra nhân dạng -rất đa dạng của nhân thế- qua hệ 

đồng (đồng cảm, đồng tâm, đồng cam, đồng bào, đồng loại). 

Bóng tối của trao, bóng đêm của truyền 
Khi giáo dưỡng thường xuyên bởi thầy, và trò là học trò độc nhất mà 

thầy sẽ trao không những tuyệt chiêu, mà còn được truyền cả độc chiêu, 
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thì trò nên nhìn lại quá trình thầy đào tạo này, trò nhận ra là thầy đã lẳng 

lặng đi từ trình độ căn bản của kỹ thuật của kiến thức để dần lên cao về 

nghệ thuật của tâm thức. Trò vẫn nghĩ như vậy là mình đã đắc đạo rồi! 

Nhưng vẫn chưa xong, trò lại nhận ra có một trình độ khác trong giáo 

thuật của thầy: đó là ma thuật! Nơi mà nội công của thầy đã thực hiện 

được sự hội tụ giữa kỹ thuật của kiến thức và nghệ thuật của tâm thức, 

cộng với tài năng hùng biện, kết với thông thạo của nghệ-nghiệp, nhập 

với kinh nghiệm đặc sắc mà thầy cho lộ ra một hùng thuật! Đủ khả năng, 

đủ tầm vóc, đủ bản lĩnh để thuyết phục mọi người. Và, từ đây, có lúc 

thầy lẫn trò, có thể biến hùng thuật thành ma thuật, có khi để vụ lợi, vì tư 

lợi.  

Câu chuyện bóng tối của trao, bóng đêm của truyền bây giờ đã lộ rõ 

chân dung của câu chuyện chước quỷ mưu thần, mà thầy có thể trao-

truyền cho trò. Trong thâm sâu của câu chuyện có ý muốn làm nên ý 

định, có ý định làm nên ý lực, có ý lực làm nên ý đồ. Và trong cùng một 

cá nhân thì ý muốn ban đầu là rất tốt, với ý định lành, làm nên hùng thuật 

của ý lực, nhưng khi ý đồ được xây bởi vụ lợi, được đắp bởi tư lợi, thì ý 

đồ này đã bước vào bóng tối của tà quyền, vào bóng đêm của ma quyền. 

Hãy nhận ra những lần thầy dặn trò phải tới hội thảo này để gặp cho 

bằng được người này, phải tới hội nghị kia để gặp cho bằng được người 

kia, phải tới hội luận nọ để gặp cho bằng được người nọ. Mà người này, 

người kia, người nọ không hề là những người «vô thưởng vô phạt», họ 

không «vô đanh tiểu tốt», không phải là những kẻ «ba phải», mà là 

những kẻ nếu không có tài năng qua trí tuệ, thì cũng có chức năng qua 

quyền lực, thường là họ có cả hai.  

Hãy phân tích kỹ hơn nữa những lần thầy khuyên trò là trong hội thảo 

này thì nhớ tối đến ghé nhà hàng này để gặp được mạng lưới của người 

này. Rồi trong hội nghị kia thì nhớ cư ngụ trong khách sạn kia này để 

gặp được đường dây tổ chức của người kia. Mà không quên trong hội 

luận nọ thì nhớ ghé thường xuyên trong quán cà phê nọ để gặp được 

quan hệ ngầm của người nọ. Ma thuật của quan hệ cận kề với hùng lực 

của lý trí, mà trò phải hiểu tâm cảnh của thầy có ngay trong nghịch cảnh 

«ngược đời» của sự liên kết giữa các trường phái học thuật này, của sự 

liên minh giữa các nhóm quyền lực kia, tới liên đới giữa các khu vực lý 

trí nọ. Các trường phái học thuật này, các nhóm quyền lực kia, các khu 

vực lý trí nọ sống chung nhau nhưng luôn có cạnh tranh, luôn có thi đua, 
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luôn có tranh giành trong hiềm khích, trong xung đột, trong kình chống 

lẫn nhau. Cũng trong nghịch cảnh «đấu đá» này, họ canh chừng từng 

ngày các so sánh lực lượng giữa các trường phái, giữa các bè nhóm, 

không những để tổ chức lại lực lượng của mình, mà họ biết tìm các thỏa 

hiệp qua liên minh, vì họ biết tìm các thỏa thuận qua liên kết.  

