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Dùng Kính Hiển Vi Soi Rọi Tìm Nguồn
GốcVăn Hóa Dân Tộc Việt Nam Trong
Tứ Thư Ngũ Kinh
Phải chăng muốn tìm về văn hóa Việt nếu bỏ Nho giáo (Tứ Thư Ngũ Kinh) thì chúng ta chỉ
tìm thấy ngọn chứ chưa đến gốc của văn hóa Việt?
Do vị trí địa lý - nơi giao lưu các luồng văn hóa- và quá trình phát triển xã hội và lịch sử
dân tộc Việt Nam bởi các quan hệ giao lưu văn hóa Đông Nam Á, Trung Hoa, Ấn Độ, Tây
Phương. Cho nên tiến sĩ H. R. Ferraye cho rằng nét đặc sắc văn hóa Việt Nam là tính cách
“không chối tư” của nó . Thực ra, chỉ có một chối từ là sự đồng hóa cưỡng bức. Còn lại, nó tìm
cách dung hóa và hội nhập mọi sở đắc văn hóa của Hoa, Ấn, Nam Đảo, Tây Âu cả ngôn từ và kỹ
thuật, cả tôn giáo và nghệ thuật (Trần Quốc Vượng sđd, trang 44).
Mặt khác, khi luận về bản sắc văn hóa Việt Nam, một học giả Mỹ ví Việt Nam như một cây
gậy nhìn bề ngoài thấy phủ một lớp sơn Tây mỏng; cạo lớp sơn ấy đi, vẫn thấy một lớp sơn Tàu
có phần dầy hơn; song cạo lớp sơn tàu ấy nữa thì lộ ra cốt lõi gậy tre Việt Nam (Trần Quốc
Vượng sđd, trang 46). Còn lớp sơn Ấn Độ (Phật giáo) và Đông Nam Á mà học giả Mỹ đã quên
không nói đến.
Phải chăng khuynh hướng tìm cội nguồn văn hóa Việt trong Tứ Thư Ngũ Kinh vì cái bệnh
cố hữu của trí thức khoa bảng là nói cái gì, nghĩ cái gì cũng phải dựa vào kinh điển, sách
vở. Chính vì thế mà khuynh hướng này cố gắng tìm đủ mọi cách minh chứng Khổng Tử chỉ chữ
nghĩa hóa, công thức hóa văn hóa tộc Bách Việt sống trên đất Tàu, trong tinh thần không sáng
tác kinh điển mà chỉ sang định,, chỉ thuật lại đạo cổ xưa. Và cho rằng Nho giáo chứa đựng
“những hằng số” của văn hóa dân tộc Việt Nam.
Trái lại dưới ánh sáng mới của khoa học, các nhà nghiên cứu, các học giả chuyên về văn hóa
Tây Âu Pháp, Anh, Úc, Mỹ chuyên về văn hóa minh chứng văn hóa Hoà Bình là cội nguồn
của văn hóa Việt Nam, vì tộc Bách Việt sống trên đất Tàu là hậu duệ của cư dân đồng bằng
sông Hồng và ven biển Bắc bộ cùng các sắc dân Đông Nam Á khác đã rời khỏi quê mẹ, di
lên sinh sống trên đất Tàu.
Các nhà nghiên cứu Mỹ, Úc, Tây Âu tìm cội nguồn văn hóa Việt ở đồng bằng sông Hồng
Văn hóa Việt Nam cổ truyền, về bản chất, là văn hóa xóm làng, văn hóa truyền miệng (văn
hóa dân gian). Nền văn hóa dân gian đó không thể ra đời một sớm một chiều. Cái gốc của nó là
nền văn hóa dân tộc trước thời Bắc thuộc. Không phải chỉ đi ngược lên đến thời đại Đông
Sơn mà phải ngược lên, vượt qua văn hóa Phùng Nguyên (thời các vua Hùng dựng nước)
và Bắc Sơn đến tận thời đại văn hóa Hoà Bình, thời đại cách mạng nông nghiệp trồng lúa
nước với xóm làng, khi tìm hiểu cội nguồn đặc tính văn hóa Việt Nam. Chính xắc hơn phải
về tận cội nguồn văn hóa Việt Nam, Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên).
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Chúng ta thử nghĩ chỉ 200 năm nữa thôi, có một người nào đó muốn tìm hiểu cội nguồn của
văn hóa dân tộc Việt Nam mà tìm ở trong những quyển sách do người ngoại quốc viết về cộng
đồng Việt Nam sống ở Ấn Độ, Nhật, Anh, Pháp, Mỹ, Úc... thì có hợp tình hợp lý không?
