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 Phước Giác – Giác Tử  

 

 

TÂM PHÁP 

TINH THẦN  
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TÂM PHÁP – TINH THẦN 

Lời mở đầu 

Qua nhiều tập sách Tâm pháp với các chủ đề nghiên cứu khác nhau, 
bây giờ chúng tôi mời các bạn tham gia nghiên cứu vào chủ đề tiếp theo: 

Tinh thần. Theo tôi đây là một chủ đề quan trọng nhất đối với con người, 

bởi vì nếu không có tinh thần độc đáo thì loài người chúng ta cũng chẳng 

hơn gì các loài thú bình thường cả.  

Để nghiên cứu về tinh thần – một thứ trừu tượng – bằng công cụ 
triết học, chúng ta không nên đề cập rằng, vậy sẽ phải dùng phép tư duy 

duy tâm hay duy vật. Ngược lại, chúng ta phải chấp nhận cả hai quan điểm 

đó luôn song hành trong nghiên cứu, rằng chúng là một chứ không phải là 

hai. Chúng ta không nên và cũng không thể bác bỏ thuyết duy tâm, tức là 

sự linh thiêng, thiên chúa và thần linh… mà ngược lại hãy chấp nhận 

nhưng mà định nghĩa lại ý nghĩa của những điều ấy dưới dạng khoa học.  

Cũng thế, chúng ta không thể chỉ công nhận là mọi kết quả nghiên cứu thì 
phải được hiện bày rành mạch bằng thực nghiệm, biểu diễn được bằng 

toán học thì mới có giá trị thực sự, còn những thứ nào mà không thể hiện 

được như vậy, bằng mọi lý do thì đó chỉ là sự mù quáng và mê tín. Trong 

thực tế có những thứ chúng ta có thể cảm nhận trực tiếp, như nhìn và nghe, 

có những thứ chúng ta đo đạc được bằng toán học, như tính toán lực hấp 

dẫn nhưng có những thứ rất trừu tượng và chỉ xuất hiện khi một loạt tư 

duy trừu tượng khác kết hợp lại với nhau, như là sự suy nghĩ chẳng hạn. 

Những thứ trừu tượng thì làm sao dùng thực nghiệm để cân đo đong đếm 

được, nhưng nó vẫn tồn tại thực sự như siêu thức chẳng hạn.  

Bằng cách xét lại toàn bộ quan điểm biện chứng, duy tâm và duy 
vật, chúng ta hãy xem xét lại toàn bộ những quan niệm về nhân sinh, về 

khoa học, tư tưởng hệ và các hệ thống giáo lý tôn giáo… Qua việc xem 

xét lại như thế, mỗi con người chúng ta sẽ tự chọn lựa ra được một ý tưởng 

nào phù hợp nhất với mình để theo đuổi một cách tự do, độc lập. Chúng 

ta không nên để quan niệm của người khác, của hệ tư tưởng chính trị, của 

tôn giáo… áp đặt lên tư tưởng của riêng mình, và nếu làm được như thế 
thì chúng ta mới xứng đáng được gọi là người có trí tuệ. Nếu chúng ta máy 

móc tin theo sự áp đặt nào đó của bất kỳ ai thì chúng ta chỉ đáng được gọi 

là người có trí thức mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy tự khai sáng trí tuệ bằng 

cách tự tìm con đường riêng cho mình các bạn nhé.  
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Chương 1:  

Tinh thần bản năng gốc 

Trước khi đi vào chi tiết về chủ đề tinh thần, tôi muốn chúng ta thống 

nhất vài khái niệm nhận thức chính có liên quan đến chủ đề này. Đó là Trí 

tuệ hay còn gọi là Tuệ, hay Huệ giác. Đó là Trí thức và cuối cùng là Tinh 

thần. Tất nhiên, có liên quan đến cả khái niệm về ý thức, vô thức, siêu 

thức, giác quan, linh hồn… nhưng những khái niệm đó đã từng nhắc kỹ ở 

phần Tâm pháp - tâm thức con người và Tâm pháp - sự sống rồi.  

Trí tuệ phát sinh từ khả năng nhận biết và khả năng tư duy. Nó là 

thiên bẩm từ di truyền loài và giống mang lại. Với loài người, trí tuệ không 

có phân biệt dân tộc, nam giới hay nữ giới, giữa người này và người kia, 

ngày xưa, hiện nay hay mai sau. Những người trí tuệ mang tính cá nhân 

cao và những sáng kiến phát minh của họ được xã hội đón nhận như những 

tri thức chung của cả nhân loại. Trí tuệ là nhân sinh ra tri thức. 