Câu chuyện bóng tối của trao, bóng đêm của truyền giờ đây đã trở thành 

câu chuyện kỹ thuật của kiến thức và nghệ thuật của tâm thức có thể là 

hùng thuật của lý trí, của trí tuệ, của tuệ giác, hay ngược lại là ma 

thuật làm nên bóng ma quan hệ có ngay trong bóng tối của quyền lực, có 

ngay trong bóng đêm của quan hệ. Khi quyền lực lập quan hệ của nó là 

để tạo thêm ảnh hưởng cho riêng nó, trong đó nó trục lợi-vụ lợi-tư lợi 

với các hậu quả xấu mà nó không hề là nạn nhân trực tiếp! Nếu là trò, 

chúng ta trọng thầy giỏi, chúng ta phục thầy giảng hay, chúng ta quý 

thầy kỹ thuật, chúng ta thương thầy nghệ thuật, chúng ta trọng thầy dày 

hùng lực giáo khoa; nhưng chúng ta nên cẩn thận để cẩn trọng trong 

nghiêm cẩn trước thầy ma thuật, dù người thầy này yêu, thương, quý, 

trọng chúng ta tới đâu đi nữa. Vì có loại thầy yêu, thương, quý, trọng trò, 

đào tạo cho trò thành tài, nhưng khi thành tài rồi, thì chính trò khám phá 

là học lộ mà thầy đưa đường dẫn lối, thầy đã chỉ dẩn cho trò đường đi 

nẻo về, qua từng đường đi nước bước thì chính học lộ này đã làm trò 

mất: nhân tính! Chúng ta có thể thấy không ít đồng nghiệp khi để đi mất 

nhân tính thường là kẻ mất luôn nhân tâm lẫn nhân từ, nhân đạo lẫn 

nhân phẩm… và nhiều nhân khác nữa. 

Nhưng khi gặp được một người thầy thật sự lớn từ trí tuệ tới giáo lý, thì 

chính người thầy này sẽ dặn ta là trong chính trị người ta áp đảo nhau 

bằng quyền lực, nhưng trong khoa học chuyện thắng thua rốt cuộc chỉ 

tùy thuộc vào: lý! Cái lý lập nên cái luận, chính lý luận sẽ giúp lập luận 

để giải luận hiện tại để diễn luận cho tương lai. Chính cái lý của sự thật 

sẽ làm nên chân lý cho lẽ phải, mà lẽ phải là lẽ đúng với cái thực, trúng 

với cái lý! 

Ánh sáng của trao, ánh dương của truyền 
Ngày trò gặp thầy, thì trò đã gặp mái trường cùng các thầy cô, và trò vào 

không gian giáo dục rộng bao la lại được gặp thầy, rồi thầy giúp mình 

thành tài, lại đưa đường chỉ lối cho mình thành người. Cơ may này thật 

sắc nhọn, và trò phải biết mài dũa quan hệ thầy-trò này, và nên bắt đầu 

bằng cách trở lên thượng nguồn của ánh sáng trí thức. Chính ánh sáng trí 
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thức đã giúp trò nhận thức là trò được giảng-dạy-trao truyền bởi những 

ánh dương đã có từ lâu, vì trước thầy đã có tổ, trước tổ đã có nhiều 

thượng tổ khác trong một cõi vừa sáng trong xa xăm. Và, trò càng đi xa, 

vào sâu các thượng nguồn xa xăm này thì trò sẽ nhận ra mình chỉ là 

người mới tới, «sinh sau đẻ muộn», trong chuyên khoa này, trong 

chuyên ngành này, trong chuyên môn này. Trò mới tới như đứa trẻ vừa 

lọt lòng trong một chuyên nghiệp mà người xưa đã để lại bao công trình, 

mà nhờ thầy nên trò mới thấy các ánh sáng trí thức tới từ nghiên cứu, 

khảo sát, điều tra, điền dã… Tất cả các công trình này đã làm nên tầm 

vóc cho chuyên khoa, bản lĩnh cho chuyên ngành, thâm lực cho chuyên 

môn mà trò sẽ đại diện không những thầy mà cho cả các tổ, để trở thành 

chuyên gia sắc sảo, nhờ có chuyên nghiệp sắc nhọn. 