Cho nên các học giả nói trên đã và đang đến xóm làng ở đồng bằng sông Hồng tìm hiểu
văn hóa Việt Nam. Phải chăng những người ngoại quốc đó đã hiểu ra được văn hóa Việt Nam là
văn hóa xóm làng, nên họ đã và đang đến tận nông thôn Việt Nam (cái nôi của văn hóa Việt
Nam) để nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc, cốt lõi của văn hóa Việt Nam? Phải chăng họ đã phân
biệt được dân tộc Việt Nam và chủng tộc Bách Việt sống trên đất Tàu? Không thể tìm triết lý
sống Việt Nam (triết lý Tiên Rồng) cũng như cốt lõi của đạo sống Việt Nam trong sách vở Tàu
hay ở những di vật khảo cổ trên đất Tàu mà ở tại chính trong bản thân thực nghiệm của dân
tộc Việt Nam còn đang tiếp diễn sinh động trong đời sống của dân tộc Việt Nam nơi xóm
làng.
Phải chăng họ nắm bắt được văn hóa Việt Nam là văn hóa truyền miệng, nên có một số đã
và đang học tiếng Việt để đọc khối lượng ca dao tục ngữ vô cùng phong phú có một không hai
trên thế giới? Ca dao tục ngữ là tiếng nói đích thực của dân tộc. Phải chăng cảm nhận được
văn hóa Việt là văn hóa chìm, nên họ lắng lòng bước vào ngôi nhà tâm linh Việt, giải mã những
biểu tượng, những ẩn dụ, nơi che dấu cốt lõi tư tưởng Việt, triết lý sống Việt, trong các huyền
thoại, là những thông điệp của tổ tiên dân tộc Việt Nam? Huyền thoại là tiếng nói tâm thức
của dân tộc. Mất bộ huyền thoại là mất mạch nối vào nguồn quá khứ tổ tiên và mất luôn căn bản
trong việc xây dựng tiền đồ dân tộc (Wallace Cliff).
Đọc được chữ Hán (Tứ Thư Ngũ Kinh) có thể phục hoạt được hồn nước, ý chí tự chủ không?
Nếu chữ Nho, đạo Nho thật sự do tộc Bách Việt sáng tạo đi chăng nữa, sau đó người đời Hạ,
đời Thương, đời Chu, rồi Khổng Tử chữ nghĩa hóa, công thức hóa thành những câu văn ngắn
gọn trong kinh điển Tàu thì đó chỉ là những yếu tố căn bản văn hóa, văn minh của tộc Bách Việt
đã rời khỏi đất mẹ sống trên đất Tàu. Chữ nghĩa hóa, hệ thống hóa, công thức hóa thì có kinh
sách đồ sộ, có triết học kinh điển phong phú, nhưng kinh nghiệm sống, triết lý sống trở thành
khái niệm, triết lý suông, khuôn vàng thước ngọc ở đầu môi chót lưỡi.
Hơn nữa, như đã trình bày ở phần trên sách vở, chữ nghĩa chỉ là cái xác chết, là cặn bã của
người xưa, là một đống ngôn từ trống rổng. Ngôn từ chữ nghĩa chỉ nói về sự thật, chứ không phải
là sự thật. Nói về “nhân ái”, viết về nhân ái không phải là nhân ái. Nhân ái phải thể hiện trong
nếp sống. Nói về “nhân trị” không phải là nhân trị. Khổng Tử nói về nhân nghĩa, nhân trị, nhưng
được làm quan rồi thì cũng “độc ác, tàn nhẫn như thường” (chữ của Vương Sóc, sđd, trang 320)
làm được mấy ngày Đại Tư Khấu thì giết luôn Thiếu Chính Mão. Khổng Tử nói “hòa” đem hòa
bình cho thiên hạ thực chất là “hưng Hoa diệt Di”, là đồng hóa người Di (Bách Việt) trở thành
người Tàu. Hòa dưới sự thống trị của nhà Chu.
