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Lời giới thiệu  

 

Ở đâu đó, tôi thấy người ta viết rằng: “Một quyển 

sách hay là một quyển sách gieo đầy những dấu chấm 

hỏi”. Tôi cũng thấy một câu khác: “Cuốn sách nào buộc 

bạn phải suy nghĩ nhiều hơn các cuốn sách khác là cuốn 

sách có ích hơn cả.”. Thứ tôi có thể liên hệ được từ những 

câu trên đó chính là chủ động đọc sách. Chủ động đọc 

sách theo tôi là tự thân suy ngẫm, tìm lời giải đáp cho mỗi 

dấu chấm hỏi mà bạn có thể thấy được.  

Theo trải nghiệm của tôi, một quyển sách có ba kiểu đọc. 

Thứ nhất là kiểu đọc dễ dãi, khi đọc sách đơn giản chỉ là 

đọc để thư giản. Thứ hai, kiểu đọc chắt lọc, khi ta đặt mục 

đích của việc đọc sách là để biết thêm những điều mà ta 

chưa biết, học hỏi nó nhưng chẳng làm gì sau đó. Thứ ba, 

kiểu đọc ngâm cứu, đọc sách lúc này không chỉ đơn thuần 

là đọc mà còn phải nói chuyện với sách. Nói chuyện với 

sách cũng chính là nói chuyện với tác giả. Sau những màn 

đối thoại điều bạn có được là sự đồng cảm, và tôi nghĩ 

rằng sáu chiếc mũ tư duy1 giúp bạn có thể viết lại cuốn 

sách tốt hơn bằng màu sắc của riêng mình.  

                                                           
1
 Sáu chiếc mũ tư duy: là một mô hình tích cực hóa tư duy. Được Edward 

de Bono phát triển vào năm 1985 nhằm hướng mọi người cùng tập trung 

vào vấn đề từ cùng một góc nhìn. Do đó, sẽ triệt tiêu hoàn toàn các tranh 

cãi xuất phát từ các góc nhìn khác nhau, và để một vấn đề được giải 

quyết nhanh hơn. 
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Cuốn sách này là lời bộc bạch của tác giả khi cô 

còn khá trẻ. Tuy là những lời tâm sự nhưng nó không 

được thể hiện bằng lối kể chuyện. Các mối quan tâm đến 

chính trị, xã hội của cô được tái diễn theo kiểu “ung dung 

ta nói điều ta nghĩ”, có lẽ vậy mà tôi nghĩ các bạn phải đọc 

cuốn sách này bằng cách nói chuyện với nó. Điều cốt lõi 

để có được sự đồng cảm theo cách đọc này không chỉ là 

cùng tác giả đi tới trang sách cuối cùng, mà phải nói 

chuyện nhiều lần với tác giả, nghĩa là phải đọc nó nhiều 

hơn một. 

Khi thế giới vỡ òa, bắt đầu bằng tiếng van lơn 

thảm khóc cho sự xuống cấp về đạo đức và nhân bản tôi 

nhận ra mình gặp tác giả qua điểm giao nhau nằm ở chữ 

“Nhân”. Và chính điều này khiến tôi muốn viết lời giới 

thiệu cho Ước Mơ Của Thủy. Mong muốn những ai tiếp 

xúc được với nó, nếu không đủ khả năng đồng cảm thì chí 

ít cũng sẽ đọc đến trang cuối cùng… Bởi vì đây là cả một 

tâm huyết được viết ra từ đứa con Việt mang nhiều trăn 

trở. Với suy nghĩ này tôi xin chân thành giới thiệu cuốn 

sách đến các đọc giả. Chúc các bạn có một bữa ăn tinh 

thần hữu ích! 

 

Bình Thuận, 07/06/2015 – Nguyễn Phương Uyên 
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Cuốn sách này viết lên ước mơ của tôi, - tôi tên là Thủy.  

Bất chợt một ngày nọ, mùa hạ năm 2008 tôi biết mình có 

một ước mơ. Đó là ước mơ về một Việt Nam khác hẳn 

bây giờ.  

Trước khi đặt bút, xin tự trong tâm khảm chân thật với 

chính mình – tôi muốn đất Việt được chấn hưng. Nguyện 

Tổ Tiên thấu được tâm can, thương con cháu Việt để một 

ngày thật gần – càng nhanh càng tốt – được thấy nước 

Việt hết tang thương, phát triển thật nhiều, đuổi theo kịp 

được với thế giới và còn hơn thế nữa ...  

Trước khi đọc, xin người đọc thử tự hỏi mình, muốn gì 

cho đất nước này? Đã có nghe chăng những tiếng oán 

than trước quá nhiều điều vô lý và bất công giữa xã hội 

của chúng ta? Những khi như thế, chúng ta có nghe 

chăng hồn non nước đang gióng lên từng hồi trống đồng 

với những lời sông núi thúc giục một cuộc đổi thay cấp 

bách vì đất nước này không thể cứ tiếp tục suy vi như thế. 

Có lẽ chúng ta đều biết, trên chiếc trống đồng của chúng 

ta có chạm hình người chèo thuyền. Đó chính là Tổ Tiên 

muốn nhắc nhở chúng ta phải lèo lái con thuyền vận 

mệnh đất nước vững mạnh trong tiếng trống đồng oai 

hùng. Cái tinh thần đó nó nằm trong ngôn ngữ của chúng 

ta, trong di sản của Tổ Tiên để lại đã trở thành biểu 
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tượng của dân tộc. Đó là di chúc từ ngàn năm trước để lại, 

và ngàn năm sau cũng sẽ như thế. Cái tinh thần mạnh mẽ 

oai hùng đó, chúng ta không thể nào quên mà phải giữ 

gìn để truyền lại cho con cháu chúng ta! 

Là người dân Việt, chúng ta muốn gì cho đất nước Việt 

trong hiện tại và ở tương lai? Đứng trước thời đại mới 

toàn cầu hóa, chúng ta cần thành thật thừa nhận rằng đất 

nước Việt Nam đang ở trong tình trạng khó khăn và hỗn 

tạp mà đâu đó có con hổ đói lúc nào cũng rình rập, đã 

thực sự thực hiện tham vọng thâu trọn biển Đông bằng 

đường lưỡi bò chín đoạn. Nếu không muốn là miếng mồi 

ngon cho ác, chúng ta nên có chọn lựa nào để có thể phát 

triển dân tộc và đất nước, để xã hội đang trong cơn rối 

ren không bị sụp đổ, làm cơ hội cho những toan tính 

muốn xâm chiếm khiến chúng ta mất chủ quyền đối với 

đất nước là vấn đề lớn của dân tộc cần phải giải quyết. 

Nói đến việc phát triển đất nước và dân tộc, trước tiên 

phải trả lời cho mình được câu hỏi: Xuất phát điểm là 

đâu? Nếu không biết đặt viên đá đầu tiên ở đâu thì chẳng 

thể xây xong một căn nhà nhỏ huống gì là một thành lũy 

kiên cố để bảo vệ quốc gia và từ đó làm cho phát triển. 

Chữ phát triển tự nó đã mang ý nghĩa thay đổi. Nếu duy 

trì mãi những cái cũ thì không hề có thể gọi là có phát 

triển. Những gì không còn phù hợp với xu hướng phát 

triển của thời đại mà cứ cố giữ mãi chẳng khác chi chiếc 

áo đã chật vẫn mang ra mặc thì khó tránh chuyện bị bung 

rách, thủng chỗ này chỗ kia vá víu mãi cũng chẳng xong 
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vì cơ thể cứ lớn dần khiến bản thân người mặc chẳng 

thấy thoải mái lại làm trò cười cho thiên hạ và thế giới. 

Để tìm con đường mới, trước khi bắt đầu chúng ta cần 

phải chuẩn bị một tư tưởng cởi mở để tìm hiểu điều gì là 

hợp lý và cần thiết cho con đường phát triển dân tộc và 

đất nước. Đó là những gì tôi đã hỏi tôi ... Và tôi sắp xếp 

ước mơ của tôi, viết nó ra đây... xin chia sẻ với người 

đồng cảm.   

Nhìn lại lịch sử hơn 4000 năm, người Việt Nam mãi chỉ là 

một dân tộc nô lệ dù đã có thể vùng vẫy bứt phá gông 

cùm trong một lúc nào đó nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy; 

vẫn phải khuất phục và chịu lép vế trước ngoại bang. 

Chúng ta đã bao lần mạnh mẽ, oai hùng và hiên ngang 

giành lại quyền làm chủ đất nước – điều mà người Việt 

Nam vẫn thường tự hào, nhưng đó không thể nào giúp 

chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi gông cùm nô lệ vì chúng ta 

không thật sự có bản lĩnh và có những yếu tố cần thiết để 

duy trì độc lập và giữ được chủ quyền toàn vẹn. Từ Bắc 

thuộc thứ nhất (111 trước dương lịch – 39 dương lịch) 

đến thứ hai (43-544) rồi thứ ba (602- 939), tiếp theo là 

chịu sự cai trị của người Pháp (1858-1945) Từ sau nội 

chiến kết thúc năm 1975, thời gian 40 năm qua đất nước 

vẫn chưa thực sự được độc lập và tự chủ để giờ đây 

chúng ta lại đang đối diện với một nguy cơ mới; ngoài 

khơi Biển Đông có hải đảo Trường Sa Hoàng Sa Trung 

Quốc chiếm giữ, trên núi có yếu địa Tây Nguyên Trung 

Quốc từng tự do tung hoành một cách hợp pháp không 
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có sự đồng ý của người dân. Ngay trong lòng xã hội, ý 

thức hệ của dân tộc đang bị chia rẽ sâu sắc trong nhiều 

vấn đề cùng với nền kinh tế chưa được vận hành một 

cách có hiệu quả và tồn đọng quá nhiều những rủi ro bất 

cập. Trước mắt nền kinh tế của chúng ta đang bị chi phối 

bởi những nhà đầu tư nước ngoài mà người làm công lại 

chính là những người dân chúng ta. Đó có phải chăng là 

một hình thức nô lệ mới? Kỳ dư, chúng ta vẫn hàng ngày 

đối diện với quá nhiều bất công xã hội, phải chịu đựng 

những sự đàn áp vô lý và thiếu sự tự do thực sự của một 

người công dân. Nếu chúng ta chấp nhận như thế, điều gì 

sẽ xảy ra cho đất nước này? Sự im lặng của chúng ta có 

thật sự để cho chúng ta yên thân hay không? Chúng ta có 

sợ chăng bị mất chủ quyền và trở thành là khách trên 

chính quê hương của mình? Điều đó sẽ xảy ra với những 

nguy hiểm từ ngoài khơi đến trong đất liền, ở các vùng 

biên giới. Việt Nam đang có nguy cơ bị trở thành chiến 

trường lần thứ hai của các thế lực lớn trên thế giới. Nếu 

chúng ta có thể ngăn cản và giành lại hoàn toàn sự kiểm 

soát và chủ quyền cho dân tộc đối với lãnh thổ, lãnh hải 

mà không có một chính sách để ngăn ngừa nguy cơ ngoại 

xâm thì tương lai thế hệ sau của chúng ta lại sẽ phải đối 

diện. Thiết nghĩ thay vì cứ phải chống ngoại xâm, tốt hơn 

hết là khiến ngoại bang không có ý đồ xâm chiếm chúng 

ta. Muốn như vậy, chúng ta cần phát triển đất nước và 

dân tộc cho được mạnh mẽ thật sự. 
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Tình trạng hiện tại đất nước của chúng ta là chưa theo 

kịp đà phát triển của thế giới. Nhân lực của chúng ta, 

những người có kiến thức về lãnh vực chuyên môn trong 

những công trình lớn hầu như đều vay mượn từ nước 

ngoài, chúng ta tìm cách tận hưởng những giá trị khoa 

học nhưng không có khả năng đào tạo nhân tài am tường 

khoa học kỹ thuật và gần như không có một phát minh 

nào đủ lớn tương ứng với tầm vóc của một dân tộc đông 

thứ 14 trên thế giới trong sự phát triển chung của nhân 

loại. Về tư tưởng chúng ta đứng giữa những giá trị cũ và 

mới, có khi chẳng biết đối xử làm sao với những mâu 

thuẫn từ hai nền văn hóa Tây Đông. Bỏ cái cũ thì cảm 

thấy như bị cắt thịt da, tiếp nhận cái mới thì bị tự ái dân 

tộc cản trở. Thật sự nếu tiếp thu thì cũng phải chọn lọc 

cái nào thích hợp và không xâm hại hay làm đảo lộn xã 

hội. Chúng ta không thể nào là cái thùng rác thu gom tất 

cả, nhưng lại chẳng thể lưỡng lự mãi dậm chân tại chỗ để 

bị tụt hậu mà phải biết chọn lựa những cái hay mà phát 

triển cho dân tộc mình. 

Song phát triển đất nước và dân tộc là mục tiêu không 

thể nào đạt được trong thời gian ngắn hạn. Chúng ta cần 

sự ổn định về chủ quyền quốc gia, những chính sách sáng 

suốt về kinh tế, chính trị, giáo dục v.v… song điểm xuất 

phát nó không nằm ở những điều này mà chính là từ “Tư 

Tưởng” trong mỗi cá nhân người dân Việt. Để chuẩn bị 

cho tư tưởng cần nên có cho một đất nước phát triển và 

văn minh đúng nghĩa trước tiên chúng ta nên tìm hiểu và 
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nhìn lại những tư tưởng mà xưa nay chúng ta vẫn cho là 

truyền thống của dân tộc. 

Xã hội Việt Nam từ gia đình, học đường lên đến chính 

phủ; từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới là tràn ngập 

sự độc tài và áp đặt. Mỗi một cá nhân đều không có 

quyền tự chủ. Từ nhỏ đến khi lớn lên mọi việc đa số 

được cha mẹ xếp đặt, từ việc học cho đến lấy vợ lấy 

chồng; tư tưởng người Việt Nam còn suy nghĩ là cha mẹ 

có quyền đặt để. Hoặc nếu cha mẹ nào dễ dàng hơn thì có 

khi chính người con lại vì đã hấp thụ sự giáo dục là phải 

hiếu thảo và nghe lời nên bấm bụng làm vui lòng cha mẹ. 

Thêm vào dư luận và sự lên án của xã hội đã làm cho 

chúng ta gần như không thể tự chủ. Trong gia đình thì 

như thế, ngoài xã hội cũng chẳng khác chi, lên đến 

phương diện quốc gia, chúng ta đa số cũng ngoan ngoãn 

chấp hành luật lệ được ban ra dù đôi lúc có thể hiện phần 

nào bất mãn mà những luật lệ đó chúng ta chẳng được 

dự phần ý kiến. Có lẽ nào chúng ta cứ chấp nhận bị làm 

chủ như thế cho đến hàng ngàn năm sau nữa??? 

Mỗi cá nhân người dân Việt đã không có quyền làm chủ 

cho chính số phận và cuộc đời của mình và không có 

quyền ý kiến với những chính sách quốc gia thì làm sao 

có thể mạnh mẽ giữ được chủ quyền đối với đất nước? 

Làm sao có thể đưa dân tộc đến những thăng hoa của sự 

văn minh và phát triển?? Tự xưng là một đất nước có tự 

do dân chủ, điều đó không hề đúng với thực tế của chúng 

ta. Và nó cũng chẳng bao giờ được thực tế hóa nếu chúng 
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ta chưa xóa bỏ những ý nghĩ chấp nhận bị làm chủ đã đè 

nặng trong tư tưởng của chúng ta từ hàng ngàn năm nay. 

Có thể làm chủ chính mình mới có thể có tự do, có tự do 

mới có văn minh. Tự do để sống như một thực thể không 

bị ràng buộc, không có sợ hãi, tự do để sáng tạo, tự do để 

đóng góp cho thế giới và loài người. 

Lịch sử của chúng ta ghi rất là nhiều những chiến công 

của cha ông đánh thắng kẻ ngoại xâm, nhưng đánh thắng 

xong chúng ta vẫn không loại trừ những tư tưởng nô lệ 

đã xâm nhập vào xã hội chúng ta. Những gì chúng ta cứ 

ngỡ là truyền thống của mình như là một vài tư tưởng 

trong Nho Khổng đã dường như ăn sâu vào trong chúng 

ta. Xin thưa là không phải hoàn toàn như vậy. Trước khi 

người Hán xâm chiếm chúng ta và đem văn hóa Trung 

Quốc vào Việt Nam, người Việt không có truyền thống đó. 

Những tư tưởng muốn kiềm chế như là thần thì phải 

trung với quân vô điều kiện, con thì phải hiếu với cha mẹ 

bất chấp hậu quả như thế chúng ta không nên giữ nữa 

mà cần gạn lọc. Con tất nhiên là phải hiếu với cha mẹ vì 

mang nặng thâm ân sinh dưỡng, nhưng không có nghĩa là 

việc gì cũng do cha mẹ làm chủ và thậm chí có những cha 

mẹ đem tư tưởng này đè nặng lên người con không quan 

tâm đến cảm giác của người con mà người con lại phải 

cắn răng chịu đựng để được mang tiếng là hiếu trong 

thời gian trước đây. Như chúng ta đều biết đó chỉ tạo ra 

thêm bi kịch trong xã hội. Tư tưởng độc tài trong phạm 

vi gia đình này dẫu rằng đã không còn những biểu hiện 
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rõ ràng trong đời sống hiện tại thì nó vẫn là tư tưởng 

người ta coi là truyền thống, nó cần bị chính thức loại bỏ, 

không chỉ ở thành thị mà cho đến thôn quê.  

Làm cha mẹ, chỉ cần con mình không làm ác, không phạm 

pháp giết người cướp của, trộm cắp v.v…thì đều nên ủng 

hộ những sở thích và chọn lựa của con mình. Bổn phận 

của cha mẹ là hướng dẫn, ý kiến và phân giải để cho con 

cái suy nghĩ nhưng quyền quyết định cuối cùng cũng 

phải nên để cho con cái được tự do quyết định và quyết 

định đó cần phải được tôn trọng. Người làm cha mẹ có 

thể hỗ trợ dạy cho con cái hiểu phải tự chịu trách nhiệm 

đối với chọn lựa của mình. Như thế là dạy cho con cái trở 

nên độc lập và có tinh thần trách nhiệm. Sự nghe lời cha 

mẹ nằm trong phạm vi “Hiếu” cần giới hạn từ tuổi nào 

đến tuổi nào. Cái tư tưởng về hiếu cực đoan này nó chỉ 

khiến thân thuộc làm khổ nhau, dằn vặt nhau mà thôi! 

Khi nói dân thì phải trung với vua vì vua là con trời 

(thiên tử), Đó là lý luận được đặt ra để lừa gạt người dân 

trung thành. Tư tưởng đó đã lỗi thời song di tật trong 

chúng ta dường như vẫn còn. Chúng ta vẫn nghĩ phải 

trung thành với những người cai trị đất nước dù cho họ 

có nhiều sai lầm. Chúng ta hay đưa ra những lý do như là 

họ đã có công với đất nước trước đây mà không nghĩ là 

có công không có nghĩa là họ có thể cai trị dân tộc từ thế 

hệ này qua thế hệ khác. Chúng ta phải biết đặt điều kiện 

cho sự hiếu thảo và trung thành của chúng ta chứ không 

thể nào cực đoan và mù quáng. 
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Chính vì tư tưởng này bị đưa vào trong nền giáo dục khi 

xưa ấy đã ảnh hưởng đến sự phát triển của dân tộc và 

đất nước chúng ta. Hãy đem cái tư tưởng nô lệ căn tính 

đó trả về lại cho người Hán chỉ gạn lọc giữ lại những gì 

còn phù hợp với chúng ta. Nếu như sự tự chủ của chúng 

ta không làm tổn hại đến lợi ích của ai hay vi phạm pháp 

luật cũng như là đi ngược với tính thiện căn bản của con 

người thì nên được quyền tự chủ và khuyến khích tự chủ. 

Mỗi người dân có thể làm chủ mình, được làm chủ chung 

đối với đường lối cai trị đất nước thì đất nước sẽ có dân 

chủ đúng nghĩa. Quốc gia sẽ có chủ quyền lâu dài. Vì căn 

bản cho sự vững mạnh, độc lập đã ở nơi mỗi người dân 

thì vận mệnh đất nước do những người có tự chủ, mạnh 

mẽ tất nhiên sẽ được hùng mạnh lâu dài.  

Dù rằng kinh tế và chính trị là hai lãnh vực trước mắt rất 

cấp bách cần có nhiều đường lối mới để giải quyết, 

nhưng căn bản cho một nền kinh tế chính trị vững mạnh 

chính là ở nơi tư tưởng của người dân và quyền tự do 

của người dân mà trong đó có cái tự do mà không cần 

luồn cúi. Những phương pháp giải quyết các vấn đề quốc 

gia chúng ta không có quyền can thiệp và ý kiến của 

chúng ta bị coi như tiếng khóc trẻ thơ chỉ cần bị doạ 

dùng bạo lực là nín thin thít hoặc cho vài viên kẹo thì 

không những ngậm miệng lại mà còn cười thoả mãn. 

Chúng ta im lặng là tự coi thường mình và để bị coi 

thường một cách quá đáng. Và như vậy có nghĩa là chúng 

ta có cái đầu nhưng không thể sử dụng và bỏ quên giá trị 
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của nó. Vì thế đất nước của chúng ta không được phát 

triển để dù là một dân tộc với mấy ngàn năm lịch sử vẫn 

đi sau rất nhiều quốc gia trên thế giới chỉ vì thiếu tự do, 

thiếu quyền tự chủ. 

Nói về vị thế của Việt Nam, trên thế giới chúng ta là điểm 

giao thoa giữa Đông và Tây trước thời đại toàn cầu hóa. 

Vị thế ấy ngầm nói cho chúng ta biết nếu khôn ngoan thì 

đất nước có thể phát triển trở thành một vườn hoa muôn 

màu muôn sắc kết hợp các nền văn hóa văn minh mà vẫn 

giữ không để mất bản sắc dân tộc với điều kiện là chúng 

ta phải hoàn toàn làm chủ được đất nước của mình xây 

dựng từ sự làm chủ bản thân. 

Ước mơ của tôi là Việt Nam có thể giữ gìn và phát triển 

đất nước, là phải làm chủ lấy tất cả. Xác định lại tư tưởng 

và trách nhiệm với tổ quốc, gạn lọc và bỏ đi những gì 

không còn phù hợp, đặt lại nền tảng xã hội từ những tinh 

hoa bản sắc dân tộc đồng thời thuận với đạo đức và bản 

tính thiện của con người. Lấy xuất phát điểm là chính 

mình.  

Cũng như người xếp gọn lại tủ quần áo, liệng bỏ những 

thứ không cần tới thì mới có thể bỏ ngăn nắp những 

chiếc áo mới vào, nếu không sắp xếp gọn gàng, chiếc áo 

mới cũng sẽ bị quăng vào nằm ngổn ngang với mớ quần 

áo cũ. Chỉ lấy thí dụ về quan niệm tình dục đã thấy xã hội 

đang tràn lan những xung đột giữa người tiếp thu và ủng 

hộ theo phương Tây và người theo phương Đông... Thật 
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sự muốn tiếp nhận giá trị mới và có thể sử dụng hay tận 

dụng lợi ích giá trị của nó cần phải thu dọn và gạn lọc 

những giá trị cũ mà xã hội chúng ta đang rối bời giữa 

những giá trị mới cũ. Dù muộn, chúng ta cũng không thể 

chần chừ được nữa…  

Đứng trên phương diện thế giới, khi cùng chung sống 

trên một quả địa cầu, chúng ta cũng có trách nhiệm đóng 

góp vào việc duy trì nền hòa bình và ổn định của thế giới. 

Về chính trị chúng ta nên chủ trương sống ôn hòa với 

những láng giềng tốt, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của 

nhau, đối với những láng giềng xấu chúng ta phải biết tự 

vệ một cách hữu hiệu và đem điều tốt ảnh hưởng họ. 

Tham lam và muốn tranh dành chủ quyền đối với những 

gì vốn chẳng thuộc về mình là một trong những nguyên 

nhân gây ra thù hận làm nên chiến tranh hay tranh chấp 

giữa các nước, đối với láng giềng như thế chúng ta phải 

biết tỏ thái độ rõ ràng. Và quan trọng nữa là chính chúng 

ta phải bỏ đi lòng căm thù đối với tất cả quốc gia. Đối xử 

công bằng và không thành kiến. Sống hiền thiện với trí 

sáng suốt. Không cứ gần thì chúng ta phải thân và sợ hay 

thân vì sợ. Chúng ta cần phải xây dựng đất nước mạnh 

mẽ để không phải sợ ai, tất cả là vì lợi ích chung của dân 

tộc mà không có hại cho thế giới. Chúng ta hãy như là 

những con voi trong rừng già, cô đơn vẫn mạnh mẽ, mà 

hòa hợp vẫn mạnh mẽ. 

Về văn hóa, Việt Nam được xem như là một Trung quốc 

bị thu nhỏ. Người ta cảm thấy có rất nhiều sự tương 
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đồng. Và chính người dân Việt cũng không rõ ràng mấy 

về những giá trị văn hóa của dân tộc. Để lấy lại hào khí 

dân tộc, chúng ta cần khẳng định lại giá trị Việt, văn hóa 

Việt. Đây là điều tôi cho là quan trọng nhất, vì nếu không 

có khái niệm đúng đắn về giá trị văn hóa của dân tộc thì 

kinh tế hay chính trị phát triển là để phục vụ điều chi?   

Một đất nước, nơi tất cả người dân ý thức được rõ ràng 

nguồn cội và hãnh diện với nguồn cội của mình là một 

dân tộc có hào khí, đất nước mới có thể phát triển phồn 

vinh. Còn ngược lại điều người dân hàng ngày nghĩ đến 

sẽ chỉ là miếng cơm manh áo. Sống để phục vụ chính bản 

thân, và gia đình bé nhỏ của mình, còn quốc gia trở nên 

là khái niệm  mơ hồ thì làm sao có sự phát triển? Sự phát 

triển của một đất nước đâu phải là bổn phận của riêng 

những người lãnh đạo. Nghĩ như thế là vô trách nhiệm và 

có lỗi với Tổ Tiên.   