Thầy đào tạo trò thành tài, thầy giáo dưỡng trò thành người, hữu ích cho 

đồng bào, đồng loại; hữu dụng cho quê hương, cho đất nước, nên thầy 

không chỉ giảng-dạy-trao-truyền cho một cá nhân trò chỉ biết lo cơm áo 

gạo tiền, chỉ chú tâm vào giá áo túi cơm, chỉ chăm sóc chén cơm manh 

áo cho riêng trò. Mà thầy đào tạo một cá thể có cá tính và thầy sẽ biến 

thành chủ thể với nội công của trí tuệ, với ý lực của đạo đức, với giá trị 

của nhân phẩm. Quan hệ thầy-trò trong phương trình cá thể-chủ thể chắc 

chắn xa chuyện học để lấy bằng, dùng học vị để chiếm học hàm, mà thực 

tâm của thầy là vận dụng học lực để vào nhân lực học theo nghĩa trọn 

vẹn nhất về tri thức để hiểu biết về con người, về nhân loại. Thầy dùng 

sung lực của «thành tài» để tạo ra hùng lực «thành người» cho trò, 

không phải cho riêng sự ích kỷ của trò, mà đạo tạo trò vì nhân tính, nhân 

tri, nhân trí trực tiếp phục vụ cho nhân sinh, nhân thế, nhân loại. Vì thế 

nên quan hệ thầy-trò có chiều rộng của nhân vị, có chiều cao của nhân 

phẩm, có chiều sâu của nhân quyền, quan hệ này dùng lý trí rồi dùng trí 

tuệ để chế tác ra tuệ giác của nhân bản và nhân văn là quan hệ thầy-trò 

đi xa, đi sâu trong nhân tâm, nên nó thường vừa đi lên, lại vừa đi sâu, nó 

vượt mọi quan hệ xã hội khác, từ trí tuệ tới đạo lý.  

Quan hệ thầy-trò là điểm hội tụ không những của tri thức, lý trí, trí tuệ, 

tuệ giác, mà nó làm ngã tư thông minh cho đạo lý hay, đẹp, tốt, lành gặp 

được luân lý của bổn phận và trách nhiệm đối với đồng bào, đồng loại, 

để cả hai đạo lý và luân lý làm nên đạo đức của nhân tính luôn muốn có 

quan hệ xã hội tốt để có đời sống xã hội tốt cùng sinh hoạt xã hội tốt. 

Quan hệ xã hội tốt qua cơ chế xã hội tốt; đời sống xã hội tốt qua giáo 

dục tốt; sinh hoạt xã hội tốt qua giáo lý tốt. Chữ tốt trong giáo dục có lỏi 
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là giáo lý không phải là một tĩnh từ suông, nó là tâm thức của ý nguyền 

làm nên nhận thức của ý nguyện, và hai từ: nguyền và nguyện, là những 

mồi lửa nhen nhúm sẵn sàng bùng cháy, rồi bừng sáng lớn như ánh 

dương soi chiếu để soi sáng học lộ của trò, nguyền của thầy giỏi tạo ra 

trò tốt, và nguyện của trò chăm tin vào thầy giỏi. 