Ông Bá Dương một học giả Trung Quốc trong người Trung Quốc Xấu Xí đã phát biểu rằng
có một nhân vật cổ quái nói một câu: “dân vi quí, quân vi khinh (dân là quí vua là thường)”. Đấy
chỉ là một thứ lý tưởng mà Trung Quốc chưa bao giờ thực hiện (trang 72) Tiến sĩ Triết Học
Trần Văn Đoàn đã nhận định rằng tuy Nho giáo chấp nhận con người là chủ nhân, và coi vị nhân
như một nền đạo đức. Song tiếc thay, xã hội Nho gia thống trị lại vị vương vị chúa và coi người
dân như cỏ, công cụ, súc vật. Trên thực tế, lịch sử của xã hội Nho giáo chưa bao giờ ghi lại sự
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kiện người dân làm chủ. Ngược lại, chế độ quan liêu, hệ thống xã hội phong kiến, sự kiện thần
thánh hóa vua chúa, chứng minh một cách chua chát là quan niệm nhân chi vị chủ cũng như
chính sách thân dân chỉ xuất hiện trong đầu óc của các nhà Nho gàn mà thôi (Việt Triết - Luận
tập, Thượng tập, trang 304-305). Điều đó cho thấy triết lý sống trở thành khuôn sáo để làm cảnh
cho đẹp lúc trà dư tửu hậu, chưa bao giờ thực hiện trên đất Tàu.
Suốt chiều dài lịch sử từ Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh dân Bách Việt sống
trên đất Tàu đọc và học Tứ Thư Ngũ Kinh, mở miệng ra là Khổng Tử dạy rằng, Mạnh Tử nói
rằng, nhưng vẫn không giữ được hồn nước, hồn dân tộc vì rời khỏi quê mẹ quá lâu cho đến ngày
nay vẫn không vùng dậy nổi. Đến như nhà cách mạng Tôn Dật Tiên mà cũng quên gốc tích, thân
phận mình (người Bách Việt Quảng Đông) tự cho mình là người Hán và còn cho rằng dân tộc
Việt Nam có nô lệ tính.
Gần đây hồn dân tộc của dân Đài Loan đã manh nha phục hoạt và tinh thần tự chủ càng ngày
càng phát triển nên họ đã và đang đấu tranh giành độc lập. Có lẽ chỉ khi nào dân tộc Việt Nam
vươn lên vững mạnh thì may ra tộc Bách Việt sống trên đất Tàu (Vân Nam, Quảng Đông, Quảng
Tây, Triết Giang, Hồ Nam, Quí Châu) mới có điều kiện thuận lợi phục hoạt được hồn nước, tinh
thần tự chủ để vùng dậy đấu tranh giành độc lập như dân Đài Loan hiện nay (2005).
Không đọc được chữ Hán làm sao trở thành người tốt và phát triển tâm linh?
Đối với 95% dân Việt chất phác hiền lương không đọc được Tứ Thứ Ngũ Kinh có lẽ con
đường hợp tình hợp lý và không phản lại khoa học là trở về với triết lý sống hài hòa (hòa cả
làng). Nó manh nha hình thành từ trong lòng của nền văn hóa trồng lúa nước 6.000 -7.000 năm
trước, với xóm làng (xã thôn tự trị). Triết lý sống hài hòa đó đuợc duy trì phát triển và hoàn
chỉnh dần dần trải qua các thời đại Bắc Sơn, Phùng Nguyên, Đông Sơn. Nó đã trở thành nếp
sống lấy tình nghĩa làm đầu (một bồ cái lý không bằng một tí cái tình), với đạo lý dân tộc:
thương người như thể thương thân, lấy tình thương xây dựng tâm thức dân tộc.
Đến ngày nay, thế kỷ 21, xóm làng Việt Nam - cái nôi của văn hóa Việt Nam- vẫn tiếp tục
duy trì triết lý sống hài hòa qua nếp sống lấy tình nghĩa làm đầu: coi nhau như bát nước đầy là
hơn; lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau; ai nhất thì tôi thứ nhì ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Mặt
khác ở đâu có hài hòa ở đó có chấp nhận dị biệt (rằng trong lẽ phải có người có ta) và khướt từ
bạo lực (khôn chẳng qua lẽ khỏe chẳng qua lời, tức đối thoại). Từ đó nảy sinh lối ứng xử: có đi
có lại - trong tinh thần công bằng là đạo người ta ở đời- mới toại lòng nhau.
Ở đâu có hài hòa ở đó có tình thương (thương người như thể thương thân), và sự hiểu biết
thoát khỏi mọi ràng buộc tư dục (khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống), và bao dung tha
thứ (chín bỏ làm mười). Ở đâu có hài hòa ở đó có phân công hợp tác, hợp tình hợp lý với thiện
chí chung sống yên vui thanh bình (chồng cầy vơ cấy con trâu đi bừa).