Tôi thật sự mơ được thấy một dân tộc Việt mạnh mẽ với 

hào khí ngút trời. Điều đó, chúng ta cần nhìn lại chính 

mình trong quá khứ lẫn hiện tại và tìm một hướng đi cho 

tương lai. Sách này, chương một với nội dung khẳng định 

lại giá trị Việt. Thứ đến là mơ ước của tôi về những thay 

đổi trong phạm vi giáo dục. Vì giáo dục là nền tảng xã hội, 

muốn đất nước hồi sinh không thể không chỉnh đốn lại 

nền giáo dục. Và cuối cùng là chương Nhân bản luận, là 

suy nghĩ to gan của tôi về một Việt Nam có thể tạo một 

bước tiến mới trong sự phát triển của nhân loại.  
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Đây không phải là một cuốn sách nghiên cứu mà chỉ đơn 

thuần là những trang giấy viết lên những gì tôi mơ ước 

chân thật về đất nước mình. Tôi thật sự mơ ước dân tộc 

tôi đoàn kết, cùng chọn ra một hướng đi cho đất nước 

trên tinh thần của kẻ muốn điều hay, điều chân thật, điều 

thiện và mạnh mẽ. 

Để lấy lại hào khí Việt, chúng ta cần trở lại cội nguồn tìm 

lại tinh hoa cũ, nhận ra những thông điệp lâu nay bị ngộ 

nhận, lấy đó làm nền tảng và hành trang cho cuộc hành 

trình của mình. Cũng như là thưa lên với Tổ Tiên, xin với 

hồn thiêng sông núi lúc nào cũng ở bên ủng hộ con cháu 

Lạc Hồng. Chiếc trống đồng biểu tượng của dân tộc 

chúng ta, từ mấy ngàn năm vẫn còn tìm lại được, chúng 

ta đừng nên để trống còn mà dân tộc mất. Đứng ở vị trí 

hiện tại chúng ta hãy thử tự hỏi mình, dân tộc Việt lại quá 

đỗi tầm thường đến thế sao? Hãy tự hỏi mình muốn gì ở 

tương lai? Xin vì chính mình, vì giòng dõi Lạc Hồng, vì 

sông núi này hãy thoát khỏi tư tưởng nô lệ, gầm rống 

những tiếng mạnh mẽ để biết rằng dòng máu biết liêm sỉ 

trong dân tộc Việt vẫn còn đó chưa hề phai, và dân tộc 

Việt có đủ tài hay dù không đủ tài cũng phải cố gắng để 

chấn hưng lại sự nghiệp của cha ông. Hãy là đại bàng 

muốn vươn đến trời xanh, đừng làm loài se sẻ chỉ muốn 

bay đến ngọn trúc. Hãy trở về với cái thật sự là dân tộc 

Việt, trả những tư tưởng ẩn chứa bên trong điều bất 

thiện muốn thôn tính lân bang. Hãy cùng nhau bứt phá 

xiềng xích, hãy cùng nhau vẫy vùng cho thỏa chí Việt đã 
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phải đè nén bao lăm, cho Tổ Tiên mỉm cười hài lòng, cho 

đất nước này có ngày mai! Nên lắm chứ! Có nghe chăng 

từng hồi trống đồng đang thúc giục chúng ta ??? 
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NGUỒN CỘI 
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Cây có cội, nước có nguồn. 

Mình là ai, cội nguồn là đâu mà không rõ thì giống như 

trẻ mồ côi lớn lên giữa chợ đời lạc lõng dễ thấy tự ti và 

mặc cảm. Cá nhân là vậy mà chủng tộc cũng thế, không 

phải chỉ có cái tên thôi là đủ mà Tổ Tiên cha ông là ai, làm 

gì, có lịch sử như thế nào rất là quan trọng để không phải 

hoang mang hay xấu hổ khi có ai hỏi đến nguồn gốc của 

mình. Nguồn gốc là một phần lý lịch của con người, và là 

cái tạo nên bản sắc của một dân tộc. Dân tộc Việt từ đâu, 

có nguồn gốc thế nào, lịch sử ra sao nếu không tìm hiểu 

hay được dạy cho biết từ nhỏ, hoặc dạy mà không chính 

xác rõ ràng ý nghĩa là một điều sai sót lớn góp phần làm 

cho quốc gia suy yếu vì làm cho cả dân tộc thiếu đi 

hướng phát triển, cũng như đã nói, điều mà kinh tế, 

chính trị và giáo dục phục vụ chính là văn hóa và dân tộc. 

Nói một cách khác đó chính là TỔ QUỐC!    

Người Nhật ý thức rất rõ về nguồn cội của họ và không 

lấy gì làm mặc cảm về nguồn gốc là con cháu của nữ thần 

mặt trời – cái mà mọi người cho là huyền thoại, là dã sử. 

Không cần biết người khác nghĩ gì, họ tự hào về điều đó 

thậm chí lấy hình ảnh mặt trời làm biểu tượng trên lá cờ 

quốc gia. Ngược lại không thiếu những người Việt coi 

chuyện Mẹ Âu lấy Bố Lạc sinh ra trăm trứng nở ra trăm 

con là phản khoa học và có phần hoang đường. Ấy là tự 

phủ nhận lý lịch của mình làm tai hại cho sự phát triển 
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của đất nước. Cứ lấy ví dụ của người Nhật, họ mượn 

khoa học để nâng cao giá trị bản sắc dân tộc, bất cứ cái gì 

của người Nhật làm hầu như tất cả đều phải công nhận là 

có mỹ thuật, từ hình thức một viên kẹo nhỏ chứ không 

cần phải nói đến những vật gì to tát đều mang đậm sắc 

thái Nhật. Hình ảnh mặt trời xuất hiện không chỉ ở trên 

quốc kỳ, họ mang nó vào mỹ thuật văn hoá. 

Người Việt thì sao? Nếu chúng ta không rõ hoặc phủ 

nhận gốc gác và bản sắc văn hoá của mình, chúng ta mất 

đường hướng để phát triển. Dẫu có học và sở hữu được 

hết tất cả kiến thức, kỹ thuật khoa học thì chúng ta cũng 

không biết áp dụng kiến thức đó vào đâu. Theo Tây ư? 

Hay theo Tàu? Theo bên nào đi chăng nữa cũng có nghĩa 

là đánh mất dần bản thân. Phải thành thật mà nói rằng đa 

số người Việt Nam khá là vọng ngoại. Học của người điều 

gì hay không có bao nhiêu kẻ dùng cái học đó để nâng 

cao giá trị bản sắc của mình mà ngược lại trở lại khinh 

chê cái của mình. Cái lý luận mà ta thường nghe là phải 

làm cái này cho nó giống Tây, phải làm cái kia cho giống 

Mỹ; người Tây làm như thế, người Mỹ làm như kia... Đó là 

một hình thức vong bản cần phải xét lại. Chỉ nên so sánh 

để thay đổi nâng cao cái của mình chứ đừng nên so sánh 

để khinh chê và ruồng bỏ di sản bao đời. Hiện tại dù có 

những cố gắng đề cao bản sắc dân tộc vẫn không có một 

đường lối rõ ràng và trong ý thức của người dân vẫn rất 

lờ mờ. 
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Sự không ý thức rõ và chẳng hiểu hàm ý bên trong câu 

chuyện về cội nguồn của mình nơi bản thân mỗi người 

dân làm thiếu sự tự hào về nó thật sự đã góp phần vào 

khiến cho vận mệnh đất nước suy vi. Không thực sự hiểu 

rõ về nguồn gốc để tự hào nên tinh thần dân tộc yếu kém. 

Tinh thần dân tộc lại là cái hồn của đất nước. Không có 

tinh thần dân tộc đất nước sẽ vì vô hồn mà trở nên vô 

hướng. Tuy nhiên, lỗi không hẳn hoàn toàn ở chúng ta, 

mà tại hoàn cảnh lịch sử bị đô hộ khiến những cái thật sự 

là Việt, của Việt bị mờ lấp vì những mưu toan đồng hoá. 

Than ôi! Nếu hỏi tất cả người Việt thì có lẽ đa phần nói 

chúng ta có gốc gác từ Tàu hoặc Mã Lai. May thay, từ 

những chứng minh khoa học, nhiều học giả đã kết luận 

người Việt có nguồn gốc Bách Việt. Kể cả cổ thư của 

Trung Quốc như là Hán Thư phần Địa lý chí (漢書,地理

志) cũng ghi Việt chẳng phải là Tàu, tệ hại hơn nữa là ghi 

chúng ta là mọi rợ phương Nam, một cái nhìn bất bình 

đẳng giữa con người với nhau. Mà thật sự dân tộc Việt có 

phải là man di đâu. Tổ Tiên của chúng ta cũng đã lập nên 

một nền văn minh cổ hiện đang thu hút rất nhiều học giả 

bỏ công nghiên cứu về những thời đại Hoà Bình, Phùng 

Nguyên, Đông Sơn v.v… 

Chúng ta cần hiểu rõ và tự hào về nguồn gốc của mình. 

Trên là nói lên mức quan trọng của sự hiểu rõ và tự hào 

về cội nguồn. Phần sau đây là một cố gắng dựa vào di sản 

văn hoá và một số nghiên cứu của các học giả để chứng 

minh về tư tưởng của Tổ Tiên Việt mà chúng ta cần lấy 
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làm hành trang và căn bản cho xu hướng và đà phát triển. 

Đừng vội cho những lý lẽ được nêu ra chỉ là suy luận của 

các học giả chẳng can dự gì đến ta, mà nên tự nhủ rằng là 

con cháu Việt thì có bổn phận tìm hiểu và thực hiện cũng 

như truyền lại cho đời sau sao cho xứng đáng là người 

thừa kế sự nghiệp của Cha Ông. 

 

Chuyện con Rồng cháu Tiên 

Đọc tiêu đề nhỏ trên chắc trong ý nghĩ cũng có người 

muốn nhảy qua phần này bởi nó quá quen thuộc rồi. Xin 

đừng như thế! Hãy cùng nhau nhìn ra giá trị của câu 

chuyện nói về nguồn gốc của dân tộc Việt để làm kim chỉ 

nam trên con đường chấn hưng và làm phát triển đất 

nước. 

Từ khi khoa học phát triển, con người bắt đầu phân tích 

mọi thứ bằng khoa học, chuyện Lạc Long Quân lấy Âu Cơ 

sinh ra một bọc trăm trứng nở ra trăm người con bị xem 

là chuyện hoang đường ; rằng huyền sử đó chỉ bịa đặt ra 

để tự đề cao dân tộc mình là thuộc dòng dõi Tiên với 

Rồng cao quý mà không tìm hiểu Tổ Tiên muốn nhắn nhủ 

gì với chúng ta, vội vàng phê phán là phản khoa học và 

hoang đường.  

Thưa không, những ngụ ý trong truyền thuyết đó đã 

được một số học giả giải mã như là trong cuốn ”Nguồn 

gốc dân tộc Việt” của sử gia Phạm Trần Anh theo khoa 

học, đặc biệt là nhân chủng học và khảo cổ học đã chứng 
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minh người Việt có nguồn gốc từ Bách Việt như đã nói ở 

trên. Một trăm trứng đó ẩn dụ cho chữ “bách” trong một 

trăm bộ tộc Việt gồm Lạc Việt, Mân Việt, Đông Việt v.v...  

xem nhau như ruột thịt sinh ra từ cùng một bào thai. 

Người Việt là thuộc tộc Lạc Việt. Chưa hết, câu chuyện 

chia tay giữa Bố Lạc và Mẹ Âu còn kết thúc bằng lời dặn 

của Cha ghi trong Lĩnh Nam chích quái: “Ta là loài rồng, 

nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem 

năm mươi con về miền biển, còn nàng đem năm mươi 

con về miền núi, chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, 

người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho 

nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên.” Vậy thì 

trong câu chuyện chúng ta nghe từ nhỏ như một chuyện 

cổ tích lại gói ghém cả giá trị lịch sử về nguồn gốc dân tộc 

và giá trị đạo đức tâm linh nhân bản; gốc của người là 

phải thương yêu nhau và hỗ trợ nhau. Sâu xa hơn nữa, 

cuộc hôn nhân giữa hai người có dòng dõi khác nhau cho 

thấy sự cởi mở trong suy nghĩ của Tổ Tiên không kỳ thị; 

không phải vì khác loài mà lập nên biên giới tình yêu. 

Nếu suy nghĩ chỉ có thời đại này người ta mới trở nên cởi 

mở thì chúng ta lầm to! Cũng chỉ từ khi người Hán vào đô 

hộ nước ta mới gieo vào đầu óc người dân Việt ý niệm 

phân biệt giống dân này quý, chủng tộc kia tiện, mượn 

danh nghĩa khai hoá mọi rợ để xâm chiếm đất người. 

Điều chúng ta cần học của Tổ Tiên là cởi mở và không kỳ 

thị phân biệt. Thêm vào câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí 

cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” có 

người cho là vì người Việt chẳng biết yêu thương nhau 
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nên mới có câu ca dao này để nhắc nhở. Cái nhìn như vậy 

ở góc độ nào đó thì cũng không hẳn là sai, song tin là câu 

ấy còn mang ẩn dụ của câu chuyện Cha Lạc với Mẹ Âu 

giòng giống khác nhau mà vẫn yêu thương nhau, những 

người con sinh ra cũng từ hai giòng giống ấy và đó là tấm 

gương được mang vào trong ca dao để dạy dỗ con cháu 

đời sau từ phạm vi nhỏ như gia đình anh chị em ra đến 

xã hội người trong cùng tổ chức rồi đến quốc tế mọi 

chủng tộc cùng sống chung trên quả địa cầu là cần dùng 

tình thương để đối đãi nhau. Cái tính hiền hoà của người 

Việt ấy Tổ Tiên truyền lại là được hun đúc từ nền nông 

nghiệp an ổn xa xưa Tổ Tiên Bách Việt sống từ Hồ Động 

Đình (Nam sông dương Tử Trung Hoa hiện tại) xuống 

Bắc Việt mà thành. 

Cũng từ câu chuyện kết hợp giữa một người thuộc dòng 

dõi Rồng ở dưới biển với một người trên non Tiên để rồi 

chia nhau trở về nơi mình thuộc về nên trong ngôn ngữ 

của người Việt khi nói đến quốc gia thì dùng từ “Đất 

Nước”. Núi tượng trưng cho đất, còn biển tượng trưng 

cho nước. Trong khái niệm người Việt từ ngàn xưa một 

quốc gia là gồm đất và nước. Khi mà trong thời đại hiện 

tại mặc dù quốc gia có lãnh thổ và lãnh hải nhưng trong 

ngôn ngữ của nhiều nước khác chỉ dùng chữ đất “Land” 

để chỉ cho quốc gia như là ở tiếng Anh hay Đức và còn 

nhiều nước khác nữa. Ngoài ra chữ “đất nước” dùng để 

nói cho quốc gia không chỉ cho ta thấy ngôn ngữ Việt 

được tạo từ cái nhìn chính xác mà còn nói lên được sự tri 
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ân trọn vẹn vì không phải chỉ có đất mới cưu mang ta mà 

nước cũng nuôi dưỡng và duy trì mạng sống của ta. Cả 

hai yếu tố đó cũng lại rất quan trọng cho nền nông 

nghiệp trồng lên những hạt lúa cho ta ăn. 

Sự tự hào về dân tộc, ngôn ngữ hay những gì thuộc văn 

hoá của đất nước khiến cho ta muốn giữ gìn tạo nên tinh 

thần dân tộc rất quan trọng cho đà phát triển đất nước. 

Nó là đôi giày đi nghìn dặm xa mà không bao giờ hư rách, 

có chăng là tại chúng ta bỏ quên không mang nó vào 

chân mà thôi. Muốn xây dựng lại đất nước và góp phần 

vào nền hoà bình thế giới thì phải bắt đầu bằng tình 

thương đối với đồng bào ruột thịt và tình thương dành 

cho mọi dân tộc trên thế giới như trong câu chuyện của 

Cha Rồng Mẹ Tiên. Rồng là tượng trưng cho mạnh mẽ, 

Tiên là tượng trưng cho sự hiền thiện. Di chúc của Tổ 

Tiên để lại chính là như thế ấy; mạnh mẽ và hiền thiện !  

Không phải mạnh mẽ để hung tàn chiếm đoạt, xâm phạm 

lãnh thổ lãnh hải khác. Chúng ta cần phát triển theo tinh 

thần hòa bình như thế và đừng làm sai di chí ấy! Nên nhớ 

trên thế giới chỉ có Bách Việt mới tự xưng là con Rồng 

cháu Tiên. Chúng ta thật sự có thể và có quyền tự hào về 

dòng dõi của mình vậy.  

Khi chu ng ta kho ng bie t m  nh la  ai, kho ng tư  hie u m  nh 

th   chu ng ta thie u ne n ta ng cho như ng tư duy cu a chu ng 

ta. Nha t la  da n to  c Vie  t đa  bi  Ha n ho a nhie u. Chu ng ta lơ 

mơ giư a Vie  t va  Ha n. Chu ng ta cha ng tư  ha o ve  ca u 
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chuye  n Con Ro ng Cha u Tie n như ngươ i Nha  t tư  ha o la  

con cha u tha n ma  t trơ i ne n ra t tho ng minh tr   tue  . 

Giờ đây đã đến lúc phải thay đổi suy nghĩ. Câu chuyện 

huyền thoại thiêng liêng gói ghém lòng yêu nước của Tổ 

Tiên. Chúng ta là con cháu không nên de  bie u khinh che  

ma  phải trân trọng và giữ gìn bằng cách đem nó vào 

những tác phẩm văn hóa nghệ thuật!  

Khi cần phải kha ng đi nh la i gia  trị Vie  t, thì đây là điều căn 

bản đầu tiên. Ngoa i ra, the m mo  t th   du  nho  kha c, tư  

trong ngo n ngư  sư  du ng cu a chu ng ta co  ra t nhie u ca i vo n 

la  Vie  t nhưng chu ng ta cư  cho la  cu a Ta u. Đo  la  ca u chu c 

 long phu ng ha o hơ p  . Tha nh ngư  na y kho ng pha i la  

mươ n chuye  n cha La c Long qua n la y me  A u cơ hay sao? 

Nh  n ngươ c la i đo  la  Ha n bi  Vie  t ho a đa y tho i.  

Tha  t sư  chu ng ta ra t ca n kha ng đi nh la i gia  trị Vie  t đe  xa y 

dư ng tinh tha n da n to  c. Tinh tha n da n to  c cao th   đa t 

nươ c mơ i ma nh đươ c.  

Ne u chu ng ta muo n co  mo  t Vie  t Nam thi nh vươ ng ha y 

ba t đa u bươ c như ng bươ c đi tha  t đu ng đa n. Kha ng đi nh 

m  nh la  ai, tư  hie u m  nh la  ai đe  la m ne n ta ng tư duy. Đe  

khi Kinh te  co  pho n thi nh th   du ng tie n tha  ng dư đe  xa y 

dư ng va n ho a nươ c m  nh ma  kho ng pha i pha n va n đo  la  

va n ho a nươ c m  nh hay nươ c ngươ i.  

Nguồn cội Việt, theo ghi chép lịch sử, dân tộc Việt vốn 

thuộc Bách Việt, sống từ miền Nam sông Dương tử đến 
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Bắc Việt hiện tại, ấy là địa bàn định cư đầu tiên của Việt 

tộc. Người Việt có nền văn minh nông nghiệp lúa nước 

thời cổ đại còn rành rành trên mặt trống đồng hình đôi 

vợ chồng giã gạo. Còn người Hán thuộc bộ tộc săn bắn, 

sống trên đồng cỏ phía bắc sông Dương tử.    

Dãy đất bây giờ được gọi là Trung Nguyên là do người 

Hán xâm lược Bách Việt. Người Hán học hỏi nền văn 

minh của Bách Việt và phát triển tiếp để có một nền văn 

hóa như bây giờ . [2] 

Rất nhiều cái chúng ta lầm tưởng là Hán mà thật ra lại có 

gốc là Việt. Thêm một ví dụ như Tết Nguyên đán, đừng 

bao giờ lầm tưởng đó văn hóa của người Hán dạy lại cho 

người Việt. Mà nó vốn là của người Việt. Cứ thử hỏi, Tết 

có bánh Tét, bánh dày, bánh chưng gói bằng nếp lại có 

thể phát xuất từ một bộ tộc du mục săn bắn, mà không là 

từ dân tộc trồng lúa định cư một nơi hay sao? Câu 

chuyện sự tích bánh dày bánh chưng với Lang Liêu chính 

là Tổ Tiên muốn cho con cháu biết gốc gác của món ăn 

ngày Tết có từ thời vua Hùng Vương thứ 6. Chúng ta từ 

đó suy luận, chữ Tết là một từ thuần Việt, do người Hán 

xâm lược, phiên âm thành chữ “tiết”(節) để chỉ cho Tết 

của người Việt. Sau khi người Hán đô hộ chúng ta, dùng 

chữ Hán để phiên âm tiếng Việt, rồi lại buộc người Việt 

học chữ Hán. Từ đó, những cái vốn là Việt, theo thời gian 

người đời sau chúng ta cũng lầm tưởng là ta bị Hán hóa. 

                                                           
2
 Phạm Trần Anh, Nguồn gốc dân tộc Việt, 2013, tr. 307,308. 
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Mà nào đâu phải hoàn toàn như vậy!! Có rất là nhiều cái 

chúng ta cần nghiên cứu theo hướng ngược lại là người 

Hán lấy của ta rồi dạy lại cho ta....  

Hiện tại có sử gia Phạm Trần Anh với ”Nguồn gốc dân tộc 

Việt”, Du Miên Lê Thanh Hoa với Việt Nam: ”Suối nguồn 

văn minh phương Đông” đã cho chúng ta thấy một số ít 

phần sự thật đâu là Việt đâu là Hán.   

Những nghiên cứu phát hiện đó thời gian gần đây nên 

được đưa vào giáo dục phổ thông để những kiến thức đó 

không chỉ là của những nhà nghiên cứu hay học giả. Vì nó 

là những cái góp phần xây dựng nên hào khí Việt và là 

nền tảng cho văn hóa nghệ thuật Việt phát triển. Kỳ dư, 

để xây dựng lại hào khí Việt, nét tinh hoa của Việt cũng 

cần phải khẳng định lại vậy.  

 

Nét tinh hoa của Việt 

Cái gốc của văn hoá là tư tưởng và nếp suy nghĩ. Từ tư 

tưởng văn hoá được biểu hiện dưới nhiều hình thức 

trong lối sống, và qua những sáng tạo của dân tộc đó. 

Người Việt hiện đại có tư tưởng như thế nào thật phức 

tạp để mà phân tích. Do bị đô hộ và chịu ảnh hưởng từ 

nhiều nền văn hoá khác nhau vì vậy cái thật sự là tư 

tưởng Việt đã bị chôn vùi. Nay muốn chấn hưng đất nước 

phải quay về với cái thật sự là mình, của mình; tức là Đạo 

lý Cha Ông để lại. Lấy tinh hoa đó làm căn bản cho sự 
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phát triển, chấn chỉnh lại lối tư duy để nề nếp xã hội thôi 

bề bộn. Nghĩa là chấn Đạo để quốc hưng vậy. 

Muốn chấn Đạo thì phải hiểu cái Đạo lý ấy là gì? 

Đạo Lý Việt ấy chính là nằm trong chiếc Trống Đồng của 

ta. Vì hiện tại Trống Đồng là vật cổ nhất và quý giá nhất 

để ta có thể tìm hiểu về tư tưởng của dân tộc nên khi nói 

tìm về cội nguồn thì hẳn phải quay về với những giá trị 

được nói lên trên chiếc Trống Đồng và những câu ca dao 

cũ khi mà những tôn giáo và đạo đức bên ngoài còn chưa 

du nhập vào. Ca dao thì vì thường là truyền khẩu không 

biết được chính xác phát xuất từ năm nào nên sẽ hạn chế 

nương vào để dẫn chứng. 

Quả thật tư tưởng Việt có giá trị rất cao, nói như vậy 

không hề là ngoa. Chỉ riêng Trống Đồng cũng đã nói lên 

trí tuệ của Việt tộc sâu sắc là dường nào. Thật sự Trống 

Đồng không phải là cái chỉ để làm đẹp, để đem trưng bày 

cho người khác trầm trồ mà còn ẩn chứa bên trong nó 

một kho tàng triết học tư tưởng và lịch sử. Cho đến hôm 

nay những chi tiết riêng biệt hay tổng quan nhiều học giả 

miệt mài nghiên cứu vẫn còn chưa giải mã được hết. Tuy 

nhiên, một trong những triết lý ẩn chứa bên trong Trống 

Đồng mà triết gia linh mục Kim Định (1915-1997) ghi 

trong Sứ Điệp Trống Đồng là tương tự như Tính Không 

trong thuyết nhà Phật. Triết gia bảo: 

“Sứ điệp trống đồng nằm ngay trong chữ Trống…” 
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Lê Quý Đôn đã tóm ý đó vào mấy câu sau: 

“Trời lấy trống không làm đạo, 

Đất lấy im lặng làm đạo, 

Người có trống không và yên lặng mới với đạo trời đất. 

Vì trống không khắc được tự sáng sủa. 

Yên lặng khắc được tự yên định. ” [ 3] 

 

Theo sự phân tích chữ Trống ấy đồng nghĩa với Không 

ngược với Sắc nhưng cũng lại là Sắc. Nếu để tâm hồn 

trống rỗng thì được sáng suốt và thâu nhận sự việc theo 

đúng như nó vốn là. Cũng như trang giấy trắng mới có 

thể hiện lên những nét viết vẽ vào nó một cách trung 

thực nhờ cái tính trắng sáng suốt. 

Ngày xưa Trống có sứ mạng mở đầu mọi cuộc lễ là vì 

phải để Trống tâm hồn là ý nghĩa như thế nên lấy từ 

Trống mà đặt tên cho biểu vật. Để tâm hồn Trống không 

cũng là để có thể thông hội cùng Trời Đất mà theo thuật 

ngữ nhà Phật khi chứng được các Pháp tự thể là Không 

thì đó là giác ngộ. 