Trong quan hệ thầy-trò, có hai loại ánh sáng: loại thứ nhất là ánh sáng 

chói chang để lan tỏa; loại thứ nhì là ánh sáng ngấm ngầm trong thầm 

lặng nhưng bền bỉ như lời nguyền, lời nguyện. Loại thứ nhất là ánh sáng 

chói chang mạnh để lan tỏa rộng là các tác phẩm, là sự nghiệp của thầy 

qua bài viết và sách vở, cho mọi người của mọi nơi. Loại thứ nhì là ánh 

sáng ngấm ngầm sâu trong thầm lặng vững bền, đó chính là lời nói riêng 

của thầy đối với trò, nó không phải là lời giảng trước mọi người, nó là 

lời chỉ, lời bảo, lời khuyên, lời răn, có khi là lời trăn trối khi thầy phải 

rời cõi đời này, nó chính là bài học của bài học, nhưng không giành cho 

mọi trò, mà chỉ giành riêng cho trò của thầy. Chắc chắn đây là lời tâm 

huyết, mang thực chất lời của tâm can, mà thầy muốn trao đủ, trạo trọn, 

trao hết cho trò, mà chỉ có trò biết, nên chỉ có trò hưởng! Trong quan hệ 

thầy-trò luôn có bí mật của tâm giao, có tuyệt mật của tâm thế, nó là 

thâm mật của thầy đối với trò, mà có khi thầy qua đời rồi, giờ tới trò 

cũng sắp qua đời, mà trò sẽ không kể cho ai nghe, và sẽ không ai biết 

mật hệ của thầy-trò, đã được tôi luyện qua mật độ trong quan hệ thầy-

trò. Một mật độ giữa thầy và trò mà không ai hình dung đúng được, xét 

đoán trúng được! Trò hiểu thầy là trò hiểu hệ tâm (tâm huyết, tâm can, 

tâm giao, tâm thế) của thầy; thầy tin trò là thầy tin trò giữ được hệ mật 

(bí mật, thâm mật, tuyệt mật) làm nên mật độ của mật hệ có một không 

hai! 

Hùng lực giảng-nội lực học 
Trò của thầy không như các học sinh, sinh viên khác, trò thấy ngay, thấy 

rõ hùng lực của lý trí, của trí tuệ, của tuệ giác của thầy nằm ngay trong 

lời giảng của thầy, và thầy cũng là người nhận rõ, nhận ra ngay là trò 

biết nghe để hiểu, biết lắng nghe để gắng học, đây là chỉ báo đầu tiên để 

thầy trò được gặp nhau, để cái hẹn của học thành cái ngộ của tri. Sâu 

hơn nữa, hùng lực của lý trí, của trí tuệ, của tuệ giác của thầy khi được 

trò tiếp nhận trong lời giảng là sức bật để trò biết đây là cơ may mà trò 

phải biến thành cơ hội của hạnh ngộ, mà hạnh ngộ không hề lý thuyết 

cũng chẳng trừu tượng, không hề mờ ảo cũng chẳng mơ mộng. Nó là 



 

454 

 

một dàn phóng có sức mạnh của chuyện thay đời đổi kiếp, trước hết nó 

làm cho trò thay đổi không những phương pháp học tập mà cả con 

đường học hành; kế đến nó làm cho trò phải xếp đặt lại các phương án 

của tương lai một cách chỉnh lý nhất. Cao hơn nữa nó còn có các biến 

hóa khác, nó giúp trò nhận ra: người thầy này đã làm thay đổi một cách 

tích cực, có khi là triệt để ba tư cách của trò: tư cách học tập, tư cách 

luyện tập, tư cách tu tập, đây là một biến đổi lớn, mà trò có nhận thức rõ 

ràng nhất.  

Khi có chuyển đổi cấp tiến trong học tập-luyện tập-tu tập, thì trò đã nhận 

ra là nhân sinh quan của mình về mặt lý trí có hướng đi lên; rồi trò đã có 

ý thức là thế giới quan của mình về mặt giáo lý đang theo hướng thăng 

hoa; và trò có nhận thức là vũ trụ quan của mình về mặt tuệ giác trước 

nhân loại vừa mở theo chiều cao, vừa mở theo chiều rộng, nhờ thầy mà 

trò được đi thật xa! Thầy là kẻ có hùng lực chuyển hóa rồi chuyển đổi 

nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan của trò, một chuyện mà cha 