Hài hòa giữa thân và tâm để có sức khỏe tốt, phát triển tâm linh một cách tự nhiên trong đời
sống (chuyển hóa tâm thức - thay đổi cách nhìn). Hài hòa giữa vợ và chồng để xây dựng mái ấm
gia đình (thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn) trong gia đình phân công (chồng chài vợ
lưới, con câu). Hài hoà giữa người với người để chung sống yên vui thanh bình trong phát triển
(thuận bầu thuận bạn mới đóng nổi ghe to); Hòa mục trong xóm làng (hòa cả làng), đến sự thái
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hòa của đất nước qua chế độ địa phương phân quyền với xã thôn tự trị (phép vua thua lệ làng)
trong tinh thần tự do dân chủ và công bằng (công bằng là đạo người ta ở đời).
Và đỉnh cao tuyệt đích của con người là thăng hoa như Tiên Rồng, như nước bốc hơi, thăng
hoa mãi theo chiều kích tâm linh mà khởi điểm là trở về với chính mình (trăm hay là xoay vào
lòng, vì ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình), tự biết mình xây dựng nếp sống tỉnh thức, qua
quá trình học ăn, học nói, học gói, học mở theo chiều kích phát triển tình thương và trí tuệ (tâm
linh) với định hướng BIẾN – HÓA – Thăng hoa – Hòa đồng: hòa vào cuộc sống và cùng vũ trụ.
(Cần biết thêm chi tiết, xin tìm đọc các tác phẩm của Tủ Sách Việt Thường, P.O. Box 720080,
Houston, TX 77272, www.tusachvietthuong.org ).
Theo ngôn từ triết học ngày nay rút tỉa được ba quy luật làm nền cho triết lý sống hài hòa của
dân tộc:
1) đối lập thống nhất
2) tác động hai chiều
3) phân công hợp tác.
Thần tổ kép tiên Rồng của dân tộc Việt là biểu tượng cho triết lý sống hài hòa và cũng là biểu
tượng cho sự thăng hoa theo chiều kích nhân và trí.
Mẹ Tiên Âu Cơ sống trên núi (non Nhân), cha Rồng Lạc Long sống dưới biển (nước Trí).
Hòa là chủ đạo cho mọi liên hệ ứng xử. Trí tuệ và tình thương (nhân ái) là định hướng của dân
tộc trong mọi ý nghĩ lời nói, việc làm và phát triển tâm linh. Biểu tượng mẹ Âu Cơ và cha Lạc
Long chính là biểu hiện rực rỡ của tình thương và sự hiểu biết không bị ràng buộc bởi tư dục (trí
tuệ) để con cái Việt noi theo.
Hòa cả làng khác với hoà theo quan niệm: quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất
hòa. Đã nói là hòa mà còn phân biệt quân tử với tiểu nhân thì cái hòa của kẻ đi du thuyết, chỉ
hòa trên chữ nghĩa. Đã nói là hòa mà trong đầu còn in dấu phân chia, ngăn cách giữa con người
với con người. Cho nên xã hội vẫn còn trong tao loạn, suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc. Giới
thống trị phương Bắc (tộc Hán) vận dùng hòa để mà hóa người khác thành dân mình, của mình.
Hòa dưới cây dù của tộc Hán (đã trình bày ở phần trên). Lịch sử đã minh chứng điều đó họ đã
hòa từ phía nam sông Hoàng Hà đến Quảng Đông, Quảng Tây; hiện nay họ đang hòa ở Tây
Tạng, ở biên giới Việt Trung và ở Biển Đông Việt Nam. Họ còn định “hòa” cả Đông Nam Á.
Triết lý giáo dục của người không đọc được Tứ Thư Ngũ Kinh
95% dân Việt trong đó hầu hết là các bà mẹ Việt Nam xưa cũng như nay không đọc được
chữ Nho, không hiểu rõ thế nào là TU-TỀ-TRỊ-BÌNH, mù tịt với từ ngữ bác học như quy tâm,
đại học chi đạo... tại chỉ ư chí thiện, chỉ, định, v.v... có lẽ trở về với lời dạy cụ thể thiết thực
của tổ tiên, qua huyền thoại, ca dao tục ngữ, tiếng nói tâm thức của dân tộc. Những lời dạy
đó rút tỉa từ kinh nghiệm sống trong nền văn hóa nông nghiệp trồng lúc nước ổn định lâu đời từ
cuộc cách mạng nông nghiệp đến thời đại các vua Hùng dựng nước và cho đến ngày nay.( Xem
Cội Nguồn Tư Tưởng Việt – www.tusachvietthuong.org). Đó là nền giáo dục nhân bản tâm linh
qua qúa trình HỌC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, HỌC MƠ mà khởi điểm là trăm hay là xoay vào
lòng vì ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình. Đó là triết lý giáo dục căn bản về thân và tâm của
dân tộc Việt: Giáo dục người dân Việt trở thành con hiền, dâu thảo, công dân tốt đối với dân tộc
đất nước. Nó khác hẳn với triếy lý giáo dục của Nho giáo: TU, TỀ TRỊ, BÌNH. Là người dân
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bình thường có lẽ chúng ta không cần hai vế: Trị và Bình. Trị và Bình có lẽ chỉ thích hợp cho
giới thống trị phương Bắc.