                                                           
3
 Kim Định, Sứ Điệp Trống Đồng, Thanh Niên QG USA, 1984, An Việt 

Toàn Cầu, 

http://anviettoancau.net/anviettc/index.php?option=com_content&task=

view&id=800 

http://anviettoancau.net/anviettc/index.php?option=com_content&task=view&id=800
http://anviettoancau.net/anviettc/index.php?option=com_content&task=view&id=800
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Ta thấy đó, Phật giáo mà giờ đây đâu đâu cũng có tín đồ 

mấy ngàn năm trước vắng bóng thế gian (thời đại Đông 

Sơn bắt đầu khoảng 900 TCN, Phật Giáo bắt đầu từ thế kỷ 

thứ 6 TCN) mà Tổ Tiên ta cũng đã có được cái trí huệ 

nhận ra chân lý ấy. Vì chân lý thì chỉ có một, chỉ tên gọi 

theo mỗi tôn giáo khác nhau thôi. Điều muốn nói ở đây là 

Tổ Tiên ta không phải chỉ là những bộ lạc quan tâm mỗi 

chuyện ăn với mặc mà còn đã tiến rất xa về mặt tâm linh.   

Triết gia Kim Định đã nhìn ra được triết lý nằm trong 

chữ Trống, mà không thấy nói đến chữ Đồng. Trong chữ 

Đồng trộm nghĩ ắt cũng bao hàm một ý nghĩa sâu xa 

chẳng kém chữ Trống. Người viết thắc mắc tại sao người 

xưa lại dùng Đồng mà không dùng loại kim loại nào khác 

hơn để đúc Trống, và nếu như thời xưa chẳng có kim loại 

nào chỉ có Đồng là bền nhất mà sao đặt cho thứ kim loại 

đó là Đồng mà không gọi tên gì khác hơn? Đó chắc hẳn 

đâu phải là việc ngẫu nhiên. Có phải chăng trong cái chữ 

“đồng” tàng ẩn những sứ điệp cùng triết lý tư tưởng của 

Việt Tộc chứ không hoàn toàn chỉ là tên của một thứ kim 

loại dùng để đúc Trống? Chữ đồng được dùng còn mang 

một ý nghĩa khác có tính đoàn kết ấy là chữ “đồng” của 

“đồng lòng”? Và chữ “đồng” của “đồng nhau”; một triết lý 

về sự bình đẳng rằng con người sinh ra vốn ngang đồng 

như nhau. Thực sự những gì được chạm trổ trên Trống 

Đồng cũng cho ta thấy được điều đó. Trên chiếc Trống 

chẳng có hình chạm nào cho thấy có người quyền lực trội 

hơn cả. Ngược lại là một sự hoà hợp giữa con người thiên 
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nhiên và đất trời. Trung tâm Trống là hình nhật nguyệt 

(vừa là mặt trời vừa là mặt trăng), những vòng kế là hình 

người và chim muông cùng cầm thú; mặt trời tượng 

trưng cho chân lý soi sáng muôn loài muôn vật mà mọi 

người đều có quyền hướng đến và mưu cầu hạnh phúc. 

Chẳng những như thế, cả sự bình đẳng giữa nam nữ cũng 

được thể hiện ngay trong phần hình đôi vợ chồng cùng 

giã gạo gợi cho ta liên tưởng đến câu ca dao: Đồng vợ 

đồng chồng tát Biển Đông cũng cạn – một câu ca dao nói 

lên sự bình đẳng và đoàn kết. 

Vậy thì, hai chữ Trống Đồng ấy, về triết lý siêu nhiên là tự 

quên đi Bản Ngã (Cái Tôi) để tâm hồn trống không và 

“hoà đồng” vào với chân lý. Vì chân lý là Trống nên mọi 

vật Đồng hiện từ chân lý ấy. Là Không mới có tất cả sắc, 

mà sắc cũng là Không vì từ Không mà có Sắc; tất cả sắc ấy 

đều đồng nhau vì hiện từ cùng một chân lý. Trên mặt 

thực tế sự thật của con người là đồng như nhau, là bình 

đẳng. Không có ai được ưu tiên hơn ai hay được quyền 

làm chủ mọi việc, ý kiến của mỗi người đều có giá trị như 

nhau. Không sai, ý nghĩa dân chủ hay bình đẳng nằm 

ngay đây, chúng ta thật sự không cần phải đi vay mượn ở 

đâu xa xôi để lãnh hội và áp dụng vào thực tế. Chỉ cần 

quay về nguồn cội lắng nghe Trống Đồng đọc bản “di 

ngôn” của Tổ Tiên ta và tuỳ theo hoàn cảnh tiến bộ của 

nhân loại và nhu cầu xã hội hiện tại mà chỉnh đốn lại thôi! 

Về mặt đạo đức, Trống Đồng thay mặt Tổ Tiên nói với ta 

rằng Trống không ấy là đức của bao dung hay khoan 
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dung của trời và đất dung chứa bảo bọc vạn vật. Trống 

mà đi chung với Đồng ấy là bao dung một cách không 

phân biệt, dẹp bỏ các thành kiến coi tất cả đồng nhau. Ôi 

tuyệt diệu thay! Đúng thật tư tưởng và tinh thần của Tổ 

Tiên gắn liền với ngôn ngữ của dân tộc. Chúng ta quả 

nhiên đã như những gã cùng tử có châu báu vô giá ngay 

nơi vạt áo mà mải mê đi làm thuê làm mướn. Thật đáng 

hổ thẹn đã thừa hưởng lại tinh hoa cao đẹp mà chẳng hay 

biết gì để không thể gánh vác giang sơn đúng theo chí 

hướng của Cha Ông. 

Giờ đa y đa  đến lúc trở về với di sản của Tổ tiên để nhận 

ra lại những gì là tư tưởng của Việt. Ý nghĩa bình đẳng 

không chỉ ở trong chữ “đồng”. Chúng ta thấy chăng hình 

ảnh tre n ma  t tro ng Đo ng co  như ng h  nh ngươ i no i nhau 

ta o ne n mo  t vo ng tro n? 

Vo ng tro n la  tươ ng trưng cho sư  hoa n ha o vie n ma n... va  

đa  la  vo ng tro n th   co  the  pha n đươ c ai trươ c ai sau 

kho ng? Va  trong mo  t ca i vo ng tro n th   vai tro  cu a ngươ i 

na y co  the  quan tro ng hơn ngươ i kia kho ng? Kho ng the  

na o co  ke  hơn ngươ i ke m, ke  trươ c ngươ i sau, ke  tre n 

ngươ i dươ i đươ c. Lời nhắn nhủ của Tổ tiên hẳn là mọi 

người đều bình đẳng va  ch   co  hie u va  thư c ha nh sư  b  nh 

đa ng mơ i đi đe n sư  to t đe p tro n ve n tho i. Trong thế kỷ 

này, thế giới kêu gọi sự bình đẳng, khuyến khích tôn 

trọng nhân quyền.. vậy thì muốn kho ng đi ngươ c tra o lưu 

the  giơ i thì phải quay la i vơ i ch  nh m  nh...hay cũng có thể 
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nói quay lại với chính mình tức là không đi ngược lại trào 

lưu thế giới vậy.   

Chúng ta không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa 

mà không bắt đầu xây dựng lại đất nước đúng theo 

nguyện vọng của Tổ Tiên. Để bắt đầu, lịch sử có như thế 

nào, đối với những người cùng dòng máu hay với ngoại 

bang chúng ta chỉ nên chân thật nhìn nhận là mọi việc đã 

xảy ra và lấy đức bao dung Cha Ông đã đề cao mà đối xử 

– đó chính là cái tính hiền thiện nhân ái từ bi của Tiên. 

Sau là “đồng” chung tay chỉnh đốn lại xã hội, chấn hưng 

đất nước cho thật mạnh mẽ đúng như cái tính của Rồng 

oai hùng ngàn năm. 

Ngoài ra chúng ta còn thấy gì trên mặt Trống Đồng?  

Ở hai vòng ngoài cùng ta thấy co  chim bay thu  cha y.  Điều 

đó muốn cho ta thấy sư  tha i ho a. Muông thu  trốn nu p 

kho ng tư  do bay nha y đo  la  bie u hie  n xa  ho  i nhie u gie t 

cho c, loài nào cũng giết cũng ăn chẳng từ, khiến sơ  ha i 

bao tru m khắp nơi thì không phải là cảnh thái hòa.      

Mười con hươu, tư ng ca  p đư c ca i âm dương tra  t tư  cho 

tha y đa o đư c tha ng hoa. Đe n thu  co n như va  y huo ng chi 

là ngươ i. Kho ng pha i nam la ng nha ng, nư  kho ng đoan 

ch  nh. Ha ng say t  m du c la c ma t tra  t tư  la m kho  la n nhau. 

Chỉ nghĩ đến làm sao hưởng càng nhiều vui sướng càng 

tốt chứ không hề nghĩ đến sự đau khổ của người khác khi 

bị tổn thương hay bị ruồng rẫy...  Nam hay nữ, khi tâm 
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hồn chưa an, lấy đâu tinh thần để làm việc, để sáng tạo 

góp phần làm xã hội và thế giới phát triển?  

Hình ảnh này trên mặt trống Đồng cũng cho thấy, ”năm 

thê bảy thiếp” không phải là lối sống của Bách Việt.    

Tiếp theo, trên trống đồng, ma  t trơ i ch  nh giư a tươ ng 

trưng cho tr   tue  . Muo n va  t to n ta i đe u pha i nhơ  đe n a nh 

sa ng ma  t trơ i. Ngươ i kho ng co  tr   tue   so ng vơ i ngu si, 

người ngu gặp người ngu thì chỉ có tranh chấp, đâu như 

kẻ trí gặp nhau hân hoan vui mừng.  Co  tr   tue   th   mơ i co  

đươ c cuo  c so ng tha i ho a, không đấu tranh.  

Chỉ trên mặt Trống Đồng là cả bản Di ngôn như ngọc như 

vàng, ôi là con cháu sao có thể lơ là!!!   

 

Phát triển theo đặc tính 

Tinh hoa của Việt nếu bỏ công nghiên cứu, viết không 

thiếu sót thì vài lời sao đủ. Phần trên chỉ thể nêu ra đôi 

điều cốt tuỷ, nhấn mạnh vào đấy để làm hành trang và 

hướng đi. Mà hướng đi ấy là lấy tự do, dân chủ và bình 

đẳng vốn dĩ đã có và được đề cao từ mấy ngàn năm trước 

trong đời sống của Tổ Tiên làm nền tảng thoát khỏi 

những tư tưởng nô lệ và những hình thức trá hình tự do 

và nhân quyền; đó là lấy lý tưởng của Tổ Tiên làm lý 

tưởng của dân tộc. Lý tưởng ấy là sống hài hoà với nhau, 

tất cả mọi người đều đồng có quyền bình đẳng như nhau, 
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quyền lợi bằng nhau và pháp luật cũng bình đẳng đối với 

mọi người. Mọi tôn giáo theo chính sách quốc gia không 

có bên nào khinh bên nào trọng hoặc được ưu đãi hơn. 

Và các tôn giáo nên nhấn mạnh trong giáo dục tín đồ tôn 

trọng các tôn giáo bạn. Sống hùng mạnh và hiếu thiện, 

nhịp nhàng với thế giới. 

Muốn đạt được mục đích ấy, thật ra không có gì là khó! 

Chúng ta chỉ cần phát triển đúng theo đặc tính chung của 

dân tộc Việt. Có lẽ bạn đang rất lấy làm kinh ngạc, người 

Việt có gì là hay ho đâu, đang là cái dân tộc thấp bé, 

nghèo đến nỗi có kẻ phải hèn. Ôi thôi là nhiều vô vàn 

những điều đáng xấu hổ mà trí thức hay không trí thức 

nghĩ đến cũng phải xót xa. 

Mọi việc đều có sự liên kết với nhau, cũng từ sứ điệp 

Trống Đồng, ta có thể hiểu được đặc tính người Việt ra 

sao. Trước đây có nói đến người Việt có tính vọng ngoại 

nhưng ý nghĩa trên Trống Đồng cho thấy lý do đó chính 

là vì tư tưởng “để tâm hồn trống rỗng” được truyền thừa 

dù chẳng ý thức thì nó đã nằm trong bản chất của ta nên 

người Việt dễ dàng thâu nhận mọi việc mà biểu hiện bên 

ngoài nói nôm na là giỏi bắt chước. 

Vậy thì cái tinh thần Việt “để tâm hồn trống rỗng” nếu ý 

thức được lại đó là tư tưởng muốn dung chứa thâu nạp 

tất cả, tôn trọng và chấp nhận hết thảy để sống hài hoà 

với nhau thì không gọi là vọng ngoại nữa. Như đã thích 
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học bên ngoài mà cực đoan trở lại rẻ khinh cái của mình 

mới là vọng ngoại, là vong bản rất đáng buồn. 

Khi hiểu được cái tính thích học hỏi và dung hoà này là 

gốc từ tư tưởng “để tâm hồn trống rỗng” thâu nhận tất cả 

thì chúng ta có thể tự hào. Vì đặc tính ấy rất hay, có thể 

nói là rất thích hợp với hướng đi của thế giới trong thời 

đại toàn cầu hoá. Sự hội nhập và tiến triển sẽ mau mắn 

nếu người dân Việt được tự do và có quyền tự chủ thật 

sự. Cứ nghĩ mà xem, Việt Nam đang có một nguồn “nhân 

tài” khắp năm châu, tinh hoa khắp thế giới đang nằm 

trong bàn tay của dân tộc Việt, cả Việt kiều và du học 

sinh. Khi xưa người Nhật ngừng bế quan toả cảng, vội 

vàng đưa thanh niên sinh viên và trí thức đi các nước văn 

minh phương Tây để học hỏi rồi trở về giúp đất nước họ 

phát triển. Nếu Việt Nam không có được tự do dân chủ 

đúng nghĩa thì “nguồn tài nguyên” vô giá này sẽ mãi 

không thể cống hiến cho nước Việt; vì du học sinh một 

khi ra đi chẳng mấy ai muốn quay trở về, phần đông 

người Việt hải ngoại thì không hề hân thưởng chút gì chế 

độ độc tài. Ngoài ra còn vô số trí thức trong nước bị dìm 

một cách đắng cay và những người có tiềm năng phát 

triển không có cơ hội – tất cả đó là lý do cho một Việt 

Nam tụt hậu đáng thương! Song tương lai là nằm trong 

tay của chúng ta, nếu muốn một Việt Nam thật sự hùng 

mạnh mà không hành động để đạt mục tiêu; lập lại nền 

dân chủ tự do bình đẳng vốn dĩ là nhu cầu để được sống 
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hạnh phúc của nhân loại thì chẳng biết đến bao giờ ta 

thấy được giá trị thật sự của dân tộc. 

Trở lại nói về đặc tính thích học hỏi dung nạp tất cả của 

người Việt, đó là một trong những yếu tố có thể phát 

triển đất nước hài hoà với thế giới. Yếu tố thứ hai là vì 

Việt Nam giữ vị trí giao thoa giữa Đông và Tây, là “ngã tư 

giao thương quốc tế” đồng thời chiếm cả vai trò “địa lý 

chiến lược” của cả vùng Đông Nam Á nói riêng và thế giới 

nói chung. Với vị trí này khi có đường lối phát triển đúng 

đắn sẽ tạo nên sự hài hoà. Hiện tại chúng ta có một thể 

chế không hề hài hoà với thế giới, đa số các quốc gia trên 

thế giới có nền dân chủ tự do, ngược lại chính quốc gia có 

cùng đường lối thể chế chính trị như chính phủ Việt Nam 

lâm thời là Trung Quốc lại gieo rắc đau khổ cho dân Việt, 

tạo nên tranh chấp và phá sự hoà bình. Chúng ta không 

có gì để thiết tha với họ và với chủ nghĩa này nếu chúng 

ta muốn phát triển hài hoà với thế giới và đúng với đặc 

tính của dân tộc. 

Dân tộc Việt nếu ý thức những điều này và phát triển 

đúng theo đặc tính sẽ có thể trở thành rất độc đáo. Người 

Việt, nhưng lại là người của toàn cầu. Bởi vì dung nạp tất 

cả đó là nguồn gốc của hoà bình và tình thương tạo cho 

ta một sức mạnh vô cùng vì với tư tưởng đó thế giới sẽ 

ủng hộ chúng ta. Đây không phải là chuyện mơ mộng 

viễn vông đâu, vì chúng ta có những yếu tố cần thiết về vị 

trí địa lý, tố chất cũng như đặc tính dân tộc và nguồn 

nhân tài vô giá nói trên. Giữa lúc nguy cơ mất chủ quyền 
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đất nước dồn dập nếu không thấy đây là thời cơ biến 

nguy cơ trở thành cơ hội thì biết nói bao nhiêu lời đau 

lòng cho vừa! Nước Mỹ là một nước gồm nhiều chủng tộc 

khác nhau. Mỗi dân tộc có tinh hoa và trí huệ riêng vì thế 

đã cùng xây dựng nên một quốc gia siêu cường thế giới 

trong một xã hội tự do dân chủ. Nước Việt không phải là 

một đất nước như thế có nhiều chủng tộc, nhưng Việt 

Nam có cơ hội để hùng mạnh tương tự như thế với đặc 

tính thu nạp học hỏi tất cả rất mau. (Có lẽ bạn thắc mắc 

chẳng lẽ dân tộc Việt chỉ biết học theo chứ không biết 

phát minh. Xin thưa rằng phát minh sẽ xuất hiện sau khi 

những tinh hoa quy tụ về, cũng như là nước Mỹ đang là 

một trong những nước có nhiều phát minh nhất thế giới.) 

Tạm kết luận đặc tính có từ tư tưởng “để tâm hồn trống 

rỗng” nay vẫn còn nhận thấy ở người Việt, duy có cái chí 

hướng muốn công bằng, bình đẳng và đoàn kết (được 

tóm gọn trong chữ đồng) đã bị nhiều ý thức hệ khác 

nhau làm chia rẽ và phai mờ sau hàng trăm thế hệ chịu 

sự đô hộ dưới ách độc tài quân chủ chuyên chế, chấp 

nhận sự phân chia bất bình đẳng. Trong thời cận đại, 

cũng tiếp tục chấp nhận chế độ độc tài của chủ nghĩa 

Cộng Sản. (Có phải chăng vì lý tưởng đi đến Đại Đồng mà 

con số người Việt tin theo đã không ít dẫn đến sự thất 

vọng của hôm nay rằng thực tế không có sự bình đẳng về 

quyền sống, hay quyền lợi – dân rẻ rúng còn lãnh đạo 

được biết bao điều ưu tiên.) 
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Cái hồn của dân Việt hay nước Việt mang tính chất đặc 

trưng từ hai chữ “trống – đồng” thiết nghĩ nên ý thức lại 

một cách rõ ràng. Có nên lắm chăng gật gù với nhau rằng: 

“Ý thức hệ” người Việt nên theo mà thích hợp với bản 

chất là bao dung, thâu nạp tôn trọng tất cả (trống) và 

bình đẳng, đoàn kết (đồng) làm lý tưởng phát triển đất 

nước hài hoà với thế giới.  

Thật tình bao lâu bỏ quên di ngôn của Tổ Tiên gửi lại, giờ 

há lại tiếp tục làm ngơ??? Nếu đành như thế cơ hội lập lại 

sự nghiệp của Cha Ông biết đến bao giờ? Như có lập chí 

thì nên phát triển theo đặc tính và lý tưởng được truyền 

lại, bằng không kết quả gặt hái ắt sẽ không nhiều mà còn 

mang lại khổ luỵ. Với đặc tính này rất hợp với xu hướng 

toàn cầu hóa để thấy Việt Nam nếu theo dòng chảy và 

biết lấy xuất phát điểm là chính mình thì có thể theo kịp 

với sự phát triển của thế giới và tạo bước tiến mới, một 

bước tiến Lạc Hồng. Triết gia linh mục Kim Định cũng có 

nhắc nhở như sau trong lời tựa của tác phẩm Sứ Điệp 

Trống Đồng: 

“Trên mặt trống ta gặp được những hình ảnh chạm trổ 

một cách nghệ thuật kèm theo những hoa văn, những diễn 

đề đặc biệt, tất cả hàm ngụ một lý tưởng mà bao lâu con 

cháu sống theo thì đạt hạnh phúc, ngược lại là khổ luỵ. 
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Chính vì thế xưa kia trống đồng được tôn thờ, dùng làm 

chứng giám cho những lời thề nguyện trọng thể.”  [4] 

Đã như vậy, từng lời tha thiết, xin lấy di ngôn trên Trống 

Đồng làm trọng. Con đường phía trước mới mong không 

phải là đường hầm u tối triền miên.   

 

Lợi ích của thay đổi 

Xã hội muốn chỉnh đốn, phải thay đổi tư tưởng và nếp tư 

duy. Như đã nói, đặc tính người Việt dẫu là giỏi học hỏi, 

dung nạp hết thảy, nhưng cũng không có nghĩa là thu 

gom tất cả biến mình thành cái thùng rác; chữ tất cả ấy là 

nói cho tất cả những điều hay lẽ phải vì thế mới tạo được 

cuộc sống thái hoà diễn tả trên mặt Trống Đồng. Nếu 

không biết lọc lựa, đặc tính ấy cũng biến thành cái tự hại 

lấy mình. Xưa nay chúng ta có vẻ là đã góp nhặt quá 

nhiều thứ không đáng thu nạp và giữ gìn; cả bị ép buộc 

lẫn hoàn cảnh tạo nên những khuyết điểm. 

Cũng như chiếc lọ, muốn đựng thuốc hay, phải súc cho 

sạch thì thuốc quý ấy mới có giá trị và có thể giúp ích cho 

ta, nếu đựng chung với thuốc độc thì cũng bằng không. 

Muốn phát triển theo lý tưởng và đặc tính của dân tộc 

                                                           
4
 Kim Định, Sứ Điệp Trống Đồng, Thanh Niên QG USA, 1984, An Việt 

Toàn Cầu, 

http://anviettoancau.net/anviettc/index.php?option=com_content&task=

view&id=800 

http://anviettoancau.net/anviettc/index.php?option=com_content&task=view&id=800
http://anviettoancau.net/anviettc/index.php?option=com_content&task=view&id=800
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không thể không xoá bỏ những quan niệm đã lỗi thời làm 

xã hội suy đồi ẩn náu trong những thói quen chung. 

Một trong những quan niệm lỗi thời cần xoá bỏ ấy là về 

sự bất bình đẳng. Điều quan trọng nhất để một đất nước 

phát triển phải có sự đoàn kết và bình đẳng, nếu không 

có bình đẳng thì khó có đoàn kết. Làm sao ta có thể thật 

sự hợp tác và làm việc vui vẻ với một người lúc nào cũng 

được những quyền lợi và nhiều ưu tiên hơn mình? Chúng 

ta sẽ cảm thấy bất mãn hơn là hài lòng chứ nói gì đến 

chuyện đoàn kết. Sự không bình đẳng về các quyền và cơ 

hội còn gây thêm tai hại khiến người ta dễ dàng sinh ra 

tính ghen tị, có khi hãm hại nhau làm ảnh hưởng đến sự 

phát triển. Thậm chí có thể làm tan tác cả mọi công trình 

chỉ để thoả dạ ganh ghét hoặc tư thù. Cái câu thường 

nghe nói là “Ăn không được thì phá cho hôi” tốt nhất là 

loại bỏ nó khỏi cái suy nghĩ của chúng ta, nó chỉ biểu hiện 

tâm lượng hẹp hòi. 

Xưa nay chúng ta cứ thấy người Việt có khuyết điểm 

không đoàn kết, thì lý do chính yếu là vì không có sự bình 

đẳng. Việc cần lập lại sự bình đẳng về nhân quyền và cơ 

hội từ trong nhà ra đến học đường cho đến công việc, 

trong mọi phạm vi xã hội trong đó có luôn cả sự bình 

đẳng nam nữ nữa. Không cứ phải có thân thế hoặc khác 

giới tính thì được ưu tiên hơn. Vốn từ câu Chuyện con 

Rồng cháu Tiên cũng nói lên sự bình đẳng, giáo sư Keith 

Weller Taylor nhận định: “Sự phân chia con cái làm đôi 

phản ảnh hệ thống gia đình lưỡng hệ (phụ hệ và mẫu hệ). 
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Cả Giáo sư Han Do Hyun cũng đồng quan điểm như thế 

trong nghiên cứu của ông. [5]
  

Hệ thống gia đình lưỡng hệ phải có từ sự chấp nhận bình 

đẳng, chứng tỏ quan niệm trọng nam khinh nữ là bị ảnh 

hưởng bởi người Hán, tuy có thay đổi hiện vẫn còn ảnh 

hưởng trong ý nghĩ thích sinh con trai hơn và người nữ 

thậm chí tự gò bó mình chỉ trong một số lãnh vực. Bình 

đẳng nam nữ là một việc rất cần thiết, bởi vì hoặc phái 

nữ tự nguyện (vì lý do sợ ế chồng chẳng hạn) hay bị phái 

nam loại bỏ sự tham gia của nữ giới vì có sẵn thành kiến 

trong nhiều lãnh vực có nghĩa là một số lớn trong dân số 

không có cơ hội dùng khả năng của mình, đất nước 

không được cống hiến tài năng làm trì trệ sự phát triển. 

Tỷ lệ nữ trong dân số nếu cao thì thiệt hại càng lớn. Mức 

quan trọng của việc bình đẳng đưa đến đoàn kết và góp 

phần làm đất nước phát triển là vậy. Cần can đảm loại bỏ 

quan niệm lỗi thời tai hại này! 

Giờ đây nói thêm đến những mặt tiêu cực trong tính tình 

của người Việt khiến đất nước chậm phát triển. Không 

hẳn vì địa lý với núi bao bọc hướng tây và biển bao 

quanh phía đông mà khiến đất nước bị cô lập với thế giới 

bên ngoài, làm người Việt có khuynh hướng thụ động 

không thích phấn đấu và an phận. Thời gian trước thì có 

                                                           
5
 Taylor, Keith Weller, The Birth of Vietnam, University of California 

Press 1982, tr 13, Han, Do Hyun, Cơ cấu tổ chức và ý thức cộng đồng 

của làng dòng họ Việt Nam, 

http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/Hoithao/VNHOC/TB8/hyun.pdf 

http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/Hoithao/VNHOC/TB8/hyun.pdf
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thể chẳng sai, nhưng thời cận đại thì khác. Nhật là một 

đảo quốc với chung quanh là biển, nhưng khi các nước 

phương Tây đậu thuyền ở bờ biển đòi hỏi giao thương 

vào thế kỷ thứ 16, chính sách quốc gia lúc bấy giờ là cự 

tuyệt, cho đến giữa thế kỷ thứ 19 (1854) mới ngưng sự 

cô lập trước đó kéo dài 251 năm vì sự sáng suốt của lãnh 

đạo họ. Với nền văn minh phương tây chế tạo máy bay và 

tàu bè, không tự chế tạo được vẫn có thể thu mua. Nếu 

không phải chính sách quốc gia muốn thì không có lý nào 

lại tự cô lập được. Việt Nam bấy giờ cũng có những trí 

thức muốn mở cửa với thế giới bên ngoài nhưng chính 

sách quốc gia muốn điều ngược lại. Trong thế kỷ này còn 

thêm cả mạng lưới internet, người Việt vẫn tiếp tục bị cô 

lập với những luật lệ bưng bít thông tin. Với thể chế độc 

tài của quốc gia và vị trí được xếp chung trong những 

nước nghèo thế giới (mà được lịch sự gọi là những nước 

đang phát triển), sự đi lại của người Việt cũng bị hạn hẹp. 