mẹ, gia đình không thực hiện được; một chuyện mà nhiều tập thể, nhiều 

cộng đồng trong xã hội không làm được! Quan hệ thầy-trò luôn mang 

theo hệ lực (nội lực, sung lực, hùng lực) có khi làm nên mãnh lực, vì nó 

dựa vào năng lực của thầy biết đánh thức, lại biết cõng, bồng, bế, ẵm 

chính năng khiếu của trò, để sau đó là nâng, đỡ, đẩy, thúc này thành 

năng tài. Sự liên kết làm nên liên minh của hệ năng (năng lực-năng 

khiếu-năng tài), làm nên thành quả của thành nhân! Một xã hội đang có 

một nền giáo dục điêu đứng như giáo dục Việt Nam hiện nay đi vào ma 

lộ của học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả là xã hội đó đang truy diệt quan 

hệ thầy-trò, mà cụ thể là xiết cho đến chết hệ năng (năng lực, năng 

khiếu, năng tài). 

Giáo lý chân chính làm nên giáo dục liêm chính luôn biết bảo vệ, bảo 

quản, bảo trì hệ năng (năng lực, năng khiếu, năng tài), vì đây chính là 

linh hồn của sự tiến bộ của lý trí, chiều cao tâm linh của sự tiến hóa của 

trí tuệ, chiều rộng đạo lý của sự thăng hoa của tuệ giác. Tại đây, trò nhận 

ra sự thâm học: học là học qua một người, vì được người đó truyền, 

người đó chính là thầy! Nên học với thầy không những học kiến thức 

chung chung, mà nhờ có thầy, nên học được trường sử của nhân lý, dựng 

lên tính toàn diện của nhân tri của nhân trí; mà thầy vừa là ngã tư đã 

thành công trong giao lưu trí tuệ, và thầy còn là cầu nối giữa quá khứ và 

hiện tại. Từ đây, thầy đang «dọn đường» một cách chỉnh chu để trò đi 
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tới, đi xa, đi rộng, đi sâu, đi cao vào chính tương lai của mình với kiến 

thức luận đã được chia-sẻ bởi thầy-trò; với phương pháp luận đã được 

chung-đôi của thầy-trò qua bao đoạn đường của học thuật; với khoa học 

luận đã được chung-chia từ thầy-trò qua những thứ thách của lý trí. Chia 

sẻ kiến thức làm nên chia chung trí tuệ; chung chia tuệ giác chế tác ra 

cùng-chia nhau: nhân vị! Từ nhân vị này luôn được nâng niu bởi nhân tri 

và nhân trí; luôn được săn sóc bởi nhân bản và nhân văn; luôn được 

chăm lo bởi nhân tâm và nhân đức, làm nên nhân đạo của nhân phẩm, 

mà nhân quyền sẽ là sứ giả đại diện cho nhân loại và nhân sinh trước 

nhân thế luôn bị đe dọa bởi bạo quyền lãnh đạo vô tri, tà quyền tham 

quan vô minh, ma quyền tham tiền vô giác, nên: 

 Thầy khuyên trò phải ý thức là bạo quyền lãnh đạo vô tri, không có 

hệ minh (thông minh, thông thạo, thông thái) nên nó sẽ che lấp cái 

ngu của nó bằng cái ác của hệ bạo (bạo lực, bạo động, bạo hành), 

đừng trông chờ bạo quyền lãnh đạo vô tri trong đối thoại nhân tri 

để cùng nhau tìm ra được hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo), 

đây là chuyện không tưởng!  

 Thầy khuyên trò có nhận thức là tà quyền tham quan vô minh, 

không có hệ liêm (liêm chính, liêm khiết, liêm sĩ) nên nó sẽ trùm 

phủ cái xuẩn của nó bằng cái trộm, cắp, cướp, giật của nó qua hệ 

tham (tham quyền, tham ô, tham nhũng), đừng chờ đợi tà quyền 

tham quan vô minh để đối điện nhân trí để cùng nhau tìm ra được 

chuyện cải thiện để cải tiến, đây là chuyện mơ tưởng !  

 Thầy khuyên trò phải có tri thức là ma quyền tham tiền vô giác, 

không có hệ lương (lương thiện, lương tri, lương tâm) nên nó sẽ 

giấu kín cái tham của nó bằng cái thâm của hệ âm (âm lực, âm 

giao, âm hành), đừng mong đợi ma quyền tham tiền vô giác đối 

trọng với nhân lý để cùng nhau tìm ra được hệ lý (đạo lý, luân lý, 

giáo lý), đây là chuyện tưởng tượng! 