Quản Trọng đã Trị và Bình (thiên hạ) toàn bộ các tộc Bách Việt sống ở châu thổ sông Hoàng
Hà để Tề Hoàn Công xưng bá, dưới cây dù của nhà Chu, nên được Khổng Tử khen hết lời.
Tóm lại, có thể nói học ăn học nói học gói học mở là triết lý giáo dục của nền văn hóa xóm
làng, nền văn hóa truyền miệng, văn hóa dân gian. Phải chăng từ cái triết lý giáo dục mang tính
dân tộc, nhân bản và hiện thực đó mà ông Lý Đông A, nhà cách mạng Việt Nam kiêm Triết gia
đã đưa ra quan niệm vô cùng chân xác: kinh tế, chánh trị, giáo dục phải phát triển đồng bộ. Giáo
dục là khởi điểm và chung điểm của chánh trị. Còn chánh trị là thiết kế và chấp hành nhân sinh.
Lịch sử minh chứng triết lý giáo dục vừa mang tính dân tộc, vừa mang tính nhân bản (thích
hợp cho tất cả mọi người) nói trên đã thắng chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc để ngày nay
chúng ta còn một quê hương, một đất nước Việt Nam và một nền văn hóa hòa bình nhân bản,
dân tộc mang tính khai phóng và dung hóa trong giao lưu, qua lăng kính nhân chủ và bình đẳng;
nhưng hiện nay nó đang bị tư tưởng ngoại lai che lấp, phủ kín. Người Việt Nam ở thời đại này,
dưới ánh sáng mới của khoa học, phải ý thức cư dân Hòa Bình (tiền thân của dân tộc Việt
Nam) đã thực hiện cuộc cách mạng trồng lúa nước từ 6.000 – 7.000 năm trước. Tộc Lạc
Việt đã hội nhập với cư dân Hòa Bình hình thành dân tộc Văn Lang thời các vua Hùng dựng
nước, sau này gọi là dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải cảnh giác đừng để rơi vào hỏa mù văn hóa:
Việt Nam là bản sao của văn hóa Trung Quốc và các yếu tố căn bản của văn hóa Việt Nam ở
trong Tứ Thư Ngũ Kinh. Nếu chúng ta không sớm ý thức thì ta rơi vào chiến lược văn hóa của
Trung Quốc; họ vận dụng tư tưởng Khổng Mạnh để chi phối văn hóa, tư tưởng toàn vùng Đông
Nam Á và Đông Bắc Á trong sách lược bành trướng của tộc Hoa Hán.
1-Phải chăng các tộc Bách Việt sống ở châu thổ sông Hoàng Hà chỉ học lời hay, ý đẹp của
Khổng Tử mà không nhận ra được chủ trương của ông ta là “Hưng Hoa Diệt Di”, nên tất cả bị
đồng hóa thành Tàu, đất nước vĩnh viễn trở thành những tỉnh của Trung Quốc
2- Phải chăng các tộc Bách Việt sống ở phía nam sông Dương Tử (Quí Châu, Vân Nam,
Triết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây) chịu ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng Khổng
Mạnh, được công thức hóa thành Tứ Thư Ngũ Kinh; nó bị đúc thành khuôn mẫu chết của
ngôn từ, không thoát ra được nét sinh động của đời sống, vốn linh động, đến nỗi chẳng còn
hồn nước; tinh thần tự chủ bị xói mòn đến độ tan biến, quên mất mình là ai, chẳng hạn như nhà
cách mạng Tôn Dật Tiên, ông vốn quê ở Quảng Đông, hậu duệ của đại tộc Bách Việt khi xưa lại
lên giọng chê bai con cháu Lạc Long Quân là “có truyền thống nô lệ”(!) khiến cho một người
Nhật là ông Khuyển Dương Nghi phải giải thích rằng, dân tộc có truyền thống nô lệ không phải
là dân tộc Việt Nam, bởi chỉ có họ mới là bộ tộc Bách Việt duy nhất không bị Hán hóa.