Địa lý hay chính sách quốc gia có thể hun đúc tính tình, 

nhưng hoàn cảnh lại có thể góp phần ảnh hưởng đến. Thí 

dụ bạn có thể là một người nhút nhát vì chính sách nhiều 

bạo lực đối với nhân dân của chính phủ, nhưng đến khi 

gặp hoàn cảnh nguy ngập cần sự can đảm bạn vẫn có thể 

thay đổi vì lợi ích chính bạn và đất nước. Nếu thay đổi 

chính sách và thể chế tự do dân chủ, chúng ta sẽ có sự 

thay đổi và tiến triển khác hẳn. Về chính trị và kinh tế, 

nhiều nước sợ nhận người Việt du lịch sang trốn luôn 

nên chính sách của họ rất hạn chế, và ngược lại doanh 
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nghiệp nước ngoài không dám đầu tư nhiều vào. Ví dụ vì 

luật lệ không rõ ràng khiến ngành hàng không bị thiệt hại 

lại không tạo được việc làm cho người dân. Trong hơn 90 

triệu dân Việt, số người từng ngồi máy bay chỉ vài triệu. 

Nếu con số này gia tăng thì đồng tiền được lưu chuyển 

thêm và kinh tế được phát triển. Chính vì thể chế nên 

ngành du lịch chưa được phát triển đúng mức, bờ biển 

Việt Nam không được tận dụng, góp phần vào làm kinh 

tế đi xuống. Về xã hội, có tự do tiếp xúc nhiều, xoá bỏ 

những cái phân biệt phát xuất từ thành kiến đối với thế 

giới bên ngoài, học hỏi cái mới, khiến con người thêm cởi 

mở, nền văn hoá thêm phong phú, tôn trọng sự khác biệt 

và phát triển hài hoà với thế giới. 

Cũng không phải vì bị giáo lý của Tôn giáo ảnh hưởng 

nên đâm ra quá tin vào số phận mà trở nên tiêu cực. Phật 

giáo với thuyết nhân quả là muốn gặt quả tốt phải gieo 

nhân tốt. Muốn gieo nhân tốt phải nỗ lực để gặt quả tốt. 

Thêm vào pháp về hạnh Bồ Tát là phải dấn thân, nhưng 

có vẻ đa số tín đồ lại hiểu lệch đi là chấp nhận số phận 

mà không nắm rõ là chấp nhận những nhân đã gieo từ 

kiếp trước hay trong quá khứ không thay đổi được, 

nhưng vì còn kiếp hiện tại và nhiều kiếp sau nên lại phải 

nỗ lực gieo nhân tốt. Sự hiểu lầm này là có từ sự giáo dục. 

Tín đồ đông nhưng sự đáp ứng giáo dục ít và không 

cưỡng bách theo quan niệm chọn hiểu khía cạnh tiêu cực 

của cái lý “tuỳ duyên”. Và còn nhiều hiểu lầm khác nữa… 

Công giáo về mặt này lại có hệ thống hơn. Chính sách 
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quốc gia vì thế cũng cần có sự hỗ trợ các tôn giáo, tạo 

phương tiện để chỉnh đốn hoặc phát triển chứ không 

phải kiểm soát và đàn áp. 

Cũng không phải tại người Việt ngu dốt, không đủ kiến 

thức để làm phát triển đất nước lên ngang hàng với thế 

giới, mà vì nền giáo dục không đào tạo được nguồn nhân 

lực cần thiết. Một trong những bằng chứng là bằng cấp 

đại học Việt Nam không được nhìn nhận ngang hàng với 

tiêu chuẩn các quốc gia khác. Và những người có thực tài 

lại không được đãi ngộ xứng đáng với sự hiểu biết và 

cống hiến của mình. 

Về các lãnh vực chính trị kinh tế, tôn giáo và giáo dục vì 

chế độ có chính sách với nhiều sai sót. Lợi ích của thay 

đổi từ sự gạn lọc quan niệm lỗi thời thiếu bình đẳng và 

nhìn nhận những tiêu cực do chính sách gây nên và thiếu 

sót sẽ là con đường đưa chúng ta phát triển xa hơn vị trí 

hiện tại. Sách này chẳng phải để chỉ trích, chỉ nêu lên 

những điều kém với ý xây dựng, để chúng ta (bất cứ là ai) 

có thể chân thật nhìn nhận sai sót và muốn thay đổi hầu 

đem lại lợi ích chung. Vì nếu không biết chính xác sai lầm 

ở đâu thì làm sao có thể khắc phục. Muốn phát triển phải 

có sự thay đổi; cần đổi những cái xấu thay vào những cái 

tốt thì lợi ích vô cùng, nếu đứng yên một chỗ cũng có 

nghĩa là tụt hậu, vì những người chung quanh tiếp tục 

bước đi. Chính sách của quốc gia thật sự có quá nhiều bất 

cập và còn thiếu nhiều chính sách trong mọi lãnh vực 
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nên không đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện tại của 

đất nước.   

Mà nói gần nói xa ..chẳng qua nói thật, tất cả nguyên 

nhân cho sự tụt hậu và kém phát triển đều nằm hết ở thể 

chế chính trị. Dân chủ và đa đảng mới là thể chế chính trị 

chung của thế giới. Thay đổi thể chế sẽ mang lại rất nhiều 

lợi ích cho đất nước. Xin phép nói sơ về ý nghĩa của đa 

đảng.  

Đa đảng nghĩa là một thể chế chính trị chấp nhận nhiều 

đảng tranh cử để giành quyền điều hành chính phủ.  

Dựa trên quyền tự do lập hội, bất cứ một nhóm người 

dân nào cũng đều có quyền cùng nhau thành lập đảng 

chính trị. Tất nhiên phải hội đủ những điều kiện một 

đảng chính trị cần có để được công nhận. 

Quyền này thể hiện sự dân chủ. Nó không là quyền ưu 

tiên hay riêng tư của một nhóm nào cả. Cho nên một đất 

nước gọi là tự do và dân chủ; người dân làm chủ thì 

không thể nào không theo hệ thống đa đảng hay ít nhất là 

hai đảng trở lên. Nhiều đảng thì mới đại diện được cho 

đủ mọi thành phần khác nhau trong một nước, về tư 

tưởng, suy nghĩ, những quan tâm và mong muốn. 

Hệ thống đa đảng như vậy mỗi đảng có mỗi chủ trương 

chính, từ chủ trương đó lập ra chính sách phương cách 

thực hiện để thuyết phục người dân bỏ phiếu cho mình. 

Thí dụ, đảng Lao động thì đặt nặng chính sách về lao 



46 
 

động song song với chính sách tổng quát phát triển quốc 

gia. Cũng nhiều đảng như vậy mỗi đảng tùy theo sự ủng 

hộ của người dân mà có được bao nhiêu ghế trong Quốc 

Hội, cùng đại diện tiếng nói của người dân ảnh hưởng 

đường lối lèo lái và phát triển đất nước. 

Điều này có nghĩa là nếu Đảng Cộng sản... Với gần bốn 

triệu phiếu bầu của những người CS họ vẫn có thể có ghế 

trong Quốc Hội và vẫn có thể tồn tại. Đó là cách vận hành 

theo thể chế dân chủ đa đảng. Nếu ai hô hào dân chủ đa 

đảng mà bỏ qua tiếng nói của những người trong đảng CS 

là chưa thật sự muốn đa đảng đúng nghĩa.  Tiêu diệt 

ĐCS  nên được xem là khẩu hiệu thể hiện ý muốn riêng 

tư của một nhóm nào thôi. Vì đã là dân chủ thì không có 

lý do gì để có thể không chấp nhận họ cả. Trừ phi họ bị 

tước quyền công dân hoặc tự từ chối quyền công dân. 

Nếu có những người CS vi phạm phát luật sẽ xử phạt 

theo cá nhân (dù là một nhóm thì khi ra toà vẫn xét tội 

nặng nhẹ mỗi cá nhân khác nhau).  

Nếu tư tưởng hay chủ thuyết CS vẫn có những người 

không làm những điều sai quấy phạm pháp, ủng hộ nó và 

muốn dùng làm nền tảng để lập đảng chính trị vẫn đủ lý 

do để tồn tại. Như Nauy và một vài nước Âu Châu vì là 

theo dân chủ đa đảng nên vẫn có đảng CS.  [ 6] 

                                                           
6
 Đảng CS Nauy, Norges Kommunistiske Parti thành lập năm 1923. 

http://www.nkp.no/index.php 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nkp.no%2Findex.php&h=2AQGh6uaD&enc=AZM9sL6JQ6pzIFoMJKTYWKLrfxwTF-S3by7Ofw2FXiVXZ-QzJUnM9gV21oJ9JWa0sukdz5SD3eAwGFmUrNB6bCE0NxBBYb5plecmt676tmph3kScOt155hqZpBmwHDBwrIUp5rhzhPHbKxzFilag-oqK&s=1
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Nghĩa là khi chuyển đổi thể chế, sự tổn hại chỉ với một số 

cá nhân lãnh đạo ở mức công bằng và chung chung vẫn 

có lợi cho ĐCS nếu số người hiện tại theo ĐCS muốn duy 

trì ĐCS. Không nói đến giải pháp nhân bản người dân 

dưới thể chế mới đối với cấp lãnh đạo hay ĐCS, thì đây là 

điều nên xảy ra nếu thật sự muốn đất nước vận hành 

theo khuynh hướng dân chủ.  

Sau đây nói về lợi ích của cấp dưới hơn cấp lãnh đạo.  

Có rất nhiều đảng viên, quân đội kể cả nhân viên nhà 

nước v.v...sẽ lo lắng biết mấy khi chuyển đổi thể chế sẽ 

mất hết tất cả. 

Nhưng xin đừng lo lắng nữa.... Sẽ không có kịch bản xã 

hội rối loạn và mọi hoạt động ngừng lại vì tất cả liên 

quan đến nhà nước đều thay đổi nhân sự... hay là kịch 

bản nội chiến (mà ở đây sẽ không bàn đến vì lực lượng 

vũ trang có thể nói chỉ bên chính phủ sở hữu, phương 

thức đấu tranh của người dân là bất bạo động, nếu có 

thành phần bạo động thì cũng nằm trong mức nổi loạn 

chứ không thể là chiến tranh) 

Sự chuyển đổi thể chế nếu chính phủ không tự động 

tuyên bố và cùng với nhân dân tiến hành thì buộc trong 

tương lai gần một cuộc biểu tình bất bạo động sẽ phải 

diễn ra vì chúng ta không muốn bị mất nước khi người 

dân biểu hiện lòng yêu nước bằng cách phản đối Trung 

Quốc bị đàn áp.   
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Cả hai kịch bản trên, cái nào xảy ra thì sự chuyển đổi thể 

chế sẽ diễn biến khái lược là như thế này: 

1) Chỉ duy có chính phủ là không nắm quyền nữa, mà sẽ 

giao quyền cho một tổng thống tạm thời trong khi chờ 

tiến hành cuộc bầu cử. Dành thời gian cho các đảng phái 

trình bày chính sách...Thực hiện những chiến lược để 

tranh cử ..v.v... Hoạt động Quốc hội vì vậy cũng bị ảnh 

hưởng...Tổng thống tạm thời sẽ là một trong những nhân 

vật đứng đầu một đảng phái nào đó hoặc là người hướng 

dẫn chúng ta đòi lại quyền làm chủ đất nước. 

2) Những nhân viên liên quan nhà nước không những 

không thay đổi mà chỉ có bổ sung nhân lực hỗ trợ và 

hướng dẫn điều hành theo cơ chế mới trên tinh thần xây 

dựng đất nước, nhân sự cũ thậm chí còn được trao thêm 

những kiến thức cần thiết qua những khóa tu nghiệp cụ 

thể. 

Giáo dục nhà trường cũng nhà nước, tòa án cũng nhà 

nước, thuế cũng nhà nước, công an cũng nhà nước, quân 

đội cũng nhà nước... Nếu nghĩ là thay đổi nhân sự hết là 

không đúng.  

Như vậy cho thấy điều âu lo mất tất cả là không có mà 

còn được thêm lợi. Nếu thắc mắc nguồn nhân lực hỗ trợ 

và hướng dẫn này ở đâu ra? Đừng nghĩ đất nước hiện tại 

không có, mà là có rất nhiều chỉ là tài năng không được 

sử dụng và không có cơ hội được biết đến. Và ngoài ra 
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còn có lực lượng du học sinh và một phần từ cộng đồng 

người Việt hải ngoại. 

Nếu hiểu là tháo bỏ hết tất cả cái cũ, nhân sự cũ để thay 

cái mới, người mới hoàn toàn nên lo lắng và không dám 

ủng hộ dân chủ là sự hiểu lầm đáng tiếc để phải lo âu và 

tiếp tục chấp nhận chính phủ độc tài hiện tại. 

Tất cả thay đổi đều diễn ra từ từ chứ không phải trong 

tích tắc là được. Đây là việc phải đổi từ gốc. Như xây một 

cái nhà cho cao thì cứ tiếp tục từ trên tầng cao nhất mà 

xây là được, còn đằng này phải đổi cái móng đã mục 

ruỗng và tu chỉnh những tầng trên thì cần khá nhiều thời 

gian và công sức và phải vận động lực lượng từ toàn dân. 

Đã phải vận động từ toàn dân nghĩa là trí tuệ của người 

dân thật sự được xem trọng và khuyến khích đóng góp. 

Và như vậy mới đúng nghĩa dân làm chủ, quyền tự do 

được nới rộng tối đa, cụm từ "tự do trong khuôn khổ" sẽ 

bị vất vào sọt rác cho một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn... 

vì "Tự do" là nền tảng của sự phát triển. 

3) Một khi đã thay đổi thể chế thì có nghĩa là quyền con 

người được bảo vệ, tất cả đều được hưởng quyền lợi 

công dân ngang bằng nhau. 

Thế hệ trước và thế hệ hiện tại có cơ hội cống hiến một 

cách công bằng nhất. Thế hệ sau có cơ hội học hỏi và 

vươn lên bình đẳng. Cụm từ  con ông cháu cha  cũng 
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chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu không bằng nỗ lực của 

chính mình thì chẳng ai được ưu tiên hơn ai cả.  

Tự do và không theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một 

trong những thay đổi lúc giao thời sẽ làm hồi sinh những 

trí tuệ bị bức tử. Nhất là trong lãnh vực giáo dục, mà giáo 

dục lại là nền tảng để một quốc gia phát triển. 

Con người là có óc sáng tạo, nếu không bị hạn chế, cấm 

đoán và được xem bình đẳng ngang nhau ... thì như hoa 

được tự do khoe sắc... Khuôn viên sẽ rực rỡ là điều tất 

nhiên. Cái lợi là vô cùng vậy.  

Đây là lợi ích chung cho tất cả tầng lớp xã hội. Thật sự đã 

đến lúc trút bỏ nỗi lo âu mất hết tất cả để chuẩn bị góp 

sức cho một thay đổi mà chẳng còn bao lâu nữa sẽ xảy 

ra... Và dẫu có thay đổi thế nào cũng nên giữ lại những 

tinh hoa và nét đẹp của dân tộc.  

 

Tục thờ cúng Tổ Tiên 

Trên nói trở về cội nguồn là để xoá những ý thức hệ đang 

hiện hữu gây chia rẽ, lấy ý nghĩa và tinh thần của hai chữ 

“trống đồng” được thừa hưởng, dung nạp tất cả, sống và 

phát triển hài hoà với nhau và với thế giới, xã hội lập căn 

bản trên sự bình đẳng và đoàn kết, có tự do và dân chủ 

cùng với lợi ích của sự thay đổi. Trước khi kết thúc 

chương một bước qua chương về giáo dục không thể 
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không nói đến một nét hay đẹp đặc trưng trong phong 

tục tập quán của người Việt. 

Đó là tục thờ cúng Tổ Tiên, tục ấy kết tinh từ sự hiếu 

thảo và biết tri ân của người Việt. Tập tục này không thể 

có ở nếp sống du mục săn bắn mà phải là một dân tộc có 

địa bàn định cư hẳn hoi. Câu ca dao nằm lòng của chúng 

ta: “Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười 

tháng ba” hay câu ca dao ví công Cha như núi Thái, nghĩa 

Mẹ như nước trong nguồn ….là nhằm giáo dục về sự hiếu 

thảo và nhớ ơn. Vì không ai trong chúng lại không cảm 

nhận sự chịu khó chịu cực, nhận xấu nhường tốt, tần tảo 

nắng sương của những bậc làm cha làm mẹ để lo lắng 

cho con cái và công lao xương máu của Tổ Tiên dựng 

nước giữ nhà. Nếp tư duy cao đẹp đó cần được đề cao 

trong chính cả đời sống người dân bằng cách một năm 

dành cho công nhân chia ra nghỉ làm vài ngày (3 ngày 

chẳng hạn) mà vẫn được ăn lương để thăm viếng hoặc lo 

lắng và dành cho Cha mẹ. Tây phương có ngày của cha, 

của mẹ (father’s day, mother’s day) để nghĩ nhớ đến 

những đấng sinh thành nhưng vẫn đi làm bình thường. 

Người Việt xưa nay trong tập tục đã đề cao hiếu hạnh, thì 

chính sách quốc gia về luật lao động cũng cần chừa chỗ 

cho sự thực hiện nếp tư duy cao đẹp ấy. Và ở đây, hiếu 

hạnh không có nghĩa là cha mẹ nắm hết “quyền bính” 

trong tay, bao giờ cũng xem những người con như vị 

thành nhân làm người con không có tự chủ và không 

được độc lập đưa đến kết quả là có những người con 
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mang óc ghét bỏ gia đình coi là ao tù muốn thoát ly. Mà 

hiếu hạnh là sự nhớ ơn từ khi còn trong bào thai cho đến 

khi sinh ra đỏ hỏn và được nuôi lớn thành người. Nghĩa 

sinh thành ấy cần đền đáp, và thật sự dù đền đáp cách 

mấy cũng chẳng vừa. Cho nên chúng ta cần một chính 

sách như thế nữa để đáp ứng với quan niệm chung của 

dân tộc thấy chữ hiếu đứng đầu trong muôn việc thiện. 

Đó cũng là một cách để nâng cao bản sắc dân tộc coi hiếu 

nghĩa và sự tri ân là trọng, vì cây có cội nước có nguồn… 

Để kết luận chương một, con đường lý tưởng phát triển 

dân tộc là quay về nguồn cội lấy tinh hoa làm căn bản; 

tạo dựng một xã hội bình đẳng, đoàn kết, có tự do, có dân 

chủ, sống hài hoà với nhau và với thế giới đúng theo tinh 

thần trong Trống Đồng để có một xã hội an ổn, một đất 

nước hùng mạnh, để góp phần làm cõi con người thêm 

thái hoà. Muốn như thế phải có sự thay đổi lớn và khắc 

phục những tiêu cực và loại bỏ những ảnh hưởng xấu.  

Chúng ta cần nhìn ra thông điệp để tâm hồn trống rỗng 

và thu nạp tất cả rất hợp với xu hướng toàn cầu hóa hiện 

tại. Và hơn thế nữa .....kêu gọi thế giới cùng làm như thế, 

dẹp bỏ thành kiến, tôn trọng sự khác biệt, không gây thù 

hận làm nguyên nhân cho sự bị khủng bố.   

Vì muốn đi theo con đường này, lý tưởng và tinh thần lẫn 

những đường lối thay đổi cần đưa vào trong giáo dục để 

người sau có thể tiếp nối người trước. Hơn thế nữa, vì 

nền tảng xã hội chính là giáo dục, nếu đầu tư đúng đường 

lối và đúng mức, mỗi người dân đều có điều kiện thu 
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nhận đầy đủ kiến thức và có điều kiện nuôi dưỡng đạo 

đức trong tâm mình thì sẽ có được nền kinh tế chính trị 

vững mạnh và về mặt xã hội cũng được ổn định. Muốn 

được lợi lạc, không có gì có thể bắt đầu bằng sự thiếu 

hiểu biết. Vì thế, chỉnh đốn lại nền giáo dục là cần thiết và 

cấp bách vậy. 
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Con người là gồm thân và tâm, đã có thân ắt cần 

vật chất, đã có tâm thì có nhu cầu về tâm linh. Cả hai là để 

duy trì sự sống của một thực thể gọi là con người. Vậy 

cho nên con người là không thể vô thần và vô sản được. 

Chỉ trừ phi ta chẳng còn thân và chẳng còn tâm. Đó có lẽ 

cũng là lý do nhà khoa học Albert Einstein đã nói: “Khoa 

học mà không có tôn giáo thì sẽ khập khiễng. Tôn giáo 

mà không có khoa học là mù.” Khoa học có thể nói là 

những nghiên cứu tìm hiểu và giải thích cho những hiện 

tượng vật chất; những nghiên cứu khoa học là để phục 

vụ cho thân. Tôn giáo ngược lại, là những câu trả lời cho 

những câu hỏi thuộc siêu hình, đạo đức và tâm linh; thỏa 

mãn nhu cầu của tâm. 

Vì vậy, một nền Giáo dục đúng đắn phải có thể giúp cho 

ta nuôi được thân đồng thời dưỡng được tâm. Mục đích 

của Giáo dục ít nhất phải có thể trao cho người ta một cái 

nghề nuôi thân, ý thức được sự cần thiết của việc tôn 

trọng mọi người trong xã hội và luật pháp được đặt ra từ 

những tiêu chuẩn và nguyên lý đạo đức. Xa hơn nữa là có 

thể nuôi được nhiều người khác và giúp ích cho tổ quốc 

cho đến nhân loại. Giáo dục phải biết nuôi và làm lớn 

mạnh cái hào khí của một dân tộc.   

Về mặt tâm, nếu muốn tâm linh được thăng hoa hơn, 

muốn tìm tòi những giá trị siêu hình, thì có tôn giáo có 
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thể đáp ứng. Một nền giáo dục tốt là có thể đem lại lợi lạc 

không chỉ cho mỗi cá nhân người dân, mà còn cho cả 

nhân loại, có thể đào tạo những con người mang lại thật 

nhiều cống hiến cho thế giới, cả về vật chất và tinh thần. 

Chương này xin chia sẻ ước mơ của tôi về một nền giáo 

dục mới, phần nào hoàn thiện hơn nền giáo dục hiện tại, 

thực tế từ tư tưởng đến thực hành để đem lại lợi ích thật 

sự cho người dân.  

 

Đặt trên nền tảng mới 

Vì giáo dục là nền tảng của xã hội, sự liên quan mật thiết 

giữa chính trị xã hội và tư tưởng văn hoá dân tộc được 

chuyển tiếp cho các thế hệ qua giáo dục, nếu tư tưởng sai 

lầm thì hậu quả tai hại, khó khắc phục và thường kéo dài 

rất lâu. Muốn chỉnh lại thì phải đi từ gốc, tư tưởng vô 

thần vô sản đi ngược lại với nhu cầu con người có tâm và 

có thân vốn không thực tế chút nào. Nếu giáo dục không 

thể giải quyết nhu cầu con người, xã hội không những 

không thể phát triển mà còn làm giảm những giá trị khác 

thuộc con người. Con người là một thực thể khao khát tự 

do, nếu không được tự do tìm cầu những cái mình ưa 

thích kể cả vật chất và tinh thần mà máy móc theo một 

hệ thống cái gì cũng chung và bị áp đặt thì không đáp 

ứng được những nhu cầu sở thích riêng rất phức tạp và 

chi li của con người, vì thân mỗi người mỗi khác; người 

này thích ăn cam thì người khác lại thích ăn quít, con 

người vì tuỳ lúc có nhu cầu hay mục tiêu khác nhau, cần 
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tích luỹ tài sản riêng để đáp ứng và tâm cũng như thế 

mới có nhiều tôn giáo trên thế giới. Cái gốc phải đổi ấy là 

phải loại bỏ tư tưởng sai lầm chỉ coi trọng thân mà bỏ 

quên chăm lo cho tâm. 

Tình trạng nền giáo dục với kiểu tư tưởng trên làm gốc 

sẽ đưa đến là con người ta sẽ chỉ lo kiếm tiền đầy túi, mà 

tâm hồn đi dần đến chỗ rỗng tuếch, vì tâm thì có thể lơ là 

nhưng thân thì phải duy trì. Hệ quả tiếp theo là biến con 

người trở nên thực dụng hơn. Thêm vào chính thể độc tài 

không được tham gia chính trị và quyền tự do bị hạn chế 

cũng góp phần vào, cùng với sự bất bình đẳng về quyền 

lợi và cơ hội, khiến người dân chỉ còn có thể tìm cách 

luồn lách làm ăn kiếm sống mà thôi. Những người có cơ 

hội thì cũng thế, chỉ là kết quả lợi nhuận gặt hái được 

nhiều hơn. Cứ tiếp tục như thế con người bao tử sẽ to, cái 

đầu sẽ nhỏ và trái tim hẹp lại, nam tìm nữ nhìn dung mạo, 

nữ tìm nam nhìn túi tiền, tâm hồn trở nên cạn cợt vì nền 

tảng cho sự tư duy đã sai lầm, mà tư duy khác hơn thì bị 

xem là tội phạm. 

Tóm lại là cần đặt Giáo dục trên một nền tảng tư duy mới, 

đúng đắn và thực tế hơn thì giáo dục mới có thể là nền 

tảng tốt cho một xã hội phát triển. Con người là có thân 

và tâm, thân và tâm đó phải được tối đa tự do để phát 

triển. Không nên có sự cưỡng bách theo tư tưởng của ai. 