Cả ba lực lượng này (bạo quyền lãnh đạo vô tri, tà quyền tham quan vô 

minh, ma quyền tham tiền vô giác) chính là âm binh trong âm lộ, sợ ánh 

sáng của sự thật lột mặt nạ của chúng, sợ mặt trời chân lý lột trần nội 

chất của chúng, sợ bình minh của lẽ phải bóc tận thâm tâm xấu, tồi, tục, 

dở của chúng, được sinh ra bởi tà tâm thâm, độc, ác, hiểm của trục lợi-vụ 

lợi-tư lợi (gian nghiệp trong điếm lộ). 
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Nhưng trong thâm tâm của thầy thì ba việc này vẫn có thể làm được, 

bằng bài học của một người thầy rất lớn của Việt tộc đó là Ức Trai 

Nguyễn Trãi: «Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, mang trí nhân thay 

cường bạo». Đây chỉ là công thức của tư duy, nếu muốn biến nó thành 

mô thức cho hành động, thì trò phải trả lời ít nhất năm câu hỏi: Ta là ai? 

Ta sống để làm gì? Ta làm được gì? Ta hành động vì ai? Ta đứng về 

phía nào của nhân sinh? 

 Ta là ai? Ta phải là chủ thể, tức là một cá thể có cá tính, biết bổn 

phận của mình với đồng bào, đồng loại; có trách nhiệm với tổ tiên, 

với các thế hệ sau, với đất nước, lại có hệ sáng (sáng kiến, sáng 

lập, sáng tạo) để đưa dân tộc và quê hương theo hướng thăng hoa, 

có đóng góp với nhân loại, nhân thế. 

 Ta sống để làm gì? Ta sống với nội dung của tri thức làm nên lý trí 

với kiến trúc của trí tuệ có tuệ giác của nhân tâm, có nội dung vì 

mình và cũng vì tha nhân; có giá trị từ đạo lý đẹp tới đạo đức tốt 

làm nên quan hệ hay trong xã hội lành, và chính nội dung sống này 

và giá trị sống này làm nên ý nghĩa sống trong nhân sinh của mọi 

chúng ta.   

 Ta làm được gì? Ta làm ngay từ thượng nguồn của sinh hoạt xã hội 

với các đề nghị tích cực cho nhân quần, ta tiếp tục đối thoại với 

tinh thần xây dựng các quan hệ xã hội với tha nhân, từ trao đổi với 

tập thể tới đàm phán với cơ chế; ta cùng các lực lượng xã hội khác 

đi vào quyết định xây dựng một đời sống xã hội tốt lành bằng 

những hành động đúng. Như vậy, ta làm được bốn hành tác mà 

cũng là bốn giai đoạn trong cuộc đời của một chủ thể: đề nghị-đối 

thoại-quyết định-hành động. 

 Ta hành động vì ai? Ta hành động vì công bằng để chống bất công, 

ta hành động để cổ vũ cho hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, đa năng, đa 

hiệu,) có trong nội lực của đa nguyên, để chống lại hệ độc (độc tài, 

độc quyền, độc trị, độc tôn) của độc đảng chính là độc lộ vô cùng 

độc hại cho dân tộc và đất nước, vì nó là con đẻ của hệ vô (vô 

minh, vô tri, vô giác, vô cảm). 

 Ta đứng về phía nào của nhân sinh? Ta đứng về phía bình đẳng để 

chống lại bất bình đẳng, đứng về phía công bằng mà chống bất 

công; cụ thể ta đứng về phía các nạn nhân của bất bình đẳng, của 

bất công để cùng họ đấu tranh vì công bằng-tự do-bái ái qua dân 

quyền của dân chủ, qua nhân phẩm của nhân quyền. Tức là: ta 

đứng về phía nước mắt! 
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Quan hệ thầy-trò, có chỗ dựa là cấu trúc tuệ giác của thầy biết dựng, biết 

xây kiến trúc trí tuệ cho trò, nơi mà cấu trúc giáo chế tác ra kiến trúc trí! 