3- Chúng ta tự hào là người Việt Nam, con Rồng cháu Tiên, đã tồn tại sau hơn một ngàn năm
lệ thuộc phưong Bắc, với chính sách đồng hóa vô cùng thâm độc vì đã bảo vệ được tâm Việt,
hồn Việt và giang sơn xã tắc.
Ngày nay, chúng ta vẫn nói tiếng Việt, vẫn duy trì được bản sắc riêng, với tâm Việt, hồn Việt
cùng một giải non sông gấm vóc chạy dài từ ải Chi Lăng đến mũi Cà Mau.
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Sở dĩ ông cha chúng ta làm được như vậy là nhờ đã xây dựng tâm Việt, hồn Việt, nội lực
của bản sắc văn hóa Việt, đời này qua đời khác, trải nhiều ngàn năm với nền “văn hóa xóm
làng” (xã thôn tự trị) qua giáo dục nhân bản tâm linh truyền khẩu, khởi đi từ Thiên Thư Vô
Ngôn của Trời Đất (thiên nhiên) qua quá trình học ăn, học nói, học gói, học mở thể hiện qua
tiếng nói tâm thức của dân tộc: ca dao, tục ngữ, huyền thoại...
Chính nhờ vào sự cảm nhận/trực nhận được những qui luật dịch lý trong Thiên Thư Vô
Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên) trong trạng thái tâm hòa cùng vũ trụ, mà nẩy sinh ra những ý
nghĩ chân xác. Do đó ông cha ta đã rèn luyện, hun đúc được “sức sống nội tại” bền vững mãnh
liệt, phù hợp với môi trường sống, lối sống (định cư trong làng xóm) và cách làm ăn (trồng lúa
nước).
Đó là tâm Việt, hồn Việt, bao gồm bản lĩnh, bản sắc biết “trông trời trông đất trông mây…”,
rồi tùy thời mà làm ăn theo chuẩn mực, biết tiến, biết thoái, biết quyền biến, biết tùy thời, tùy
hoàn cảnh, biết khôn khéo thâu hóa những điều hay, ý đẹp trong văn hóa của người, bồi bổ cho
nội lực ngày thêm vững mạnh, để khi thời cơ đến thì biết cách hành động; biết cách học những
tinh hoa của văn hóa ngoại nhập, học cái hay, bỏ cái dở, cái không thích hợp với tâm hồn người
Việt để phong phú hóa dân tộc như Nguyễn Trãi. Học để biết người biết ta để đánh đuổi quân
xâm lược như Trần Quốc Tuấn.
Cái học đó, nhà cách mạng Việt Nam, ông Lý Đông A gọi là cái học “nhập nô xuất chủ”, chứ
không phải cái học “nhập nô xuất nô” như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Hoặc như đa số nho sĩ
khoa bảng từ cuối đời Trần về sau. Họ đọc sách của các ông Thánh Tàu (Khổng Tử, Mạnh Tử,
Chu, Trình, v…v…)và để đầu óc nhiễmTàu sâu nặng đến độ trọng Tàu, sợ Tàu, rồi lấy văn hóa văn minh Tàu làm khuôn mẫu.
Vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện nay là phải nhận rõ xem những gì đích thực là tinh hoa
văn hóa Việt Nam, truyền thống Việt Nam để bảo vệ và phát huy nó cho tốt, phù hợp với xu
thế tất yếu của loài người - Như tinh thần nhân bản, hài hòa, tình thương, bao dung, v…v…trong khả năng của mình sẵn có, rồi truyền lại cho con cháu.
-

Bản lĩnh = nhân cách và tài năng sẵn có khiến người ta có bản sắc riêng.
Bản sắc = tính chất đặc biệt vốn có, tạo thành phẩm cách riêng, đặc thù của mỗi dân
tộc.
Linh động = tùy theo tình hình cụ thể mà thay đổi, uyển chuyển chứ không cứng
nhắc.
Sinh động = hoạt bát, đầy sự sống.
Ý nghĩ = điều tự mình phải nghĩ ra.
Thiên Thư Vô Ngôn Của Trời Đất - Thiên Nhiên.

Vĩnh Như
Tủ Sách Việt Thường
www.tusachvietthuong.org
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