Mà là được học nhiều tư tưởng và thậm chí được tự do 

nghiên cứu và phản biện. Giáo dục là nền tảng xã hội, nên 

nền tảng của Giáo dục lại càng quan trọng hơn. Tư tưởng 
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văn hoá dân tộc và chính trị xã hội là hai cái cần xác định 

lại. Giáo dục phải đặt trên nền tảng tự do và bình đẳng, 

mà tự do và bình đẳng ấy là dân chủ; mỗi người dân đều 

có quyền làm chủ lấy mình và làm chủ trong mọi quyết 

định của đất nước một cách bình đẳng và tự do. Chính trị 

vì thế phải là thể chế dân chủ, tư tưởng văn hoá đã nói ở 

phần Nguồn Cội về chí hướng và tư tưởng của Tổ Tiên và 

những điểm cốt yếu, tất nhiên đó cũng là tự do và bình 

đẳng, bao dung chấp nhận những khác biệt, sống và phát 

triển hài hoà với thế giới từ những câu chuyện và di sản 

được thừa hưởng, dù đã cũ song vẫn còn nguyên giá trị. 

Sự trường tồn của dân tộc là người sau có thể tiếp nối 

người trước, giữ gìn những di sản và tinh hoa, nếu không 

thể làm cho phát triển và càng thêm diễm lệ thì ít nhất 

cũng không nên để cho bị lụi tàn. Sự bền vững và cường 

thịnh của đất nước có vì phát triển kinh tế chính trị thì 

cũng là nhờ giáo dục đào tạo những người đầy đủ tài 

năng mà ra. Lấy một ví dụ nhỏ, để tạo một chiếc lư đồng 

có hình Chim và Rồng từng nét tinh vi, người thợ phải có 

tay nghề khéo, được học cách luyện kim, đúc khuôn, 

chạm trổ v.v… khi chiếc lư được đem ra tiêu thụ đáp ứng 

nhu cầu, sự buôn bán làm kinh tế phát triển, xã hội phồn 

vinh mà nét tư tưởng văn hoá cũng được lưu truyền. 

Người thợ phải học nghề cho khéo và được dạy để hiểu 

mức quan trọng của tinh thần dân tộc và trân quý những 

gì thuộc về dân tộc mình. Đây chỉ là ví dụ có liên quan 

đầy đủ, không nên hiểu lầm nơi đây muốn khuyên mọi 
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người đều nên học ngành tương quan với văn hoá nhân 

văn, mà nên hiểu cần có tất cả ngành nghề để hỗ tương 

làm đất nước giàu mạnh và để thấy văn hoá nhân văn 

liên quan thế nào đến sự trường tồn của dân tộc đậm đà 

bản sắc mà không thể coi thường. Ngành nghề nào cũng 

vậy, tất cả từ giáo dục mà ra. Mục tiêu của tất cả chính 

sách quốc gia không thể nằm ngoài việc khiến đất nước 

cường thịnh và dân tộc trường tồn, mà muốn đạt được 

mục tiêu đó phải đầu tư vào giáo dục ở mức ưu tiên nhất. 

Nền giáo dục hiện tại thật sự không có khả năng giúp đạt 

được mục tiêu nói trên, xã hội vắng vẻ nhân lực tầm cỡ 

trong mọi lãnh vực nên không thể phát triển trở nên 

hùng mạnh. Cần thay đổi ngay mà thôi! 

 

Canh tân cả hệ thống 

Phần này nói về thay đổi toàn diện hệ thống giáo dục. 

Trong tất cả loại tài nguyên, có thể nói con người là “tài 

nguyên” quý giá nhất. Nếu như có một nền giáo dục đúng 

đắn, thì đất nước sẽ sở hữu một kho tàng xài không bao 

giờ hết. Và điều hiển nhiên dân trí cao hay thấp là kết 

quả của giáo dục. Dân trí cao thì mới có thể làm cho quốc 

gia được hùng mạnh, vậy nên cần tạo điều kiện cho 

người dân được đi học. Song được học cái gì là điều quan 

trọng hơn. Vì nếu được đi học mà bị nhồi vào đầu những 

cái không hữu dụng thì cũng bằng không, vừa phí thời 
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gian lại thêm tốn công tốn của mà bất cập xã hội ngày 

càng chất chồng. 

Trong hệ thống giáo dục hiện tại, đi học chẳng phải là 

quyền lợi của mỗi công dân, giáo trình dạy những gì 

chẳng phải là ý kiến chung của người dân. Và trường học 

được điều hành ra sao cũng không do người dân quyết 

định. Cả ba việc vừa nêu rất đáng lưu ý để thay đổi bởi 

không thể cứ để như thế thì xã hội sụp đổ, đất nước nguy 

ngập vì chẳng phải ai ai cũng có thể đi tỵ nạn giáo dục 

qua hình thức du học.  

Trong những thập niên qua, đất nước chúng ta thực sự 

có thể nói chưa hề theo kịp đà phát triển của các nước 

trung bình chứ nói đến chi những cường quốc, và chúng 

ta chưa thể nói Việt Nam là một trong những nước văn 

minh vì một nước văn minh hiện tại trên thế giới là nơi ai 

ai cũng được đi học, được học những điều đáng học, có 

tự do dân chủ và có cống hiến. Một đất nước văn minh là 

nơi đạo đức và trí huệ thăng hoa mà Việt Nam đang là 

một nước nơi đạo đức suy đồi, trí huệ không cơ hội đâm 

chồi phát triển. Ấy là lỗi của chúng ta không chịu thay đổi 

nền giáo dục. Để biến nền giáo dục Việt trở thành kho 

tàng của đất nước, và để đất nước trở nên văn minh, ba 

điều nêu trên (quyền lợi, giáo trình, đường lối điều hành) 

trong hệ thống giáo dục cần thay đổi thế nào sẽ trình bày 

sau đây theo ước mơ của tôi. 
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Đi học là quyền lợi 

Đi học là cơ hội tiếp thu kiến thức, là được trao lại sự 

hiểu biết từ trí huệ của dân tộc và của nhân loại. Đó là 

chìa khoá mở ra muôn ngàn cánh cửa trong đời sống, là 

căn bản cho một xã hội, một đất nước phát triển. 

Việc cắp sách đến trường vì thế không chỉ là trách nhiệm 

riêng của ba mẹ lo cho con cái mà nên còn là trách nhiệm 

của chính phủ. Khi nói là trách nhiệm của chính phủ có 

nghĩa là được đi học là quyền lợi của người dân cần được 

ghi rõ ràng trong hiến pháp. Khi nói là quyền lợi thì điều 

đó đồng nghĩa với được đi học miễn phí từ lớp 1 đến lớp 

9. Số năm học đó thật sự chỉ thu thập được những kiến 

thức căn bản chứ chưa chuyên sâu. Mà thật ra nói được 

đi học miễn phí nhưng đó là từ tiền thuế của người dân; 

nên đi học miễn phí là một quyền lợi của người dân, và 

đó cũng là một cách khiến tiền thuế của dân bớt đi một 

chỗ hở để bị thất thoát. Tiền thuế người dân đóng vào là 

để dùng trở lại cho dân, và dùng vào đâu cũng không thể 

sánh với việc dùng vào giáo dục. 

Tất cả các quyền lợi hoặc cải cách trong giáo dục, sẽ 

không có ý nghĩa là bao nếu người dân không có điều 

kiện đi học. Vì không đi học thì làm sao hưởng được 

những quyền lợi khác thuộc giáo dục hoặc những thay 

đổi tốt trong giáo dục. Nếu có sự hô hào sẽ đổi thế này, sẽ 

đổi thế kia mà cái cần đổi lại không đổi thì phỏng có lợi 

ích gì? Vậy nên đi học là quyền lợi đầu tiên cần trao cho 
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người dân ở lứa tuổi đi học, ít nhất là 9 năm đầu từ lớp 

một trở đi để mỗi công dân có thể có được kiến thức căn 

bản trước khi bàn đến những thay đổi khác. 

Quyền lợi đi học của công dân đã có rồi vẫn còn chưa đủ, 

vì quyền lợi đó cần được đảm bảo bằng nhiều phương 

cách như là mỗi mật độ dân cư trong bao nhiêu thì cần có 

1 trường học, phương tiện cầu đò, đường xá cũng là một 

trong các thứ điều kiện cần phải quan tâm. Và sau hết là 

quyền lợi ấy nên được bảo vệ bằng luật pháp là tất cả cha 

mẹ có trách nhiệm cho con đi học, nếu không cho đó là 

xâm phạm quyền lợi công dân của người con; sẽ bị phạt 

theo pháp luật nếu không có những lý do đủ để cảm 

thông. Thật ra, hầu như các bậc cha mẹ đều muốn cho 

con cái mình được đi học, nếu vì hoàn cảnh phải phụ 

giúp mưu sinh thì sau giờ học vẫn có thể. Đi học là quyền 

lợi người dân cần có, đó là mục đích phải thực hiện được 

dù đó là một tiến trình cần mất nhiều thời gian. 

Ngoài quyền lợi nêu trên ra, mỗi học sinh, sinh viên còn 

phải có quyền được đối xử công bằng như nhau không lệ 

thuộc vào thân thế, và không bị đối xử bằng bạo lực đánh 

đập và chửi mắng. Học đường phải là nơi học sinh cảm 

thấy an toàn và muốn đi học. Bị đối xử bất công cũng 

khiến học sinh không cảm thấy an toàn hoặc bất mãn. 

Đánh đập là gieo mầm thiếu tự tin và nhút nhát vào trái 

tim trẻ thơ, và cũng là gieo mầm bạo lực vào con người 

ấy mãi đến khi trưởng thành, em cũng sẽ sẵn sàng dùng 

bạo lực vì cho việc thấy người khác làm sai theo nhận 
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định của mình thì đánh đập là việc bình thường, đó cũng 

chính là nguyên nhân cho xã hội đầy bạo lực, chồng đánh 

vợ, cha đánh con, anh đánh em v.v… Con người không 

phải là con vật để phải dùng đòn roi trừng trị. Hình thức 

phạt có muôn vàn cách không chỉ có đánh đập; như là 

làm thêm bài tập, hoặc ở lại sau giờ học v.v… Vì nếu lỡ 

nói sai hay làm sai mà bị phạt bằng bạo lực thì lần sau có 

nghĩ đúng em lại cũng không dám phát biểu hoặc thể 

hiện, đâu có mấy ai chưa học mà đã biết, nên không thể 

dùng bạo lực để phạt, ấy là ngăn cản sự phát triển tự 

nhiên và hạn chế sự tự do. Những người bị dùng bạo lực 

dù nhẹ hay nặng cũng bị ảnh hưởng tâm lý, kết quả là 

nhút nhát, giao tiếp không giỏi bằng những người hoàn 

toàn không bị. Hệ thống giáo dục Việt Nam đã khiến đa 

số người Việt Nam dở giao tiếp hơn so với nhiều nước 

không dùng bạo lực học đường. Họ tự nhiên, tự tin và 

hoạt bát hơn. 

Sau cùng là quyền lợi được phản hồi hay góp ý với nhà 

trường mà sẽ được nói rõ hơn ở phần điều hành. Ở lớp 

nhỏ cha mẹ có thể thay thế, lên đại học thì tự mình góp ý. 

Ấy là những quyền lợi lấy sự công bằng, tự do và dân chủ 

làm nền tảng. 
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Ngân sách cho giáo dục 

Đến đây, nói về ngân sách. Vì ngân sách lấy ở đâu để mà 

ưu tiên cho giáo dục là câu hỏi chúng ta không thể nào bỏ 

qua.  

Như có ai thắc mắc vì sao mỗi người dân từ 6-15 tuổi đều 

được học miễn phí, chính phủ lấy ở đâu ra số tiền khổng 

lồ ấy để mà trang trải? Trong hệ thống nếu vận hành 

đúng, dĩ nhiên là ngân sách ấy chính yếu được rút ra từ 

thặng dư của quốc gia và tiền thuế của dân. Chỉ nói đến 

thuế thôi, theo Tổng cục thống kê, năm 2013 có 58,2 % 

dân số từ 15 tuổi trở lên lao động so với tổng dân số. [7]
  

Điều đó cho thấy số người lao động nhiều hơn gấp ba số 

lượng dân số ở độ tuổi đi học trung học (từ lớp 1-9) chỉ 

chiếm hơn 17%. Nếu tính tuổi lao động từ 20 đến 64 

chúng ta vẫn có khoảng 45 % dân số lao động. Việc dùng 

thuế đưa vào ngân sách giáo dục để người dân có thể đi 

học miễn phí hết trung học là điều hoàn toàn có thể thực 

hiện được và là việc nên làm. 

Có lẽ vẫn có người cảm thấy kỳ khôi khi một người mới 

lớn lên chưa thể đi làm và đóng thuế thì sao được cái 

quyền xài thuế của người khác, có phải của cha mẹ người 

đó đóng hay không? Nếu như phải thì đâu có phải cha mẹ 

nào cũng có việc làm, và có cha mẹ này lại đóng thuế cao 

hơn cha mẹ khác v.v… làm như vậy chẳng phải là bất 

công hay sao? 
                                                           
7
 https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714 

https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714
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Thật ra nếu ngẫm lại thì mỗi người dân đều tự trả tiền 

học cho mình. Bởi vì tạo điều kiện đi học nghĩa là tạo cơ 

hội có việc làm dễ dàng hơn, và như vậy nghĩa là sẽ phải 

đóng thuế. Cách sử dụng tiền thuế vốn là lấy thuế của 

người trước dùng cho người sau, một người bắt đầu đi 

làm thì trung bình khoảng 40 năm sau mới nhận tiền hưu, 

thuế đóng cho hưu trong thời gian 40 năm dùng vào đầu 

tư cho lớp người mới mà chỉ trong vòng khoảng phân 

nửa thời gian 40 năm lại có thêm một lớp người lao động 

mới, lớp người mới lại đóng thuế cho người sau và trả lại 

cho người trước, như vậy thì ai cũng là tự trả tiền học 

cho mình, tự đầu tư cho mình. 

Vì vậy nói được đi học miễn phí đó không hề là ân huệ 

của chính phủ, mà đó là quyền lợi của người dân. Nếu 

người dân không được những quyền lợi đó, thì thực sự 

xã hội ấy không có công bằng. Mọi lãnh vực khác cũng 

như thế, y tế, cơ sở hạ tầng v.v…bao nhiêu đồng thuế 

đóng vào là để được lại những quyền lợi xã hội. Cho đến 

bây giờ người dân còn thiếu rất nhiều quyền lợi để thấy 

rằng tiền thuế chưa được sử dụng cho những chính sách 

mang lại nhiều lợi ích cho đất nước và dân tộc. Ngoài tiền 

thuế ra, hiện tại chúng ta còn có tiền viện trợ của nước 

ngoài và những số tiền vay mượn khác, chúng ta thật sự 

cần thắc mắc chúng đã đi về đâu? Vì không ai được 

quyền nhân danh đất nước và nhân dân nghèo để nhận 

viện trợ và vay mượn mà những số tiền ấy bị huênh 

hoang bòn rút và không được sử dụng đúng cho người 
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dân và cho đất nước. Cho nên để phương pháp sử dụng 

viện trợ và thuế cũng như các nguồn tài chính khác đầu 

tư vào giáo dục thật sự được áp dụng, cả hệ thống chính 

trị và kinh tế đều cũng cần thay đổi vì hiện tại mọi chính 

sách quốc gia đều rất thiếu căn bản trên lý thuyết, lỏng 

lẽo và không công bằng khi chấp hành trên thực tế; 

chúng ta vẫn thấy hiện trạng về thuế thì kẻ đóng người 

không, đóng rồi cũng chẳng được quyền lợi gì rõ ràng; 

thậm chí có sự oán trách trong dân chúng là thuế bị các 

lãnh đạo bỏ túi riêng. Trong khi chính sách kiểm soát dân 

và kềm kẹp sự tự do không cho chống đối thì lại rất chặt 

chẽ. Đáng buồn là như vậy! 

Trở lại việc được đi học miễn phí, có lẽ chúng ta sẽ thắc 

mắc thêm rằng, nếu mọi người ở lứa tuổi đi học đều 

được đi học để sau đó đi làm đóng thuế ,nhưng có một số 

người được đi học cũng không thể đi làm thì sao? Lý do 

có thể vì bệnh tật, hoặc không tìm ra việc làm …hay họ 

chọn con đường cống hiến khác như là trở thành tu sĩ 

hay làm những công việc thiện nguyện v.v… Lý do thứ ba 

không có gì để bàn, còn hai lý do trước chúng ta không 

thể vì đó mà không đầu tư như đã trình bày vào giáo dục 

để mất những lợi ích đáng kể khác. Mà hiện tại trong tỷ lệ 

dân số ở độ tuổi lao động chỉ có 13% là không đi làm. 

Trong số 13% đó, tất nhiên có tu sĩ và những người bệnh 

tật. Điều đó cho thấy ở trong xã hội của chúng ta đa số ai 

ai cũng đi làm kiếm sống, nhưng sự điều hành của chính 
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phủ chưa hiệu quả để nâng cao đời sống của người dân 

lẫn tình trạng xã hội và cấp bực của quốc gia. 

Đầu tư vào giáo dục, chính là đầu tư vào tất cả mọi lãnh 

vực, bởi vì dân trí cao thì cống hiến mới nhiều, và mọi 

ngành nghề mới mau tiến bộ làm cho kinh tế được phát 

triển. Xã hội vì vậy được xây dựng tốt đẹp hơn với giá trị 

cũ được làm cho thăng hoa, và khai sáng nhiều giá trị 

mới góp phần làm quốc gia được cường thịnh. Kho tàng 

và khối óc của quốc gia nằm ở nền giáo dục, nếu không 

đầu tư vào một cách ưu tiên thì không làm sao thấy 

tương lai đất nước được hùng mạnh. 

Trong giai đoạn bắt đầu để có nguồn vốn đầu tư đào tạo 

thế hệ mới người dân được trang bị ít nhất những kiến 

thức căn bản làm bước đệm tạo điều kiện được học cao 

hơn, tiền thuế phải được sử dụng đúng và hiệu quả. Sau 

nữa là chúng ta phải đành tiếp tục chịu nhận viện trợ và 

vay mượn để không phải thiếu hụt cho một bắt đầu mới 

cải cách nền giáo dục thực sự phục vụ cho người dân và 

lấy dân làm gốc. Chúng ta sẽ mất một thời gian khá dài để 

hệ thống mới được đâu vào đó, khi có thể tự lực rồi, 

chúng ta giúp đỡ lại thế giới để trả món nợ ân tình và vật 

chất. Bởi vì người có được sự giáo dục đúng đắn không 

thể nào là kẻ vong ân, thiếu trách nhiệm với thế hệ trước 

cùng thế hệ sau và không nghĩ đến đóng góp. Đạo đức sẽ 

ở đâu khi mọi cái chung quanh chỉ là phương tiện cho 

chúng ta tìm lợi lạc, lợi dụng hả hê mà không có tâm 

muốn báo ân hay phục vụ cho một ai khác ngoài bản thân? 
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Dù thế nào đi nữa, dứt khoát đầu tư vào giáo dục là việc 

không thể nào đắn đo, mà phải thực hiện. Ngân sách cho 

giáo dục cũng không thể nào hà tiện chứ đừng nói là bòn 

rút ăn bớt. Đó cũng như ta ngại mua xẻng hay dụng cụ để 

khai thác một kho tàng vô giá xài không bao giờ hết. Kho 

tàng giáo dục cần phải biết khai thác vậy.  

 

Triết lý và điều hành 

Trươ c t  nh tra ng hie  n ta i cu a đa t nươ c, thay đo i la  vie  c 

ca p ba ch. Song sư  thay đo i đo  muo n nhi p nha ng va  đu ng 

đa n, ca ch thay đo i phải la  lư a cho n cu a đa so  người da n 

va  đa  đươ c suy xe t tha  t ly  tr   chư  kho ng pha i v   bi  tha ho a 

hay a p đa  t tư  ph  a ch  nh phu  hay mo  t nho m ma nh na o 

đo . Co  như va  y chu ng ta mơ i co  mo  t ba t đa u to t. 

Tất cả thay đổi, từ ý thức của số đông người dân, nhưng 

khi thực hiện, viên đá đầu tiên phải nằm ngay nơi Giáo 

Dục. Giáo dục là nơi kiến thức và di sản tinh thần lẫn vật 

chất được truyền đi tiếp nối. Nói cách khác, Giáo dục 

chính là cái nôi phát triển của đất nước.  

Vậy triết lý nào làm nền tảng cho nền giáo dục đây?   

Đó chính là:  

1. Dân tộc  

2. Nhân bản  

3. Khai phóng  

4. Dân chủ 
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Chương một đã nói về việc cần khẳng định lại giá trị Việt 

là gì. Tinh thần Việt là sao... và dựng lại hào khí Việt trên 

lịch sử chân thật. Giáo trình không thể nào thiếu sót điều 

này mà còn phải thường xuyên cập nhật kịp thời với 

những nghiên cứu và phát hiện mới. Đó là lấy “dân tộc” 

làm nền tảng cho triết lý giáo dục.   

“Nhân bản” là lấy con người làm căn bản. Nếu bản chất 

con người là thiện thì có nghĩa là giáo trình phải dạy điều 

hay, điều thiện, thuận theo bản tính của con người. 

Khuyến khích dối trá, chém giết và thù hận là phạm cấm 

kỵ của triết lý giáo dục nhân bản.  Con người thích cái 

hay cái đẹp, và điều đó có nghĩa là con người bản tính là 

thiện. Như ta vẽ cô công chúa thì đẹp còn bà phù thủy thì 

xấu xí. Đẹp là thiện vậy.  Về điểm này xin sẽ nói thêm ở 

chương Nhân bản luận sau.  

“Khai phóng” là sự cởi mở khi nhận xét hay tiếp thu. Giáo 

dục phải lấy nền tảng là cởi mở để dễ dàng đánh giá 

những cái mới không với thành kiến và như vậy sẽ có cái 

nhìn khách quan hơn để dễ dàng phát hiện cũng như 

nhận ra giá trị trọn vẹn của sự việc hay sự vật. Nghĩa là 

không tự che mắt bưng bít đối với chính mình và người. 

Và cũng có nghĩa là sẵn sàng thay đổi cho hợp với xu 

hướng và thời đại. Xã hội đã thay đổi và nội dung sách 

giáo khoa cũng phải uyển chuyển theo.  Ngoài ra cũng 

cần có những phần giáo trình dành cho những trường 

hợp riêng biệt như là dân tộc thiểu số được học những 

cái thuộc về dân tộc đó.    
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Còn “dân chủ” ở đây mang ý nghĩa là sự quyết định nằm 

ở số đông và lấy quyền con người làm căn bản. Về 

phương diện giáo dục xu hướng số đông muốn như thế 

nào sẽ được điều hành như thế đó, kể cả nội dung giáo 

trình. Tất cả được ảnh hưởng và phản ảnh qua những đại 

diện tham gia trong việc điều hành. Trong phạm vi địa 

phương giáo viên và phụ huynh lại là người giúp tạo nên 

một môi trường lành mạnh để con em mình lớn lên.   

Ngoài ra, còn có Công ước về quyền trẻ em của Liên Hiệp 

Quốc (Convention on the Rights of the Child) không thể 

không lưu ý trong việc điều chỉnh lại nền Giáo dục.  Bảng 

Công ước này được lập ngày 20 tháng 11 năm 1989 với 

42 điều khoản, trong đó  có quyền đi học như đã nói ở 

trên mà Việt Nam cùng với 193 quốc gia khác trên thế 

giới đã ký kết.    

Về giáo trình, phải có những môn học tự chọn vì đó là 

dân chủ được đưa vào trong thực tế. Nhà trường có trách 

nhiệm đào tạo tài năng để sự phát triển của xã hội không 

bị đình trệ cũng có trách nhiệm tạo điều kiện để mỗi cá 

nhân phát triển sở trường hay năng khiếu riêng.  

Nói về ý nghĩa của giáo dục. Gia o du c kho ng pha i chỉ la  

da y ngươ i đie u ho  chưa bie t, ma  la  còn da y ngươ i cư xư  

đu ng vơ i ba t ky   kie n thư c la nh vư c na o. Gia o la  da y, du c 

la  nuo i dươ ng, la m cho pha t trie n. Ne u sử dụng kie n thư c 

đe  pha  hoa i th   sao co  the  go i la  nuo i dươ ng? Dạy cho 
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kiến thức mà không dạy cho cái tinh thần xây dựng 

không phá hoại thì chẳng thể gọi là giáo dục.  

Ước mơ của tôi về một nền giáo dục mới nói chi li sẽ rất 

dài dòng. Ở đây chỉ có thể chia sẻ đại lược như thế. Tôi 

muốn một Việt Nam với nền giáo dục đúng nghĩa là dạy 

và nuôi dưỡng, làm cho phát triển.  

Khoa học là công cụ để con người sử dụng tài nguyên tốt 

hơn nhưng con người đã lạm dụng và gây ra nhiều rủi ro 

cho chính môi trường sống của con người.  Thế giới ngày 

nay đang bị tàn phá. Con người không hề có thể hoàn 

toàn kiểm soát được thiên nhiên, người dân Việt phải 

được giáo dục bảo vệ nhau, bảo vệ mọi người trên thế 

giới, bảo vệ môi trường, đất nước và thế giới. Tinh thần 

này phải được nằm trong chính sách giáo dục quốc gia. 

Có như thế, việc gần nhất là sẽ không còn những thương 

gia vì lợi nhuận làm hại những người tiêu dùng, kế đến 

không có sự tàn phá rừng để làm ảnh hưởng khí hậu thế 

giới v.v...  Tuy nhiên, vẫn hơn hết là Giáo dục phải lấy trí 

tuệ Việt làm căn bản, tức di sản văn hóa cần truyền bá 

đúng đắn và khuyến khích những suy nghĩ và tư tưởng 

mới.   
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Trong ước mơ của tôi, Việt Nam sẽ là bước tiến hóa tiếp 

theo của nhân loại.  

Vậy làm thế nào ?  

Xin hãy thẳng thắn nha  n ra ra ng đa t nươ c đa  đe n lu c pha i 

thay đo i. Vie  t Nam đang the m mo  t la n nư a ơ  va o vi  tr   

la m chie n trươ ng cho sư  tranh gia nh a nh hươ ng giư a 

Đông và Tây. 