 

 

 

Tạm kết (vì nhân kết):  

ẩn hiện chân dung thầy  
Ẩn hiện quanh ta chân dung của kẻ làm thầy! Saint Augustin, tư tưởng 

gia tin tưởng tuyệt đối vào thượng đế, nhưng cùng lúc có những câu hỏi 

cho thượng đế, mà nếu thượng đế đúng là thượng đế, thì thượng đế phải 

là thầy của muôn loài để trả lời trong toàn lý câu hỏi của Saint Augustin: 

trong nghề giáo, thì ai được gọi làm thầy? Mà câu trả lời có trong hành 

tác của giáo dục, với chân dung người thầy có quyền năng chỉ, bảo, giáo, 

dưỡng trò. Thầy không những mang nội lực của kiến thức, bản lĩnh của 

tri thức, tầm vóc của ý thức, gân cốt của nhận thức mà trò thấy thầy ngay 

trong giáo khoa, giáo trình, giáo án, tức là thầy đã ở ngay bên trong giáo 

lý để lao tác giáo dục.  

Cao hơn nữa, trò thấy thầy bằng chính con đường thầy đã đi, giờ đã là 

lời giảng, tiếng dạy của thầy, và lạ nhất là lời thầy nói ra mà trò biết 

nghe lời thầy, thì một ẩn số khác lại xuất hiện, mà xã hội học giáo dục 

gọi là cơ may xã hội (chance sociale). Nên hiểu cơ may như một ngẫu 

nhiên của sơ ngộ khi lần đầu gặp thầy, mà trò biết ngay tức khắc đây là 

hạnh ngộ, và sự thông minh của trò đã biết biến hội ngộ thành tái ngộ, 

rồi cả hai biến hạnh ngộ này thành trường ngộ, đeo đuổi cả hai suốt đời. 

Vì trong nghề giáo, có một chuyện lạ là một người thầy sẽ tự chọn trong 

tư duy của mình một đứa học trò, môn sinh của tri thức, môn đệ của tâm 

giao. Mà trò cũng vậy, đi trọn con đường học, rồi đi hết con đường đời, 

trò biết làm tổng kết để dựng lên nhân kết là mình hình như chỉ kính yêu 

để cả đời quý trọng một người thầy. Ơn thầy giờ đã thành thờ thầy! 

Chính đây là câu nói của thầy Pottier, thầy của giáo khoa nhân tâm làm 

nên giáo trình nhân từ với giáo án tự tin biết dựa vào tự do để xây lên tự 

trọng, có nói riêng với tôi năm 1983 để thấy sự khác biệt giữa các văn 

hóa, nơi mà mỗi văn hóa đều có giáo lý riêng của mình, khi thầy tâm 

sự: «Cái khác tưởng nhỏ, nhưng rất sâu xa giữa giáo dục Âu châu và 
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giáo dục Á châu, là tại đây phương Tây ngừng ở chỗ kính thầy vì biết 

trọng thầy, còn Á châu thì đi xa hơn, biết kính, trọng, quý, yêu thầy mà 

lại biết thờ thầy như tôn vinh một giá trị thiêng liêng hiếm có trên đời», 

phân tích này theo tôi bao năm qua trong các nghiên cứu về giáo dục học 

so sánh.  

Nhưng cũng tại Âu châu nơi đào tạo mình gần nửa thế kỷ qua, có lần tôi 

gặp thầy Ricoeur, Trường Giang của triết luân lý, Nam Tào của hiện 

tượng luận, năm 1996 khi tôi đã thành giáo sư, mà luôn gọi ông là maître 

(thầy). Có lần trong một hội thảo, thầy có nói riêng rất nhỏ vào tai tôi: 

Đừng gọi tôi là thầy! rồi thầy vừa cười, vừa ra dấu cho tôi hiểu là thầy 

không xứng đáng được gọi là thầy! Tại sao những người mà ta gọi là 

thầy, mà trước đó họ đã là thầy trong thiên hạ, với một sự nghiệp làm 

nên bởi bao tác phẩm kinh điển, mà họ luôn khiêm tốn trong nhún 

nhường, có phải đây là nhân cách của các đại sư?  