Trươ c đa y trong thơ i ky  chie n tranh la nh (1945-1991) 

Vie  t Nam đa  mo  t la n la m chie n trươ ng cho hai the  lư c lơ n 

the  giơ i so ta i; My  va  So  Vie t (cộng Trung Quốc) cu ng bơ i 

mie n Ba c bi  da n da t bơ i chu  ngh  a Cộng Sản va  mie n Nam 

ba y giơ  đang thi nh vươ ng trong che  đo   da n chu . 

Giơ  đa y, cu ng cha ng kha c la  bao, ch   kha c la  tre n danh 

ngh  a th   Trung Quốc la  ch  nh, đa i die  n cho chu  ngh  a 

Cộng Sản ma  Nga ơ  sau. Ve  y  thư c he  , da n Vie  t mong mo i 

mo  t ne n da n chu  đu ng ngh  a....trong khi la nh đa o đo  c ta i 

to n thơ  chu  ngh  a Ma c Le . 

Đo i vơ i vie  c Trung Quôc la n chie m Bie n Đo ng va  xa y phi 

trươ ng qua n sư  ơ  Ga c Ma đe  kho ng che  Đo ng Nam A , 

trươ c khi  trư ng trị" Trung Quốc, My  va  EU tro i tay Nga 

ba ng sa c le  nh ca m va  n. Song song la  ba t tay vơ i Nha  t va  

U c ta  p tra  n. Rồi hàng loạt tin báo đưa Nga tuyên bố tập 

trận với Trung Quốc sau khi Mỹ và Việt Nam đã ký Tuyên 

bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ, 
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đánh dấu bước chuyển mới trong quan hệ hai nước ngày 

1 tháng 6 năm 2015.   

Da n Vie  t Nam chu ng ta se  lo cho no i cơm cu a m  nh như 

the  na o đa y? Cư  đe  ma  c cho ch  nh phu  quye t đi nh theo 

Trung Quốc hay cho n My  la m đo ng minh th   đa t nươ c 

Vie  t Nam na y cu ng se  đie u linh. 

Ne u ch  nh phu  cho n Trung Quốc la  mơ  ra mo  t thơ i ky  

Ba c thuo  c mơ i, ne u cho n My  th   li ch sư  la  p la i - nguy cơ 

Vie  t Nam trơ  tha nh chie n trươ ng như thơ i ky  chie n tranh 

1975 la  đang ra t tha  t. Sư  ba t tay vơ i My  se  khie n Trung 

Quốc no i gia  n. Ne u ngh   kho ng chie n tranh th   chu ng ta 

tha  t sư  đa  xem thươ ng ca i da  ta m va  la  gan cu a Trung 

Quốc. Cư  ngh   la i sư  kie  n Thie n An Mo n; cu ng la  đo ng 

ba o, ch  nh phu  Trung Quốc va n đang ta m tha m sa t th   

da n Vie  t la  g   ma  mong đươ c nương tay? Khi đa  tuye n bo  

chu  quye n, khi đa  xa y phi trươ ng qua n sư  ơ  Ga c Ma th   

ho  chua n bi  đie u g  ? Ne u kho ng dư  đi nh  ne u ca n se  

đa nh  th   ho  chua n bi  như the  đe  la m g  ? Va  ne u My  va  

đo ng minh kho ng lo la ng th   gư i qua n đe n U c va  tươ ng 

ca p cao đe n tha m Vie  t Nam la m g  ? Như ng ngươ i la m 

ch  nh trị ho  dư  đoa n đươ c bươ c đi tie p theo va  chie n 

lươ c cu a đo i phương la  g   ne n pha i chua n bi . Chu ng ta la  

ngươ i da n, đa t nươ c cu a chu ng ta đang nguy nga  p như 

the  na o chu ng ta ca n pha i mơ  ma t ra ma  xem! 
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Chu ng ta đang ơ  trong giai đoa n li ch sư  quan tro ng ca n 

co  sư  cho n lư a đu ng đa n đe  đa t nươ c thoa t he t ta t ca  

nguy hie m tang thương đang chư c chơ . 

Địa chính trị Việt Nam bao giờ cũng quan trọng vô cùng 

đối với việc Trung Quốc thực hiện tham vọng bá quyền 

qua chiến lược chuỗi ngọc trai, string of pearls...mà giờ 

đây Trung Quốc việc đầu tiên sau bao nhiêu năm âm 

mưu đã không thể không tỏ rõ thái độ muốn khống chế 

kênh Đông nam Á. 

Theo chuyên gia hàng đầu phân tích địa chính trị của 

Stratfor, Robert D. Kaplan, thì 50% vận chuyển hàng hải 

của Thế giới đi qua Biển Đông, trong đó có 80% là vận 

chuyển dầu hỏa của Trung Quốc. Đó là lý do Trung Quốc 

muốn kiểm soát Biển Đông, điều này không thể không 

đồng nghĩa với việc phải chiếm chủ quyền, vì có chủ 

quyền mới có thể kiểm soát. Chiếm chủ quyền lại đồng 

nghĩa là thôn tính lãnh hải lãnh thổ biển đảo Việt Nam và 

Phi. Việc này lại cũng nghĩa là muốn xóa ảnh hưởng vốn 

là của Mỹ trong khu vực này xưa nay. 

Việt Nam nếu để mất Biển Đông là sẽ hoàn toàn bị khống 

chế, và là tiếp tay Trung Quốc đe dọa sự hòa bình của 

Thế giới. Họa hại sẽ vô vàn.  

Ne u ch  nh phu  ba t tay vơ i My  đe  la m ha i lo ng ngươ i da n 

chu ng ta th   nguy cơ Ba c thuo  c cu ng kho ng pha i la  đa  he t 

va  đư ng co  vo  i mư ng! Ha y nh  n la i li ch sư , sau chie n 

tranh vơ i Trung Quốc na m 1979 hai nươ c Cộng Sản; 
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Trung Quốc vơ i Vie  t Nam trơ  ma  t nhau kho ng bang 

giao ... Nhưng đe n khi Đo ng A u va  Lie n xo  su p đo  th   

ch  nh phu  Vie  t Nam đa  vo  i quay la i vơ i Trung Quốc đe  

ba o ve   chu  ngh  a Cộng Sản. La n na y ne u tha  t sư  cho n My  

la m đo ng minh đuo i Trung Quốc ra kho i Bie n Đo ng, sau 

đo  cu ng ra t co  the  hoa  c se  v   chu  ngh  a Cộng Sản, v   tinh 

tha n ngươ i Cộng Sản ma  quay la i vuo t ve ky  the m mo  t 

la n hie  p đi nh tương tư  hie  p đi nh Tha nh Đo  vơ i Trung 

Quốc th   đa u cu ng la i va o đa y. Đa t nươ c coi như bi  gia y 

xe o đau đơ n, ngh  a trang lie  t s   se  mo c le n the m nhie u.... 

ch   v   lu c theo Ta u lu c theo Ta y. Ai trong chu ng ta da m 

kha ng đi nh li ch sư  se  la i kho ng ta i die n? Xin cư   lua  n co  

ma  suy kim  đi!  

Va  ....va n đe  đie u mong muo n co  mo  t ne n da n chu  tha  t sư  

se  đi ve  đa u ươ c mơ đo ? Như ng ngươ i đang tranh đa u 

cho da n chu , như ng ngươ i đang mong ươ c da n chu ... 

như ng co ng da n nươ c Vie  t ha y nha  n ra ....thơ i kha c li ch 

sư  la  đa y... muo n đo i nguy cơ trơ  tha nh cơ ho  i th   hơn hết 

ch   co  ba y giơ  !!! 

Chu ng ta pha i co  quye t đi nh ma  pha i tha  t la  sơ m v   thơ i 

gian kho ng co n nhie u nư a, đa  ca p ba ch la m ro i! Gia n 

khoan ru t ve , phi trươ ng quân sự Ga c Ma chuẩn bị hoa n 

ta t.  

Quye t đi nh như the  na o đe  tra nh đa t nươ c the m mo  t la n 

trơ  tha nh nơi ta n pha  cu a như ng vu  kh   thơ i đa i ha ng 

na  ng đa y? Va  pha i la m như the  na o đe  khi ch  nh phu  ba t 
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tay vơ i My  th   sau đo  kho ng quay la i vơ i Trung Quốc va  

chu ng ta co  đươ c mo  t ne n da n chu  tha  t sư  va  mo i ngươ i 

da n đươ c hươ ng tro n ve n quye n con ngươ i? 

Ne u chu ng ta kho ng y  thư c đươ c đie u na y va  muo n t  m ra 

gia i pha p, thơ  ơ vơ i va  n nươ c, bao nhie u thie  t ha i va  thie  t 

tho i chu ng ta se  chi u na  ng ne  nha t như đa  tư ng. Va  y co  

ngh  a la  chu ng ta se  a n ha  n kho n nguo i ma  tho i....!!! 

Vie  t Nam chu ng ta đa  la  na n nha n cu a che  đo   chu  ngh  a 

Cộng Sản bao nhie u na m qua... Ne u cho n lư a theo XHCN 

kho ng pha i la  cu a chu ng ta, như ng ngươ i đang so ng ba y 

giơ  th   chu ng ta tuye  t đo i kho ng ne n thu  đo  ng im la  ng 

xuo i theo mong muo n cu a ke  kha c nư a ma  pha i tư  quye t 

đi nh cho m  nh, cho va  n me  nh da n to  c m  nh !!! 

Thơ i kha c cho n vie t li ch sư  như the  na o la  đa y! Ai la  

ngươ i da n Vie  t cha n ch  nh kho ng muo n bi  da n da t th   ha y 

co  sư  lư a cho n va  chua n bi  tinh tha n. Kho ng the  na o đe  

ch  nh phu  đem va  n nươ c va  sinh ma ng ngươ i da n ra đe  

đo i la y như ng thie  t tho i ve  m  nh như đa  tư ng trong li ch 

sư . 

Đư ng uy  tha c cho mo  t nho m ngươ i na o đo  quye t đi nh đe  

sau na y co  cho  đo  thư a khi đa t nươ c tan hoang ....Ca i le  

ta t nhie n va  n me  nh quo c gia pha i la  ca  da n to  c quye t 

đi nh, kho ng co  ch  nh phu  na o ca ! 

Song ....pha i quye t đi nh cho n lư a như the  na o đa y? 
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Ai la  ba n th   pha i bie t pha n, ai mang đe n a nh hươ ng xa u 

pha i bie t xua đi. Chu ng ta muo n da n chu  tha  t sư  pha i 

cho n My  la m đo ng minh. Chu ng ta kho ng muo n chu  

ngh  a đo  c ta i Cộng Sản th   pha i xo a đi. Ne u kho ng xo a, 

đư ng be n My  va n co  lu c se  quay ve  vơ i Trung Quốc. Va  co  

kho ng quay ve  quy phu c Trung Quốc đi cha ng nư a th   che  

đo   đo  c ta i na y vơ i ch  nh sa ch xa o quye  t tro ng ca i vo ng no  

le   va o đa u ma  ngươ i da n kho ng hay m  nh bi  no  le  , mo  t 

chu t quye n con ngươ i cu ng tươ c sa ch cha ng co n chi th   

co n đơ i g   ma  kho ng du ng ca m tha y ra va  nh  n nha  n sư  

tha  t na y đe  cư u la y m  nh va  cư u nươ c??? 

Thay đo i da n chu  la  ta t ye u, ca ch duy nha t la  ch   co  cu ng 

đư ng le n đo i ho i. Ne u đe  ch  nh phu  tư  đo  ng gia i the  nguy 

cơ tra  h  nh che ma t ra t lơ n du  ra ng va n co  the  cha p nha  n 

va  co  ca ch đe  nga n cha  n. Va  ch   co  đo i ho i da n chu  va  đa 

đa ng th   mơ i nga n đươ c Vie  t Nam bie n tha nh chie n 

trươ ng cho như ng cươ ng quo c. 

Vie  t Nam thay đo i the  che , Trung Quốc co  nguy cơ bi  xe  

tha nh nhie u nươ c nho  v   la u nay va  trong hie  n ta i Ta n 

Cương, Ta y Ta ng, No  i Mo ng, Ho ng Ko ng, MaCau va  co n 

nhie u da n to  c thie u so  kha c trong nươ c Trung Quốc va n 

đang đo i ho i da n chu  va  chơ  cơ ho  i. Vie  t Nam de  da ng 

tha nh co ng hơn v   hie  n giơ  ch  nh phu  đang ca n dư a My . 

No i mo  t ca ch kha c chu ng ta co  My  va  Liên A u u ng ho   va  

ba o trơ  nga m. 
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Khi Vie  t Nam tha nh co ng, ta c đo  ng se  ra t ma nh đe n ca c 

nơi muo n da n chu  ơ  Trung Quốc va  co  the  no i ga y a nh 

hươ ng đe n luo n ca  Ba c Trie u Tie n. Trung Quốc co  ve  lơ n 

nhưng no  i lư c ra t ye u v    ma m mo ng no i loa n  đo i ta ch ra 

va  đo i da n chu  ra t nhie u. Khi qua n lư c đa y ra bie n Đo ng 

la  lu c ho  ra t ye u be n trong. Da n Vie  t Nam ca n đư ng le n v   

ch  nh m  nh va  vì cả như ng ngươ i da n Trung Quốc... va  

cho ho a b  nh the  giơ i ! Như va  y cu ng ngh  a la  đư ng le n 

đo i da n chu  thie  t ha i   t vo  cu ng cho hie  n ta i va  tương lai. 

Ne u chu ng ta kho ng co  như ng chua n bi  chu ng ta la m sao 

đư ng le n đe  đo i da n chu ? Va  y se  gio ng như muo n đi ma  

kho ng bie t hươ ng đe n th   cu ng đư ng mo  t cho  ma  tho i. 

Đo i ho i xong, đươ c ro i la i  lơ tơ mơ . 

Hươ ng đi đe  pha t trie n đa t nươ c se  như the  na o? 

Muo n tra  lơ i ca u ho i na y pha i tra  lơ i mo  t ca u ho i kha c.... 

Ne n ta ng cho sư  thay đo i to t la  g  ? 

Ne n ta ng cu a sư  thay đo i to t ...no  na m trong mo  t chư  

 nha n . Chư  nha n na y ngh  a ra t ro  ng. Va  no  cu ng ch  nh la  

ne n ta ng đe  Vie  t Nam trơ  tha nh la  nươ c ta o bươ c tie n 

mơ i trong qua  tr  nh tie n ho a cu a nha n loa i. 

Nhân loa i tie n ho a la  dư a tre n như ng tinh hoa va  tha nh 

tư u đa  co  ma  pha t trie n tie p... A u My  đa i die  n cho 

phương Ta y thie n ve  va  t cha t, do n tr   tue   va o sư  pha t 

trie n khoa ho c. A  Cha u đa i die  n cho phương Đo ng thie n 

ve  ta m linh ne n như ng to n gia o lơ n kho ng pha t xua t tư  
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phương Ta y. Nha  t la  nươ c tie n phong mơ  cư a đo n nha  n 

la n gio  va n minh phương Ta y nhưng kho ng the  giư  tha ng 

ba ng giư a ta m linh va  va  t cha t. Tuy va n đe  cao va n ho a va  

giư  truye n tho ng kha  to t nhưng sư  ba o mo n bơ i a nh 

hươ ng cu a phương Ta y đang ra t ma nh. Nha  t cu ng đa u tư 

nhie u va o co ng nghe   khoa học ky  thua  t đa  đưa nươ c 

Nha  t va o vi  tr   mo  t trong như ng sie u cươ ng quo c the  

giơ i. Con so  tư  tư  trong xa  ho  i Nha  t nga y mo  t ta ng cao. 

Mo  t na m co  như ng 35.000 ngươ i ca m tha y ma t nie m tin 

va o cuo  c so ng t  m đe n ca i che t du  đa t nươ c gia u ma nh. 

Trong khi ngươ i phương Ta y đa  đa y đu  va  t cha t đang t  m 

ve  vơ i the  giơ i ta m linh. Trươ c đa y phong tra o t  m hie u 

ve   en (thie n) Nha  t Ba n th   ba y giơ  la  đa nh gia  ra t cao va  

to n tro ng Pha  t gia o Ta y Ta ng. 

Vie  t Nam chu ng ta co  muo n la  mo  t đa t nươ c nho  ma  

ma nh, kho ng bi  be n na y lo i, be n kia ke o... đe  như ng nươ c 

lơ n cho n la m chie n trươ ng cho chie n tranh cu a ho  ..... lo i 

la  ơ  chu ng ta qua  nhu nhươ c va  kho ng co  hươ ng đi cho 

rie ng m  nh... Chu ng ta pha i co  hươ ng đi cho rie ng m  nh 

va  tư  tin ve  đie u đo . 

Ha y qua ng chu  ngh  a co  ng sa n va o so t ra c, de p chu  ngh  a 

tư ba n luo n! Ha y cho n mo  t chu  ngh  a kha c cho rie ng 

m  nh. Đo  la  chu  ngh  a  Nha n ba n . La y con ngươ i la m 

go c. Co  nhu ca u va  t cha t va  ta m linh (ta t ca  to n gia o pha i 

đươ c coi tro ng). Pha t trie n tha ng ba ng giư a hai nhu ca u 

đo . Tư c la  la m ca n ca n giư  tha ng ba ng giư a Đo ng va  Ta y. 
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Đa y la  con đươ ng da i ca n co  mo  t ba t đa u va  thơ i gian đe  

xa y dư ng. 

 

 h n  ản là  ao? 

Con ngươ i la  co  đa u o c bie t suy ngh  , hơn loa i va  t ơ  cho  la  

bie t hươ ng thie  n. Du  co  h   no   a i o  va n co  the  ho c va  tư 

duy đe  bie t ha  u qua  kho ng to t cu a sư  oa n ha  n hay no i 

gia  n tham lam ....mang la i đe  kie m che . Xa  ho  i chu ng ta 

đang gia ng co giư a gia  trị đa o đư c va  ly  thuye t ve  ba n 

na ng. Đa y cu ng la  mo  t vie  c ca n nh  n la i đe  tha ng ba ng 

ne u kho ng se  đưa đe n sư  be  ta c v   qua  đa  cu a phương 

Tây.  

Nha n ba n la  go c con ngươ i, go c con ngươ i tư c la  hươ ng 

thie  n va  y. Hươ ng thie  n la  hươ ng đe n sư  hoa n thie  n chư  

kho ng pha i đi la m tư  thie  n ro i ca i vã lung tung. 

Hươ ng đe n sư  hoa n thie  n la  tha ng ba ng giư a va  t cha t va  

tinh tha n v   con ngươ i la  co  tha n va  ta m. Ne u như ch   co  

ta m th   ch   ca n cha m lo tinh tha n, ne u như ch   co  tha n th   

cư  bo  n be  lo toan va  t cha t. V   la  co  ca  hai ne n ca n co  ca i 

nh  n đu ng ve  va  t cha t ma  truy ca u va  hie u ro  ve  nhu ca u 

ta m linh cu a con ngươ i ma  t  m to i. Ne n da n chu  phương 

Ta y tuy la y quye n con ngươ i la m go c nhưng pha t trie n 

thie n ve  khoa ho c va  t cha t. Cái gì khoa học chưa chứng 

minh vẫn còn ngại ngần chưa dám tin thậm chí bác bỏ.  
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Qua  tha  t hươ ng đi cu a đa t nươ c sau khi thay đo i the  che  

ne n la  con đươ ng hoa n thie  n ca i go c con ngươ i, tha ng 

ba ng giư a va  t cha t va  ta m linh. Đie u kie  n tie n quye t đe  

thay đổi la  pha i xo a bo  chu  ngh  a Cộng Sản đo  c ta i 

(nhưng va n co  the  cha p nha  n sự tồn tại của đa ng Cộng 

Sản như một đảng chính trị).  

Va  chu ng ta cu ng pha i bie t cho n ba n ma  chơi. Trung Quốc 

co  xư ng đa ng la  la ng gie ng, ba n va  đo i ta c to t hay kho ng? 

Ca u tra  lơ i ta t nhie n la  kho ng va  kho ng ca n da n chư ng 

ma  cư  tư  ho i m  nh xem co  a i nga i khi tie u du ng thư c 

pha m Trung Quốc hay không? 

Ke t lua  n cho n My  ma  chơi va  thay đo i the  che  hai ca i na y 

pha i đi đo i mơ i mang la i lơ i   ch lơ n vo  cu ng cho đa t nươ c 

cu a chu ng ta. Thơ i kha c li ch sư  la  đa y va  đa  đe n. Cơ ho  i 

thoa t Trung va  xo a bo  chu  nghĩa Cộng Sản, ngăn cha  n 

Vie  t Nam bie n tha nh chie n trươ ng bi  du ng la m nơi so ta i 

va  tranh gia nh sư  a nh hươ ng cu a như ng nươ c lơ n. 

Xin ha y chua n bi  đe  cu ng đư ng dươ i la  cơ  đoa n ke t đo i 

ho i quye n la m chu  đa t nươ c ba y giơ  va  v  nh vie n ve  sau! 

Do dư  la  se  ho i ha  n!  

Ước mơ của tôi là như thế đó, dân Việt lấy lại quyền làm 

chủ đất nước, bắt đầu lại một Việt Nam với đường lối 

riêng. Những điều gì cần theo trào lưu thế giới, những 

điều gì không cần phải sáng suốt nhận biết để thẳng thắn 

từ khước. Lấy thí dụ về việc sản xuất và tiêu thụ hàng 

hóa. Những sản phẩm mới cứ ào ạt ra mắt, con người 
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chạy theo nó dù đã hiểu sự tàn phá môi trường như thế 

nào khi sản xuất và khi bị đào thải trở thành rác. Song 

con người không thể ngưng sử dụng và biết tiết chế. Con 

người tìm cách tái sử dụng nhưng vẫn không ăn nhằm gì 

với tốc độ sản xuất và tiêu thụ.    

Khi nhà máy Samsung từ Trung Quốc dơ i đe n Ba c Ninh,  

Chúng ta đư ng vo  i vui mư ng v   đie u đo . Khi nhà máy 

không đặt ở nơi nước của họ, nhân công vư a re  la i vư a 

tie t kie  m đươ c mo i trươ ng va  sư c kho e cu a ngươ i da n 

cu a ho . Va  đie u đo  co  ngh  a la  mo i trươ ng chu ng ta đang 

đo i die  n vơ i nguy cơ bi  o  nhie m va  hu y hoa i. Sư c kho e 

ngươ i da n ơ  ga n khu co ng nghie  p cu ng bi  đe dọa. Ngươ i 

da n chu ng ta ch   co  đươ c the m vie  c la m. Nhưng ca i gia  

pha i tra  qua  lơ n ở tương lai.   

Phương tây và những nước tiên tiến ở Á Châu luôn muốn 

hạn chế lập hãng xưởng sản xuất ngay trên đất nước họ. 

Trong khi đó, Trung Quốc muốn trở thành nước siêu 

cường kinh tế, chấp nhận gia công sản xuất với ý nghĩ để 

phương tây và thế giới lệ thuộc vào sự sản xuất và hàng 

hóa của họ. Và kết quả là môi trường bị hủy hoại kinh 

khủng. Hơn thập kỷ qua nhiều nhà máy của Phương Tây 

và Trung Quốc được dời về Việt Nam. Trung Quốc với lý 

do muốn giảm ô nhiễm môi trường và giảm sự tiêu thụ 

tài nguyên của đất nước họ. Phương Tây vì một phần 

chiến lược giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc và nguy cơ 

thua thiệt Trung Quốc. Vô hình trung, chính phủ hiện tại 
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đã cho phép để đất nước chúng ta trở thành nơi chiến 

trường tranh đấu kinh tế lẫn vũ lực. 

Chúng ta không chỉ không nên để đất nước chúng ta nối 

bước Trung Quốc, trở thành nơi sản xuất hàng hóa cho 

thế giới tiêu thụ một cách không kiểm soát khiến môi 

trường ô nhiễm và phá hủy tài nguyên không chừng mực 

mà còn phải hiểu thiệt hại mà đất nước chúng ta phải 

hứng chịu là ngàn năm không mạnh mẽ được cả về chính 

trị.  Tài nguyên thiên nhiên phải cần mấy trăm năm có 

khi cả ngàn năm mới được tạo thành, nhưng khi dùng nó 

để sản xuất ra sản phẩm, chúng ta chỉ tiêu dùng trong vài 

năm là thành rác rưởi. Trung Quo c ta n pha  mo i trươ ng 

cu a ch  nh m  nh cha n che  giơ  ho  ta n pha  sang nươ c ta va  

như ng nươ c kha c như la  cha u Phi, La o v.v... Tre n đa t Vie  t 

Nam cu a chu ng ta tư  Ta y Nguye n đe n B  nh Dương va  

Vu ng A ng... qua các dự án đầu tư hệ lụy đã bắt 

đầu.... Cha ng ai suy ngh   cho chu ng ta đa u ma  chu ng ta 

pha i tư  suy ngh   la y.... Du  ra ng ha ng xươ ng sa n xua t ta o 

ra co ng a n vie  c la m nhưng đo  không pha i la  ca ch duy 

nhất để có được việc làm. Ở như ng quốc gia không co  

nha  ma y th   không co  co ng a n vie  c la m hay sao? Ne u 

kho ng nga n cha  n ho  đươ c, cu ng kho ng ne n tie p tay mo  t 

ca ch thie u suy ngh  . Chu ng ta kho ng ch   ta y chay mo  t so  

ha ng ho a đo  c ha i ma  co n pha i ca n tha  n vơ i ch  nh sa ch ta n 

pha  thie n nhie n cu a ho . Va  pha i ca nh gia c sư  tie u thu  ma t 

kie m soa t cu a ngươ i phương Ta y va  ca c nươ c go i la  gia u 

co  tre n the  giơ i. 
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Thế giới đang như thế, chúng ta không nên chạy theo 

như thế. Có cách nào để làm khác hơn không?  

Câu trả lời vẫn là chúng ta phải chọn cho mình hướng đi 

riêng. Theo con đường thăng bằng giữa tâm linh và vật 

chất. Về việc làm, chọn phát triển và tập trung vào lãnh 

vực dịch vụ và kinh tế tri thức. Tôi rất đồng ý với anh 

Trần Huỳnh Duy Thức nhận định của anh trong thư viết 

cho con gái anh ngày  17/3/2015 từ trại tù.  