Có một lần khác, trong một hội thảo về khoa học chính trị mà tôi tổ 

chức, tôi có mời giáo sư Gauchet, dẫy trường sơn của lý thuyết luận dân 

chủ, đại dương rộng sâu của học thuyết nhân quyền, và năm 2010 giữa 

hội thảo với vài trăm người tham dự, tôi tâm sự trước mọi người là: «Tôi 

không được học thầy lần nào, nhưng qua các tác phẩm của thầy, thì thầy 

đã là thầy của tôi rồi!», tôi thấy đồng nghiệp, sinh viên tham dự hơi 

ngạc nhiên về câu này, nhưng người ngạc nhiên nhất là thầy Gauchet. 

Thầy nhìn tôi rất lâu, và tôi thấy thầy cười. Năm sau đó, khi có hẹn với 

thầy tại nhà xuất bản Gallimard, thầy có nhắc lại câu của tôi, và thầy có 

tâm sự là thầy rất xúc động về câu này. Tôi phải làm không khi bớt «bị 

xúc động» đi, nên tôi trích và dịch câu là: «Một chữ nên thầy» của người 

Việt là nền của giáo lý Việt, còn tôi thì đọc bao nhiêu tác phẩm của thầy, 

hằng triệu triệu chữ, thì thầy là thầy là đúng rồi!». Chiều hôm đó khi 

chia tay nhau, thầy nói nhỏ cho tôi đủ nghe: «Giáo lý này làm đẹp nhân 

dạng trong giáo dục!». 
 

 

 

 

 

 

 



 

459 

 

Các bản thảo, các bài giảng có thể tham khảo và tiếp nhận trên internet qua www.facebook.com 

VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa)  
 

Thư mục  
NHÂN LUẬN (l’argumentation humaine) 

http://bit.ly/2jKTU6T 

CHÍNH LUẬN (l’argumentation politique) 
http://bit.ly/2KdcwYj 

DUYÊN LUẬN (l’argumentation relationnelle) 
http://bit.ly/2KbvFds 

KIẾP LUẬN (l’argumentation karmique) 
KHOA HỌC LUẬN (l’argumentation épistémologique) 

http://bit.ly/2wzjaX2 

LÝ THUYẾT LUẬN (l’argumentation théorique) 

http://bit.ly/2G9HoXf 

MỸ LUẬN (l’argumentation esthétique) 
http://bit.ly/2KLNlNT 

NGHỆ LUẬN (l’argumentation artistique) 
http://bit.ly/2KPqRvj 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN (l’argumentation méthodologique) 

http://bit.ly/2jPeqTX 

TÂM LUẬN (l’argumentation affective) 
http://bit.ly/2jM0fPB 

THI LUẬN (l’argumentation poétique) 
http://bit.ly/2rxWXTw 

TÌNH LUẬN (l’argumentation sentimentale) 
http://bit.ly/2I4hlH3 

TRI LUẬN (l’argumentation cognitive) 
http://bit.ly/2KeJV50 

VĂN LUẬN (l’argumentation littéraire) 
http://bit.ly/2Ke0MFc  

TỰ LUẬN (l’argumentation libérée) 

 http://bit.ly/2tkgOqj 

TRỰC LUẬN (l’argumentation directe) 

http://bit.ly/2lUiaV6 

XÃ LUẬN (l’argumentation sociétale) 

http://bit.ly/2OMGXH9 

 
Lê Hữu Khóa 
Giáo sư Đại học Lille 

Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris 

Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis  

Giám đốc Ban Cao học châu Á 

Giám đốc biên tập Anthropol-Asie 

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á 

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc 

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris. 

Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté 

Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations 

Thành viên hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư 

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông nam á 

Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.  

 

http://www.facebook.com/
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
http://bit.ly/2KdcwYj
https://bit.ly/2tkgOqj
http://bit.ly/2lUiaV6
http://bit.ly/2KdcwYj
https://bit.ly/2OMGXH9