Khởi trích:   

“...khả năng đột phá của lĩnh vực dịch vụ là rất lớn và có 

thể tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội nếu tập trung vào đặc 

tính kinh tế tri thức. Con nhìn vào sự bứt phá thần kỳ của 

Viettel trong thời gian ngắn vừa qua, đó là một minh chứng 

thuyết phục cho năng lực của người Việt về dịch vụ kinh tế 

tri thức trong một môi trường cạnh tranh gay gắt cả trong 

nước lẫn quốc tế. Nhu cầu về dịch vụ trong nước lẫn thế 

giới hết sức đa dạng và liên tục tăng cao. Các hãng như 

Apple, Nike thực chất là doanh nghiệp dịch vụ chứ không 

phải hàng hóa. Giá trị của họ là ở khâu thiết kế, tiếp thị, 

làm thương hiệu, … chứ không nằm ở dây chuyền sản xuất, 

lắp ráp mà hầu hết là họ thuê ngoài (out–source) ra các 

nước có nhân công và tài nguyên rẻ. Kinh doanh như vậy 

chính là làm kinh tế tri thức. Ngay cả các hãng sản xuất 

hàng tiêu dùng đại trà như P&G, Unilever… họ đâu có chú 

trọng sản xuất. Sản xuất dây chuyền chỉ là một công đoạn 

nhỏ ít giá trị nên họ thiết lập các nhà máy tại chính các thị 

trường địa phương để tận dụng chính sách ưu đãi, nhân 
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công rẻ và giảm chi phí vận chuyển. Một trong những dịch 

vụ vượt trội của họ là mua lại các sản phẩm đã có chỗ đứng 

tại các nước rồi gia tăng giá trị cho nó bằng cách gắn thêm 

thương hiệu toàn cầu của họ. Thực chất họ cũng là các 

doanh nghiệp dịch vụ mà giá trị lớn nhất được tạo ra từ tri 

thức. Trong môi trường kinh doanh được cải cách mạnh mẽ 

về kinh tế và chính trị sắp tới, ba cho rằng người Việt sẽ tìm 

thấy lợi thế trong lĩnh vực dịch vụ và sẽ tập trung mạnh vào 

đó. Nếu VN có thêm được chiến lược quốc gia đúng đắn nữa 

thì dịch vụ sẽ bùng nổ và sẽ trở thành ngành kinh tế chủ lực 

của đất nước, mang hàm lượng tri thức cao, trong khoảng 

15 năm tới. Một mũi nhọn mà chiến lược này cần đột phá là 

năng lượng xanh nói riêng và tăng trưởng xanh nói 

chung.”
[ 8]

  

Hết trích  

Về kinh tế chúng ta hoàn toàn có hướng đi để đáp ứng 

nhu cầu của thân. Trên phương diện kinh tế và môi 

trường, thí dụ chu ng ta sa n xua t cho ho  du ng cu  ve  một 

bư c tranh ch   va i đo , ho  ve  ra mo  t bư c tranh ba n vơ i gia  

ma y chu c đo  cho đe n ma y chu c nga n, tra m, trie  u đo . Sư  

ta n pha  thie n nhie n va  ca c he   lu y la n ca i nghe o va n thuo  c 

ve  be n sa n xua t.   

                                                           
8
 https://tranfami.wordpress.com/2015/05/17/thay-doi-va-co-hoi-thu-

39b/ 

 

https://tranfami.wordpress.com/2015/05/17/thay-doi-va-co-hoi-thu-39b/
https://tranfami.wordpress.com/2015/05/17/thay-doi-va-co-hoi-thu-39b/
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Chu ng ta suy ngh   đi, co  ne n cho n la m be n sa n xua t hay 

kho ng? Ươ c mơ cu a to i la  muo n kie m soa t va  tha  m ch   

giảm pha t trie n ve  ma  t na y. Ba y nhie u nha  ma y tho i đa  

tha y đa ng sơ  cho mo  t vie n ca nh nhiều hệ quả phải giải 

quyết. Và nên phát triển ngành công nghiệp dịch vụ như 

thương mại, vận chuyển v.v... hạn chế sản xuất và ưu tiên 

những nhu yếu phẩm không tác hại đến thiên nhiên. 

Những triết lý sống hài hòa với thiên nhiên Đông phương 

vốn khuyến khích xưa nay thì giờ đây lại hành động 

ngược lại; phá hoại thiên nhiên và chạy theo vật chất và 

áp dụng khoa học một cách không trân trọng môi trường 

sống và thiên nhiên.       

Về tâm linh chúng ta cần một hướng đi. Con ngươ i đang 

cha y theo va  t cha t mo  t ca ch đa ng sơ . Sư  t  m ve  ta m linh 

co n la  vie  c cu a so    t ngươ i. Đa số con người vừa khi lớn 

lên đều truy cầu vật chất và tình yêu. Trên con đường tìm 

kiếm hai thứ đó, thất bại cũng rất nhiều. Từ đó cảm nhận 

sự đau khổ, có người tìm đến giá trị tâm linh để mong 

tìm lại sự bình yên trong lòng mình. Có người hụt hẫng 

nhưng tiếp tục đi tìm niềm vui mới.  Sư  pha t trie n ta m 

linh se  giu p gia m bơ t nhu ca u va  t cha t vật và có thể tự 

điều chỉnh để có được sự thăng bằng và bình yên trong 

tâm hồn.   
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Phát triển t m linh như thế nào?  

Con người với bản năng truy cầu hạnh phúc, nhưng hạnh 

phúc không hoàn toàn nằm ở vật chất. Giáo dục học 

đường nếu chỉ đặt nặng về việc trao kiến thức để có thể  

mưu sinh bằng một nghề nghiệp nào đó thì không hề có 

nghĩa là đã hỗ trợ trong việc mưu cầu hạnh phúc của con 

người. Giáo dục như thế thì chỉ nuôi được thân chứ 

không dưỡng được tâm.   

Con người suy nghĩ và nhận định thế nào về cuộc sống 

được hình thành từ giáo dục. Vì thế trong chương trình 

giáo khoa nên có những tư tưởng của các triết gia cùng 

tôn giáo. Và nên dẹp lý thuyết duy vật cực đoan.  Điều đó 

đem lại lợi ích cho chúng ta, giúp chúng ta dễ dàng hiểu, 

chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt cũng như tự chọn 

lựa cho mình niềm tin tâm linh.  

Song như thế vẫn còn chưa đủ! Sự rèn luyện cũng như 

thực tập niềm tin hướng thiện bằng cách  suy nghĩ thiện, 

làm thiện là cần thiết.  

Thái Lan, Miến Điện có ”cưỡng bách” giáo dục tâm linh 

nhưng chỉ dành cho phái nam. Ngoài nghĩa vụ quân sự, 

lúc nhỏ cho đến lớn được cha mẹ cho đi tu trong một 

thời gian ngắn để  tu tâm dưỡng tánh. Vì là đất nước với 

quốc giáo là Phật giáo tiểu thừa nên không có chế độ cho 

người nữ được đi tu tâm dưỡng tính như thế. Tây Tạng, 

Bhutan hay Nepal tuy không có chương trình khuyến 

khích rõ rệt như thế nhưng vì những nước này vốn đã có 
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truyền thống học và suy nghĩ theo hướng tâm linh và 

không coi trọng vật chất. Vật chất cũng chỉ là cái để phục 

vụ cho đời sống tâm linh.  

Việt Nam chúng ta ... không thể như Tây Tạng hay Bhutan, 

cũng không thể như phương Tây. Chúng ta có phân nửa 

truyền thống duy tâm từ những ảnh hưởng tôn giáo và 

triết lý Đông phương. Và từ lúc đất nước thay đổi thể chế 

Cộng Sản đã ruồng rẫy tôn giáo và đánh giá tôn giáo là 

thuốc độc tuy đã không hoàn toàn thành công khiến cả 

dân tộc mất niềm tin vào tôn giáo hay tâm linh nhưng đã 

phần nào làm hư hoại cái nhìn trong sáng đối với các tôn 

giáo ở một số thành phần. Với làn gió toàn cầu hóa hiện 

tại, Tây Tạng và các quốc gia thiên về tâm linh đang dần 

bị ảnh hưởng phải phát triển và lệ thuộc vật chất.  Việt 

Nam chúng ta nên nhìn nhận ra để chọn một hướng 

đi ”cân bằng” giữa hai hướng duy tâm và duy vật. Đây 

cũng là điều thế giới cần nhận ra để cuộc sống con người 

bớt khổ đau về tinh thần và vật chất.       

Vì thế, để thực hiện hướng đi theo tư tưởng nhân bản nói 

trên, cần có giáo trình về tâm linh cũng như khuyến 

khích thực hành phát triển tâm linh qua cách bỏ một thời 

gian rèn luyện tâm tính theo tôn giáo hay niềm tin của 

mình. Thí dụ như là đi tu từ nửa năm đến một năm để 

thực hành tâm thiện nhưng dành cho cả nam và nữ, bình 

thường hay khuyết tật v.v... chứ không riêng gì nam giới 

như Thái Lan hay Miến Điện.   
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Nếu chúng ta chịu thành thật nhìn vào con người của 

chúng ta sẽ thấy nếu đầy đủ vật chất mà thiếu tình 

thương chúng ta cũng đau khổ. Tình thương lại là cái 

được biểu hiện qua những hành động tốt và thiện trong 

sự đối đãi với nhau. Ngoài ra con người còn có nhu cầu 

tình yêu nam nữ. Một người có hiểu biết về tâm linh sẽ có 

thể vượt qua những đau khổ mất mát mau lẹ hơn những 

người không có.   

Một người có tâm thiện, sẽ khó khăn để đành lòng phụ 

bạc làm người yêu của mình đau khổ vì những ham 

muốn ích kỷ riêng tư mà không cần mượn đến những 

định nghĩa về đạo đức để tự đè nén mình. Trái lại tâm 

thiện đó sẽ khiến mình không dễ dàng bạc bẽo một cách 

tự nhiên hơn là gò bó hay cố gắng giữ đạo đức vì sợ dư 

luận lên án. Và con người trong xã hội cũng vì tâm thiện 

và tâm tôn trọng sẽ bớt dần đi sự lên án người khác. Thí 

dụ một người hiểu về luật nhân quả và phát triển lòng từ 

bi sẽ không lên án những người có những tao ngộ khác 

mình hay ngược lại với chuẩn mực đạo đức do con người 

đặt ra.     

Phát triển tâm linh, hay phát triển tâm thiện sẽ khiến xã 

hội và thế giới được tốt đẹp hơn. Về muôn mặt lợi ích vô 

cùng.  

Có thể giúp làm giảm bớt tỷ lệ phạm pháp, nghiện ma túy, 

hay những tệ nạn xã hội khác. Thú vui nhậu nhẹt  để giải 

sầu cũng trở thành không phải là nhu cầu phổ thông.  
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Phát triển tâm thiện không gò bó trong chuẩn mực đạo 

đức thành kiến sẽ giúp cho các thế hệ cảm thông nhau 

hơn. Bậc làm cha mẹ sẽ dễ dàng ủng hộ và tôn trọng chọn 

lựa của con mình hơn.... mà không phải chỉ vì chủ nghĩa 

tôn trọng cá nhân mà vì lòng thương yêu và lòng thiện 

của chính mình không muốn áp đặt làm khổ sở con cái 

phải cắn răng bấm bụng làm mình vui lòng một cách 

không cần thiết. Chuẩn mực đạo đức của xã hội hiện tại 

chúng ta là con cái phải nghe lời cha mẹ. Ngay cả người 

bạn thân của tôi 25 tuổi rồi mà còn phải học ngành theo 

ý thích của cha mẹ dù sống tại thành phố lớn nơi mà 

đáng lý sẽ có được suy nghĩ phóng khoáng hơn thì lại 

không hề.... những bậc làm cha mẹ cũng cho việc con cái 

nghe lời là việc hiển nhiên theo chuẩn mực đạo đức xã 

hội mà không hề thấy việc ép uổng làm người con đau 

khổ là nhẫn tâm .... Khi tâm thiện được phát triển ... 

chúng ta sẽ nhạy cảm hơn, dễ dàng thấy đau khổ của 

người khác cũng làm mình khó chịu và mình cũng thấy 

đau .... chúng ta từ đó sẽ để người thân của mình tự do 

hơn trong suy nghĩ và lựa chọn mà không có những 

khinh chê hay thành kiến.    

Khi con người phát triển tâm linh cũng trở nên gần gũi 

hơn với chân lý. Gần gũi hơn với chân lý cũng giúp con 

người cảm thấy bình an hơn trong tâm hồn.  Ví như một 

người ở trong căn phòng tối khi nhìn thấy sợi dây tưởng 

lầm là con rắn thì lo sợ hoảng hốt. Một khi biết được là 

sợi dây rồi thì không còn sợ hãi nữa. Con người khi thấy 
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ra hay biết bộ mặt thật của mọi thứ chung quanh (chân lý) 

thì không còn lo sợ nữa ....Con người sẽ thấy bình yên và 

hạnh phúc hơn.            

Một người từng trải qua thời gian giáo dục về tâm linh và 

phát triển tâm thiện chắc chắn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn 

về cuộc sống và dễ dàng cảm thông hơn với mọi người 

chung quanh. Sẽ biết yêu thương hơn là gây thù hận.  

Một giáo trình có giáo dục tâm linh và  thay vì chỉ bắt 

thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với nam thanh niên thì 

nên có cả sự rèn luyện và tu dưỡng tâm tính qua sự học 

hỏi về tâm linh cũng như thực hành niềm tin tâm linh đối 

với cả nam và nữ là phương cách nhân bản hóa xã hội.  

Mỗi một tôn giáo trong nước đều nên được chính phủ hỗ 

trợ bình đẳng để thực hiện chương trình giáo dục và 

thực tập tâm linh theo mục tiêu như vậy.     

Có thể nhìn ra điều cần thiết này và áp dụng là có thể góp 

phần làm thế giới tốt đẹp hơn .... và cũng khiến cho xã hội 

và đất nước chúng ta bắt đầu nở hoa ....   

Thiết nghĩ cũng đã đến lúc dân tộc Việt góp phần làm cho 

thế giới tươi đẹp hơn... lấy châm ngôn sống là ”Sống để 

làm đẹp thế giới”. Chọn sự làm thăng bằng giá trị vật chất 

và tâm linh để hướng đến mà phát triển.  

Tôi tên là Thủy ...tôi mơ ước nước Việt Nam sẽ như thế 

đó! Không làm chiến trường cho các nước lớn tranh dành 

ảnh hưởng, cũng không phát triển theo hướng duy vật 

hay hoàn toàn duy tâm...   
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Với quá khứ nền văn minh và tinh hoa của Việt bị làm 

cho lu mờ, với hiện tại vay mượn tư tưởng chủ ngh  a 

Co  ng sa n đi ngược lại với bản chất con người và trào lưu 

thế giới. Vie  t Nam nếu muo n to n ta i va  đươ c to n tro ng 

kho ng the  na o ba o thu  như ng suy ngh   cu  ky  lo i thơ i, 

cu ng cha ng the  na o quơ va o như ng ca i be n ngoa i ma  ta 

tha y la  đem la i ke t qua  to t tư  như ng nươ c kha c. Chúng ta 

cần suy xét cẩn thận để chọn cái phù hợp và tốt cho sự 

phát triển của đất nước.   

Cái gốc của Việt bị nhạt nhòa vì tham vọng của người 

phương Bắc thể hiện bằng vô vàn thủ đoạn chiến lược. 

Dân tộc Việt đang đứng trước nguy vong. Ai muốn theo 

phương Tây dân chủ, ai muốn hòa tan với Trung Cộng? 

Con đường nào là con đường chúng ta nên đi? 

Thiết nghĩ, đó không hề là một con đường nào có sẵn cả. 

Mà chúng ta phải tạo riêng cho mình một con đường nếu 

muốn tồn tại và được tôn trọng. Con đường đó chẳng ai 

có thể tạo cho chúng ta nếu không phải là chính dân tộc 

Việt phải tự tạo lấy cho mình. 

Chúng ta không nên khoác vào mình cái áo của phương 

Tây một cách hình thức, cũng không nên khoác cái áo của 

chủ nghĩa cộng sản do những người Nga Sô may sẵn mà 

Trung Quốc lấy đó làm lý do để thực hiện tham vọng bá 

quyền để bây giờ đang xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, mà 

hãy may riêng cho mình một chiếc áo khi mặc vào đầy đủ 
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tự hào. Chiếc áo ”Nhân Bản” với một lớp bên trong là tinh 

hoa Việt!   

Vì thế, chúng ta cần khẳng định lại giá trị Việt là gì. Tinh 

thần Việt la  sao va  pha i dựng lại hào khí Việt trên lịch sử 

chân thật. 

Tất cả phải bắt đầu từ sự chân thật, từ sự ý thức rõ ràng. 

Hãy cùng quả quyết là phải đem chủ nghĩa Cộng sản liệng 

sọt rác... và hãy nhìn lại dân tộc mình, chân thật chấp 

nhận rằng chúng ta còn yếu kém và cần phải thay đổi. 

Không ảo tưởng và cho rằng chúng ta cũng là một dân 

tộc hay ho. Nếu có chăng thì đó là quá khứ của tiền nhân 

một thời Bách Việt cổ và của Đinh Lê Lý Trần...Còn xã hội 

hiện tại là kết quả của sự chắp vá của không ít rác rưởi 

phương tây đã mang theo vào vì nhu cầu hội nhập thế 

giới và hơn nửa phần còn lại là định hướng xã hội chủ 

nghĩa giết chết Trí tuệ Việt không cho cơ hội để phát 

triển.  

Dứt khoát là kho ng vay mươ n hay hoa n toa n nha  n la y tư 

tươ ng hay chu  ngh  a cu a Nga So  hay Trung Quo c la m ne n 

ta ng cho hươ ng đi va  nươ c bươ c cu a da n to  c. V   như va  y 

la  giao pho  va  n me  nh va  sư  to n vong cu a đa t nươ c va o 

tay ke  kha c ma  ke t qua  la  nguy cơ mất nước như chu ng 

ta đang pha i ga nh chi u. Tha  m ch   nếu co  muo n du nha  p 

đie u g   tư  phương Ta y hay ba t cư  đa u tre n the  giơ i cu ng 

pha i suy xe t tha  t ky  ca ng. 
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Để biến Việt Nam thành một đất nước độc đáo không 

ngờ phải lấy Trí tuệ Việt làm nền tảng cho hướng đi nước 

bước và sự phát triển của đất nước. Điều chỉnh lại tất cả 

các cơ chế và lãnh vực của xã hội. Và Giáo dục chính là cái 

nôi phát triển của đất nước. Vứt bỏ những quan niệm có 

hại cho sự phát triển. Ví dụ như là quan niệm làm chủ và 

quyết định tất cả đối với con cái dù con cái đã qua tuổi 

thành niên của người làm cha làm mẹ; cứ muốn con cái 

làm theo ý thích của mình trong việc chọn ngành nghề 

cho đến chọn vợ chọn chồng là nguyên nhân cho những 

nỗi khổ sở và đau khổ mà người con phải gánh chịu.  

Điểm sơ lược lại những điều cần để tâm, để xây dựng lại 

đất nước trở nên cường thịnh và độc đáo không ngờ 

nhằm phá nguy cơ bị làm chiến trường cho các nước lớn 

tranh dành ảnh hưởng phải lấy tinh hoa Việt làm nền 

tảng với triết lý để tâm hồn mình trống rỗng, thu nhận 

tất cả với tâm hiền thiện và sáng suốt. Phát triển theo đặc 

tính, duy trì và phát huy những cái hay cái đẹp, vứt bỏ 

những cái làm cản trở và tệ hại hóa xã hội. Theo trào lưu 

thế giới và sống hài hòa với thế giới lấy dân chủ và quyền 

con người làm căn bản. Góp phần làm thế giới thăng hoa.    

Để xây dựng lại hình ảnh quốc gia đẹp, giáo dục là nền 

tảng mà quyền lợi đi học miễn phí ít nhất hết cấp hai là 

một thay đổi tất yếu. Nội dung giáo dục nên là có thể vun 

đắp cho trẻ có được sự thấu cảm với mọi việc chung 

quanh khi trưởng thành. Giáo dục tâm linh vì vậy cũng 

không thể thiếu.   
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Kiến thức là những cái biết từ bên ngoài mang đến, còn 

trí tuệ là từ bên trong mà ra, là cái đạt được từ bên trong 

do sự quan sát mà có. Người có kiến thức như cái tủ sách, 

người có trí tuệ mới là kho tàng. Tinh hoa của dân tộc là 

kho tàng trí tuệ, lấy đó làm hành trang và phát triển thêm 

để cùng nhau hình thành một đất nước diễm lệ bằng cách 

vật chất hóa những giá trị tinh thần và trí tuệ. Thí dụ như 

cổng chào các tỉnh có thể chọn ”tái tạo” những kiến trúc 

cổ cổng làng ở Đường Lâm, hoặc hình ảnh nào đó trên 

Trống Đồng (thí dụ như hình ở trang đầu chương kết này) 

khiến đất nước có nét văn hóa đặc trưng bên cạnh những 

phát triển theo trào lưu thế giới khác.    

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chủ nghĩa 

quốc tế (internationalism) và sự toàn cầu hóa 

(globalization) đã khiến tất cả  quốc gia trở nên ngày 

càng liên thuộc nhau (lệ thuộc lẫn nhau). Thí dụ như hiệu 

ứng nhà kính, dẫu môi trường Trung Quốc và các nước 

có nền kinh tế lệ thuộc vào sản xuất bị tàn phá chứ không 

phải là các nước Mỹ hay Nhật thì họ vẫn phải chịu ảnh 

hưởng của sự gia tăng nhiệt độ của trái đất. Kinh tế cũng 

thế, khủng hoảng kinh tế của một nước có ảnh hưởng 

đến các nước cùng giao thương như Mỹ trong thập niên 

đầu của thế kỷ 21. Chính vì lệ thuộc nhau nên cần cùng 

nhau bảo vệ trái đất cũng như ngôi nhà chung này. Tổ 

quốc quan trọng và thế giới cũng không kém quan trọng. 

Nghĩ cho đất nước, đóng góp cho đất nước phải không có 
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hại cho thế giới thì đó mới là hiểu được sự liên thuộc 

giữa các quốc gia trên thế giới hiện tại.  

Việt Nam nếu tiếp tục tàn phá môi trường chính mình đó 

là làm hại thế giới.       

Việt Nam nếu không hiểu được cần liên kết thế nào với 

thế giới, chỉ ôm chân người láng giềng đang bị ghẻ lở, ô 

nhiễm nặng nề, tưởng rằng đang đắc lợi vì được chia 

phần sản xuất cho thế giới thì kinh tế đi lên sẽ chuốc họa 

vào thân làm ghẻ lở môi trường đất nước.  

Việt Nam nếu không hiểu dân chủ là trào lưu cũng như là 

thể chế thuận bản chất tự nhiên của con người sẽ khó 

lòng vực dậy.    

Giống như Nhật Bản quyết định mở cửa giao thương với 

phương Tây – trước đây Việt Nam không chọn như vậy. 
[ 9]

   Đây là cơ hội lần nữa có ”mở cửa” để theo trào lưu 

thế giới, liệng chính thể độc đảng vào sọt rác để biến đất 

nước trở thành một quốc gia dân chủ thật sự hay không.  

Muốn từ đó phát triển để xây dựng lại thanh danh của Tổ 

Quốc thì cơ hội là ngay trong thời điểm này. Và chỉ có sức 

mạnh của quốc dân mới làm được thành công.  

                                                           
9
 Trong bối cảnh các đế quốc Âu Châu lần lượt tiến chiếm các nước ở 

châu Phi và châu Á vào cuối thế kỷ XV đến IXX, chỉ duy có một mình 

Nhật Bản là thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược và trở thành thuộc địa của 

các đế quốc. 
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Một người biết tôn trọng một người khác cũng như 

không xâm phạm quyền lợi kẻ khác, đó là một người có 

nhân cách. Một chính phủ không tôn trọng quyền con 

người của người dân thì chính phủ đó có nhân cách hay 

không? Tôi e rằng bạn không dám trả lời nhưng tôi tin 

bạn đã tự hiểu câu trả lời là như thế nào! Đó là chưa nói 

đến một chính phủ đã đại diện đất nước ký và cam kết 

trước thế giới cũng như Liên Hiệp Quốc tôn trọng quyền 

con người nhưng lại vi phạm rất nhiều!  Chúng ta phải 

học cách đòi tôn trọng quyền con người và biết đòi hỏi 

thực hiện theo mong muốn chung của toàn dân.      

Cũng như Trung Quốc chẳng phải khi không mà phá hại 

môi trường của mình góp phần làm ảnh hưởng đến sự 

thay đổi khí hậu thế giới. Thế giới và nhất là phương Tây 

cũng dự phần trong đó và cần học cách tiêu thụ ít hơn. 

Tài nguyên và môi trường của thế giới sẽ được bảo vệ 

hơn.  Việt Nam chúng ta là đất nước đang phát triển, thu 

nhập của đa số người dân chưa đủ để không thể kiểm 

soát sự tiêu thụ hàng hóa quá đà. Chúng ta còn cơ hội để 

chừng mực hóa và tiên phong đi theo con đường ”Nhân 

bản” trung dung giữa duy tâm và duy vật tạo một kỷ 

nguyên mới khiến thế giới được xanh tươi hơn theo 

nghĩa môi trường mà cũng theo nghĩa hòa bình và cân 

bằng hơn về tinh thần và vật chất.  

Tôi không khuyến khích lật đổ chính quyền, mà tôi 

khuyến khích mọi người học hỏi cách biết đòi hỏi quyền 

con người được tôn trọng. Nhận ra dân chủ hóa đất nước, 
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đa đảng hóa chính thể là cần thiết.  Và tôi không khuyến 

khích tiêu diệt một đảng phái nào cả ....  Vì hủy hoại sự 

tồn tại có phần đồng nghĩa với không tôn trọng sự khác 

biệt. Kẻ vi phạm pháp luật có luật pháp xử phạt. Và các 

quốc gia nhân văn hơn đã xóa án tử hình.  

Ước mơ của tôi vẫn là đất nước mình phát triển theo di 

huấn Tổ Tiên trên mặt Trống Đồng, hài hòa với thế giới 

và  góp phần làm cho thế giới được diễm lệ hơn...    

Sách vừa đến số trang 100, xin dừng lại nơi đây,  đánh 

dấu cội nguồn Bách Việt với tinh hoa hay ho nhất đời mà 

chúng ta là con cháu không được phép quên đi, ngược lại 

phải ghi nhớ như bản di huấn thiêng liêng phải làm theo.    

Nước Việt đang cần những người con Việt xây dựng lại 

cơ đồ. Không thể chần chờ thêm! 

Ước mơ của Thủy ….  

 

Trên núi, 05.06.2015  
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HÃY LÀ CON SƯ TỬ MANG CHÍNH KHÍ VIỆT  

 

Cũng như con mèo muốn biến thành con sư tử nó phải 

thay đổi từ thể xác cho đến tư tưởng và cách suy nghĩ. 

Việt nam muốn trở thành con sư tử cũng phải như vậy. 

Người Việt Nam không thể biến nước Việt Nam hùng 

mạnh được vì chính người Việt Nam không mạnh mẽ tí 

nào. Dân tộc ra sao thì đất nước như thế ấy! Muốn Việt 

Nam mạnh người Việt Nam phải thay đổi suy nghĩ từ đó 

mới có thể "lột xác" và mạnh mẽ được. 

Mà cái gì khiến ta có thể mạnh đây? 

Không phải vật chất ta có thể kiếm trong cuộc sống đi 

làm, cũng không phải danh dự ta xây dựng từ những điều 

bé nhỏ quanh cái Tôi vô nghĩa. Trên thế gian này điều 

thiện là mạnh nhất. Nhìn Tây Tạng, tuy là nước nhỏ, song 

họ có một lãnh đạo chủ trương bất bạo động, ấy là thiện - 

đã khiến cả thế giới đứng về phía họ. Mạnh không có 

nghĩa là diện tích đất nước rộng lớn như Trung Quốc lầm 

tưởng nên mãi muốn bành trướng đi xâm chiếm lãnh thổ 

một cách xảo trá. Trung Quốc muốn giữ nổi Tây Tạng 

phải dùng vũ lực mà kiềm chế. Dù Trung Quốc đã thành 

công, nhưng mạnh vũ lực không có nghĩa là mạnh. Mà 

ngược lại đó chính là nguyên nhân để nó sụp đổ trong 

mắt của người dân trên thế giới, Trung Quốc đã bị ghét 

bỏ khi đàn áp dân Tây Tạng một cách ác độc để đến nỗi 

người dân Trung Quốc cúi đầu từ chối trả lời dân ngoại 
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quốc khi bị hỏi về vấn đề Tây Tạng. Đến khi dân Trung 

Quốc có đủ niềm tin và dám ủng hộ điều thiện bằng mọi 

giá thì chính là lúc chính phủ Trung Quốc không thể tồn 

tại được nữa. Dân Trung Quốc không phải không biết 

những trò ác độc của chính phủ họ. Việt Nam cũng vậy. 

Khi dân Việt Nam biết dũng cảm ủng hộ điều thiện thì là 

lúc nước Việt Nam thực sự được mạnh mẽ. 

Khi người dân Việt còn ủng hộ sự lừa dối không thiện mà 

tự xưng là thiện, là vì dân thì nước Việt Nam phải chịu 

tang thương mất mát. Từ quốc thể nhục nhã cho đến 

mức sống người dân thấp kém, thể hiện một Việt Nam 

không thể gia nhập hàng ngũ những nước văn minh lấy 

dân làm gốc, giàu và mạnh được. Chính người dân Việt 

phải muốn rống lên những tiếng sư tử, lấy quốc gia làm 

nhà của mình, quên đi sự đi kiếm tiền hay kiếm sống cho 

bản thân, lấy mục tiêu làm giàu mạnh đất nước làm mục 

tiêu trong cuộc sống của mình. Có như vậy đất nước mới 

phát triển được. Hơn nữa tự giúp đất nước mình phát 

triển đó là làm cho thế giới bớt một gánh nặng phải viện 

trợ đều đặn. Nhận viện trợ là một điều sỉ nhục mà chính 

phủ Việt Nam hiện tại tìm cách móc nối. Thử nghĩ cá 

nhân mỗi chúng ta nếu nhận của ai đó một số tiền dù rất 

nhỏ vẫn cảm giác mang nợ người ta. Việt Nam nhận vô số 

viện trợ dù số tiền chẳng đến tay người dân nhưng trên 

danh nghĩa Việt Nam vẫn là nợ thế giới văn minh rất 

nhiều. Chúng ta không nên là một nước mang nợ ân 
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nghĩa của những nước khác chứ đừng nói là lừa gạt để 

nhận viện trợ như chính phủ đang làm. 

Việt Nam muốn không khom lưng trước Trung Quốc phải 

sa thải những con người khom lưng và không biết thế 

nào là cái kiêu hãnh của sự làm người, làm dân của một 

nước, và làm đại diện cho dân của một nước. Việt Nam 

muốn mạnh phải sa thải những con người không thiện 

trong chính phủ. Phải lập một chính phủ lương thiện, 

trong không lừa gạt dân, với nước ngoài muốn cùng làm 

phát triển thế giới hòa bình và vững mạnh chứ không 

phải trong lừa gạt và đàn áp dân, ngoài lừa gạt thế giới và 

làm gánh nặng của thế giới. Tệ hơn nữa là chấp nhận làm 

công cụ để Trung Quốc đe dọa sự hòa bình của thế giới.  

Chúng ta rất tự ái khi một ai đó bảo chúng ta không yêu 

nước. Nhưng yêu nước là sao? 

Yêu nước là bổn phận của người được nó cưu mang. Lúc 

thanh bình thì làm nó phát triển, lúc nguy ngập như hiện 

tại cần biết dũng cảm giữ gìn và để đến lúc cần hy sinh 

cũng có thể sẵn sàng hy sinh. Nếu yêu nước mà không 

vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình trước sự đe 

dọa của kẻ đàn áp thì đó có phải chăng là yêu chính mình 

hơn yêu nước? 

Khi ta sinh ra làm người là vai đã nặng gánh nghĩa ân rồi. 

Đó là ân của Cha Mẹ, ân của Thầy Cô và những người dạy 

dỗ ta, ân của Tổ Quốc cưu mang ta, ân của những Người 

Dân Trong Nước cùng ta xây dựng một xã hội để có thể 
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cùng nhau nương tựa vào xã hội ấy. Để có thể báo đáp 

phần nào những ân trọng này, thì báo ân cho đất nước là 

ta đã có thể báo được ba cái ân kia. Làm đất nước phát 

triển là làm Cha Mẹ hãnh diện và có thể sống an bình 

trong đất nước ấy là báo ân, làm cho những bậc Sư 

Trưởng cũng như Thầy Cô hài lòng với những gì ta làm 

trong việc báo ân đất nước cũng nghĩa là đã báo ân vậy. 

Những Người Dân cùng ta sống trong đất nước ấy cũng 

như thế. Ta mang ân rất nhiều nhưng chỉ cần báo 1 cái ân 

tổ quốc là báo được tất cả ân. Nếu ta chỉ biết kiếm tiền để 

duy trì cuộc sống của chính mình được khả dĩ là ta quá 

thấp hèn! Việt Nam vì vậy cũng chẳng thể trở thành một 

con sư tử hùng lực mạnh mẽ được. 

Chúng ta không nên thấp hèn để hài lòng với những điều 

quá tệ! Chúng ta phải dũng cảm ủng hộ điều thiện cũng 

như công lý và sự thật, chúng ta mới có thể mạnh lên 

được! 

Nếu không thể báo ân cho đất nước, chớ bảo vì ta có nỗi 

khổ khó nói. Đối với tổ quốc, không thể tha thứ được cho 

bất cứ người dân Việt nào vì cá nhân riêng mình mà bỏ 

quên đất nước! Đó không phải là nhát và hèn lắm sao? 

Còn một điều rất ư là hổ thẹn thay cho những người bạn 

là nam nhi dù biết tình hình đất nước nguy ngập vẫn 

không hề muốn bỏ chút quan tâm. Có lẽ người nam nhi 

chí lớn ở bốn phương đã được hiểu là đi rong chơi khắp 

bốn phương mất rồi! Than ôi, muốn biến Việt Nam thành 

con sư tử hùng mạnh phải thay đổi từ suy nghĩ của mỗi 
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người dân...dũng cảm để ủng hộ và xây dựng điều thiện, 

mong muốn lập một chính phủ thiện cho đất nước mình. 

Vì sao sự dũng cảm lại được ca ngợi? Vì đó là một trong 

những tính thiện trong bản chất con người. Nếu mỗi 

người dân đều dũng cảm biết ủng hộ điều thiện, điều 

đúng, lên tiếng với điều bất công là lúc chính phủ phải sợ 

hãi ta. Hãy nhìn lại vấn đề, sự dũng cảm sẽ gây sợ hãi cho 

chính phủ, Nếu cái chết không làm ta sợ hãi để tiếp tục 

bảo vệ sự thật và điều thiện thì là lúc chính phủ phải sợ 

ta. Và lúc đó thì ta sẽ không chết được! Mà nếu có chết thì 

cái chết vì già và bệnh chẳng thể nào so sánh được với 

cái chết vì trả bốn cái ân mà mình vốn đã mang nặng trên 

vai từ lúc sinh ra làm người! 

Cho nên cũng vậy, muốn biến Việt Nam thành con sử tử 

người dân Việt phải suy nghĩ như một con sư tử, chẳng 

thể nào hèn nhát mà mong mạnh được. Tất cả phải từ sự 

dũng cảm biết ủng hộ lẽ phải, biết dũng cảm thực hiện sự 

báo ân của mình đối với tổ quốc cũng như ân cha mẹ, sư 

trưởng và đồng bào mình. Biết dũng cảm dẹp tan những 

bất thiện.  

Hỡi những người dân Việt, hãy biến Việt Nam thành con 

sư tử rống những tiếng oai hùng trước làm chính phủ bất 

lương sợ hãi để bảo vệ đất nước, sau phát triển đất nước 

bằng cách lương thiện nhất không lừa gạt thế giới! 

28.03.2009 
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THEO TRÀO LƯU THẾ GIỚI 

 

The  giơ i đa so  ca c nươ c đang theo the  che  da n chu . Khi 

no i  kho ng đi ngươ c tra o lưu the  giơ i  va  y da n chủ có 

phải là thể chế chính trị nên theo hay không?  

Vâng, đương nhiên là như thế, nhưng chúng ta cần phải 

hiểu về nó thật rõ ràng. Ít nhất la  no  la  g   va  v   sao no  

mang lại thành công cho nhiều dân tộc. Chỉ thấy nó trên 

hình thức và mô phỏng theo chúng ta chẳng đi được đe n 

đa u ca  ma  co  khi co n hu y hoa i như ng gia  tri  kha c...va  điều 

đó đo ng vơ i ngh  a la  tư  hu y hoa i m  nh.  

Dân chủ được hình thành như thế nào?  

Chúng ta thường nghe người ta định nghĩa dân chủ là thể 

chế đa đảng, Tam quyền phân lập, là mỗi người dân có 

một phiếu bầu...v.v...Tạm thời xin hãy dẹp nó qua một 

bên đi!!! Vì đó chỉ giống như người ta diễn tả hiện tượng 

sấm sét cho ta nghe chứ không giải thích cho ta vì sao 

hoặc như thế nào có sấm sét. Đó chỉ là cơ cấu bên ngoài 

thôi. Còn gốc của nó là từ đâu?  

Đi đến tận cùng gốc rễ của thể chế dân chủ. Nó được hình 

thành từ sự thật về con người. Đó là lý do nó đưa nhiều 

quốc gia đến sự cường thịnh bởi vì nó thuận theo tự 

nhiên. Hễ cái gì thuận với ba n cha t tự nhiên thì nó phát 

triển và đem lại kết quả tốt va  la u be n.  
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Sự thật về con người là sinh ra đều bình đẳng như nhau, 

không ai hơn ai, tất cả đe u ngang bằng nhau, cùng có 

những nhu cầu căn bản như nhau. Và đều có khả năng 

phát triển như nhau. Người ta chỉ khác nhau vì sự lựa 

cho n kho ng gio ng nhau ma  tho i. 

Dựa trên sự thật về con người này, "quyền con người  v   

va  y được lập ra.  

Và dựa trên "quyền con người" thể chế chính trị dân chủ 

được hình thành với đa đảng, tam quyền phân lập, hie n 

pha p v.v.... đe  ba o ve   ngươ c la i  quye n con ngươ i". 

Ta t ca  đươ c xa y dư ng tre n sư  tha  t ve  con ngươ i va  nhu 

ca u con ngươ i ne n la  thua  n tư  nhie n. Kho ng cho tư  do 

to n gia o, ca m tư  do ngo n lua  n v.v...đo  la  đi ngươ c vơ i ba n 

cha t tư  nhie n, vơ i sư  tha  t va  nhu ca u cu a con ngươ i. Khoa 

ho c cu ng cha ng kha c chi. Sau khi pha t hie  n ra lua  t tư  

nhie n cu a thie n nhie n muo n pha t trie n con ngươ i cu ng 

pha i thua  n theo no  đe  ma  pha t minh tha nh co ng. The  che  

da n chu  đưa nhie u quo c gia đe n sư  cươ ng thi nh cu ng v   

đa  h  nh tha nh dư a tre n sư  tha  t ve  con ngươ i, tre n ba n 

cha t tư  nhie n cu a con ngươ i. Tư c la  thua  n theo tư  nhie n. 

Rồi đó, giờ đây chúng ta có thể không cần dẹp đa đa ng, 

Tam quye n pha n la  p qua một bên nữa khi chúng ta đã 

hiểu rõ về nó.  

Gio ng như ca i ca y, pha i co  go c th   mơ i so ng. Hiểu được 

cái gốc, ý thức rõ ràng chúng ta mới thư c hie  n đu ng đa n 
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và không phải là chỉ đi theo một cách hình thức, ma  co n 

co  the  cha m bo n la m cho ca nh la  xum xue  nư a. V   khi ca i 

gốc chúng ta không nắm được th   kho  ma  đie u ch  nh hay 

áp dụng vào mọi cơ chế và lãnh vực của xã hội, như là 

văn hoá và giáo dục. Dân chủ nó không phải chỉ là mô 

hình chính trị ma  chu ng ta thươ ng ngh   đe n. Đúng hơn 

nó là một tư tưởng được dựa va o du ng la m nền tảng cho 

mo i đươ ng lo i hoa t đo  ng pha t trie n.  

Cho ne n đu ng tha  t da n chu  ch  nh la  the  che  ca n thay the  

va o ca i the  che  như loa i tru ng đo  c Co  ng sa n kia. Theo da n 

chu  la  kho ng đi ngược trào lưu thế giới hay đi ngược sự 

phát triển của nhân loại va  y. 

Cu ng tư  sư  tha  t ve  con ngươ i ai sinh ra cu ng đe u ngang 

ba ng nhau. Hie u như va  y th   co  the  coi mo i ngươ i vơ i ta 

kho ng kha c. Co  the  hạ thấp m  nh xuống đe  đoa n ke t. 

Hoa  c... na ng ta t ca  cu ng cao le n ngang bằng nhau đe  cu ng 

lèo lái con thuyền đa t nươ c thực hiện dân chủ. Đó là điều 

cốt yếu và là bí quyết để một dân tộc thành công.  

 

19.07.2014  
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QUO C KY  VA  QUO C DA N 

 

Ga n đa y.... chu ng ta thươ ng tha y co  sư  ba n lua  n va  tranh 

lua  n ve  hai la  cơ ... 

Sư  tha  t ve  la  cơ  đo  sao va ng hay li ch sư  cu a la  cơ  va ng ba 

so c đo  như the  na o chu ng ta co  ca n quan ta m hay kho ng?  

Ơ  go c đo   na o đo  d   nhie n la  ca n. V   la  cơ  la  bie u tươ ng cu a 

quo c gia, no i le n sư  đo  c la  p cu a đa t nươ c đo .  

Hie  n nay cơ  đo  sao va ng đươ c bie t tru ng vơ i cơ  cu a t  nh 

Phu c Kie n... Da u la  nga u nhie n hay co  sư  sa p xe p th   no  

cu ng kho ng kho i khie n ngươ i ta đa  t ca u ho i ve  sư  đo  c la  p 

va  gia  trị cu a no .. ..khi ma  bi   đu ng ha ng  như va  y.  

Co n la  cơ  va ng ba so c th   co  nguo n go c tư  thơ i vua Tha nh 

Tha i, đươ c che  đo   mie n Nam Việt Nam Cộng Hòa du ng 

la m quo c ky . Vơ i ba so c đo  ma  theo Di ch la  ba ha o 

dương....ma  ba ha o dương la  que  Ca n, tư c la  trơ i. 

Va  y ba so c đo  la  tươ ng trưng cho trơ i. Co n ne n va ng a y la  

tươ ng trưng cho đa t, v   ma u va ng trong ngu  ha nh la  ư ng 

vơ i  tho ”. 

Trơ i vơ i đa t la  gie ng mo i va n va  t, t  nh cha t hie n ho a dung 

dươ ng, kho ng o m giư  oa n thu  cư u ha  n, ra t bao dung. 
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Ba so c đo  co n tươ ng trưng ba mie n tre n mo  t ne n đa t 

nươ c kho ng chia ca t... Đo  la  tinh tha n đoa n ke t thương 

ye u va  y.  

Tuy nhie n vơ i y  ngh  a na o cu ng va  y, du  hay hơn nư a ma  

quo c da n tha p ke m, cha ng theo đươ c tinh tha n trong la  

cơ  muo n no i th   ngươ i ta cu ng lo i quo c ky  ra s   nhu c 

đươ c.  

Cơ  đo  sao va ng cu ng va  y, ne u ch  nh phu  lương thie  n sa ng 

suo t, la nh đa o gio i, quo c da n cu ng lương thie  n va n minh 

du  treo mie ng va i ra ch ngươ i ta cu ng pha i k  nh tro ng.  

Như la  cơ  lau cu a vua Đinh Bo   L  nh ch   la  co ng co  nhưng 

v   ngươ i pha t la  cơ  bie t ngh   đe n da n đe n nươ c ne n la  cơ  

cu ng đươ c vinh danh, ghi va o sư  sa ch.  

Qua  khư  Việt Nam Cộng Hòa ra t đa ng cho ngươ i che  đo   

đo  ha nh die  n, va  ngươ i sau ai bie t đe n cu ng pha i nga  m 

ngu i luye n tie c...nhưng quan tro ng va n la  như ng ngươ i 

ba y giơ  giương la  cơ  đo  ra sao, pha m ca ch co  to t hay 

không....  

Cu ng va  y, ne u quo c gia va  quo c da n ma  la  cơ  đo  sao va ng 

đa i die  n tha  t sư  đo  c la  p, coi tro ng chu  quye n đa t nươ c, 

to n quy  đa ng k  nh đa ng ne  th   t  nh Phu c Kie n cu ng ha nh 

die  n v   co  la  cơ  gio ng vơ i quo c gia đo . Co n ngươ c la i... Vơ i 

t  nh Phu c Kie n cu ng la  mo  t s   nhu c.... co  khi ho  cu ng de  

b  u: ca i nươ c như va  y ma  no  la y la  cơ  cu a m  nh no  

giăng...   
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Quo c ky  nh  n đe p hay xa u kho ng quan tro ng ba ng pha m 

ca ch quo c da n. Đe p th   to t, kho ng đe p cu ng cha ng sao.... 

Quo c ky  đo  co  no i le n đươ c nhie u y  ngh  a la m kim ch   

nam hay đie u muo n hươ ng đe n cu ng to t, ma  cha ng mang 

y  ngh  a g   cu ng cha ng sao. Quan tro ng la  quo c da n như 

the  na o... 

Ngươ i da n Vie  t hie  n ta i trong the  ky  na y ne u bie t na ng 

cao pha m ca ch cu a m  nh ve  ta m ho n va  tr   tue   th   se  co  

mo  t quo c ky  du  co  nh  n ra sao the  giơ i cu ng se  tha y no  

đe p v    cha t lươ ng  cu a no , v   quo c gia va  quo c da n no  đa i 

die  n đa ng k  nh ne ...  

Nhưng kho ng! Đie u qua  đa ng tie c, quo c da n th   cu ng tư  

tha y m  nh tha p ke m so vơ i ca c nươ c ba n, la nh đa o th   

kho ng lương thie  n va  quo c gia v   ye u ma  đang rươ c ho a 

ngoa i  xa m. Ba y giơ  co  đo i quo c ky  na o cu ng co  ngh  a chi...  

Quo c da n ma  co  tinh tha n tư  cươ ng, sa ng suo t bie t ch  nh 

m  nh mơ i la  chu  đa t nươ c, bie t hơ p nhau de p như ng sai 

qua y cu a ke  ca m quye n ba t lương ba t ta i, la m ma nh ch  nh 

m  nh, la m ma nh đa t nươ c th   quo c ky  tư  nhie n se  đo i, se  

đe p ma  tho i.  

Quo c da n va  quo c ky  tương quan như va  y, xa y dư ng quo c 

da n mơ i la  quan tro ng hơn chuye  n dư ng quo c ky  na o 

trong tương lai. Vinh hay nhu c la  do quo c da n chư  na o 

pha i quo c ky !  

05.09.2014 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Lời bạt  

... 

Tôi bắt đầu biết đến cái tên LêViệt Kỳnhi từ 

những bài viết được chia sẻ trên cộng đồng mạng, đi kèm 

với biệt danh “người giải sấm”. Những bài phân tích sự 

kiện chính trị hiện nay được dẫn giải, liên kết với những 

chi tiết “úp mở” trong câu sấm của cụ Trạng Trình 

Nguyễn Bỉnh Khiêm từ hơn mấy trăm năm trước.  

Với lối hành văn nhẹ nhàng, như kể chuyện, thủ 

thỉ, không lên gân câu chữ, chủ nhân bài viết cũng tránh 

rất xa những cuộc tranh cãi ì xèo trên mạng mỗi khi có 

sự bất đồng về quan điểm… Cứ để mặc nhiên, tự thân 

người đọc sẽ hiểu, giờ chưa hiểu thì lúc khác sẽ hiểu, 

tuyệt nhiên tôn trọng sự khác biệt! 

Rồi cũng như phần lớn những “người hâm mộ” 

khác trên mạng xã hội, tôi kết bạn với Nhi, giữ liên lạc 

thường xuyên trên FB và dõi theo những nội dung về giải 

sấm được cập nhật trên Facebook. Đan xen trong đó là 

những dòng trạng thái bực bội, bức xúc về những tình 

hình rối ren của đất nước, những động thái “hèn mạt” 

của chính quyền trong đối nội cũng như ngoại giao.  

Và rồi những bài viết “dài hơi hơn”, “nặng ký hơn” 

đã không khỏi khiến người đọc liên tưởng đến một con 

người luôn đau đáu cho vận hạn của nước Việt, trăn trở 
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cùng dân Việt và đang tìm kiếm “lối ra cho một xã hội bế 

tắc” [10].     

Đến khi nhận được tập bản thảo “Ước mơ của 

Thuỷ”, tôi đã không khỏi buột miệng: Lối ra chính là đây 

chứ còn đâu nữa!  

Câu chuyện về ước mơ của Thuỷ, tâm huyết của 

Nhi, hay những gì là tinh hoa của dân tộc Việt, chí khí 

Việt, dựa vào đâu để chấn hưng đất nước… các bạn hoàn 

toàn có thể tự tìm ra cho mình sau khi đọc xong cuốn 

sách này. 

Mượn lời một nhân vật tên Thuỷ, Nhi chia sẻ 

những kiến thức, hiểu biết, suy nghĩ “to gan” của mình về 

một đất Việt đầy truyền thống hào hùng mà bị khoả lấp, 

che đậy, yếu hèn bởi một thứ chủ nghĩa ngoại lai, không 

phù hợp.  

Nhi, với cái nhìn tỉnh táo, đã nhận định những sự 

việc đã đang xảy ra trên đất nước Việt trong mối quan hệ 

hữu cơ, biện chứng với tình hình thế giới.  

Nhi, với chủ trương “nhân bản” thuần Việt, đã 

mạnh dạn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác, xem 

chủ nghĩa tư bản cũng không ra gì (vì chưa chắc phù hợp 

với tình hình đất nước), trong khi có những ai kia chăm 

                                                           
10

 Đầu đề một bài viết của Nhi trên trang Facebook “Leviet Kynhi” 
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chắm mang về và áp đặt trên đầu cổ hơn trăm triệu dân 

Việt mấy chục năm nay. 

Với Nhi, duy tâm hay thuần duy vật cũng không 

hay, dễ đi đến cực đoan, mà cái chính phải là “duy nhân”, 

xem con người làm trọng, phục vụ cho lợi ích của con 

người trong sự tổng hoà với các mối quan hệ xã hội khác.  

Còn nhiều điều nữa, bạn đọc sẽ tự khám phá thêm 

sau khi đọc xong cuốn sách này. Nhi viết trong sách về 

cái cảm giác chung của dân Việt trước sự đổi mới, hoà 

chung xu thế thế giới: “Bỏ cái cũ thì cảm thấy như bị cắt 

thịt da, tiếp nhận cái mới thì bị tự ái dân tộc cản trở…”. 

Tôi tin rằng, với vài người, những gì được đề cập đến 

trong “Ước mơ của Thuỷ” sẽ rất mới mẻ, cứ như lần đầu 

tiên nghe thấy điều đó! Tuy nhiên, mong rằng đó chỉ là 

những cú “sốc phản vệ” rất nhỏ để bạn đọc tiếp tục tìm 

hiểu, đọc kỹ hơn, tìm ra con đường mình muốn đi khi 

đang trong trạng thái hoang mang, đằng sau những câu 

chữ đầy tâm huyết này. 

Vì vậy, rất mong các bạn đón nhận “Ước mơ của 

Thuỷ” với một tâm thế cởi mở, khao khát tìm hiểu cái 

mới. Đây không chỉ đơn thuần là lối ra cho một xã hội bế 

tắc, mà còn là lối ra, đổi hướng tư duy cho những con 

người mang dòng máu Việt, chính khí Việt, và luôn ước 

mong chung tay dựng xây một nước Việt tự chủ hùng 

cường!                     

                          Sài gòn, 24/06/2015      HUỲNH LÊ NAM 
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