Tri thức là những thông tin tích lũy thu thập được trong quá trình 

tiến hóa của nhân loại. Nhân loại càng tiến hóa thì tri thức càng nhiều và 

tri thức trước sẽ làm nền tảng để tri thức đến sau phát triển tiếp, cứ như 

thế trình độ văn hóa loài người đạt được ngày càng cao cấp hơn. Đây là 

nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển tiến hóa của tinh thần con người, khiến 

các ý thức hệ phát triển theo, khiến tổ chức xã hội loài người liên tục thay 

đổi và phát triển mọi mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Người 

có nhiều tri thức gọi là người trí thức. Tri thức là kết quả của quá trình tư 

duy do trí tuệ mang lại. 

Tóm lại rằng, người trí tuệ thường đồng thời là người giàu trí thức 

nhưng không phải ngược lại rằng người trí thức đương nhiên chính là 

người giàu trí tuệ. Bởi vì, trí tuệ do bẩm sinh mang lại còn trí thức do sự 

rèn luyện, học tập mang đến. Người trí tuệ cao bao hàm tính xuất chúng, 

có khả năng phát minh sáng tạo và thường chỉ là số ít tinh hoa trong xã hội 

nên đương nhiên sẽ được đánh giá cao hơn người trí thức. Người trí tuệ 

thì thời đại nào cũng giống nhau vì trí tuệ đến do di truyền, còn trí thức thì 

càng về sau con người có càng nhiều hơn vì do tích lũy được nhiều kinh 

nghiệm trong quá khứ.   
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Còn tinh thần là kết tinh tinh hoa của cả hai thứ tri thức và trí tuệ. 

Nó giúp ta phân biệt trình độ xã hội phát triển đến đâu, trình độ từng cá 

thể con người khác nhau như thế nào. Tinh thần thúc đẩy quá trình tư duy 

nhận thức và ngược lại việc tư duy lại hỗ trợ trở lại tinh thần. Điều này có 

nghĩa là tinh thần ảnh hưởng hay thậm chí là nguyên nhân chủ yếu thúc 

đẩy quá trình tri thức và nhận thức. Tinh thần quyết định cách suy nghĩ 

của con người về những vấn đề trong đời sống. Chỉ số thông minh sẽ góp 

phần lớn cho yếu tố tinh thần, nói lên khả năng nhận thức của một người 

chứ cũng không hẳn là đại diện cho người trí tuệ hay người trí thức. Chúng 

ta sẽ khảo sát yếu tố tinh thần một cách chi tiết trong chủ đề tập sách Tâm 

pháp – tinh thần này.     

Như thế, tinh thần là vô cùng quan trọng và việc khảo sát chúng cần 

thiết không kém việc khảo sát các bản chất hóa sinh của cơ thể chúng ta. 

Tôn giáo coi linh hồn, tức còn gọi là tinh thần là thành phần chủ đạo của 

sự sống, họ coi linh hồn còn quan trọng hơn cả thể xác, bởi thể xác chỉ là 

tạm thời còn linh hồn là vĩnh cửu. Tôn giáo quan niệm rằng mỗi động vật 

có một linh hồn riêng, tuy nhiên lại không giải thích được nguồn gốc “linh 

hồn” thực sự từ đâu mà ra và cấu trúc nó như thế nào, cuối cùng giải thích 

một cách áp đặt rằng linh hồn là do Thượng đế tạo ra và thổi chúng vào 

thân xác mà tạo nên sự sống. Có tôn giáo coi linh hồn cá thể là duy nhất 

do Thượng đế tạo hình nhưng có tôn giáo lại cho rằng không có linh hồn 

cá thể mà chỉ có sự tái sinh linh hồn từ một người nào đã chết vào một 

người vừa mới thụ thai, nhưng rút cục họ cũng không giải thích được vậy 

những “linh hồn phiêu bạt” đó nguồn gốc ban đầu từ đâu mà ra, cuối cùng 

thì cũng kết luận chung chung đó là bí mật “bất khả tư nghì”, tức là miễn 

luận bàn, chỉ được chấp nhận: “nó là thế đó!?”.   

Quan niệm triết học của tôi về vấn đề này là: mỗi động vật đều có 

một linh hồn cá thể, tức có bản ngã riêng. Nguồn gốc của nó được di truyền 

từ tổ tiên do sự nhân bản tâm thức loài thông qua quá trình sinh sản, tức 

không có sự tái sinh linh hồn. Bản chất của linh hồn là những thông tin 

tâm thức được tạo hóa lập trình mà tạo thành qua con đường tiến hóa loài, 

còn gọi là tinh thần bản năng loài.  

Như thế nếu chúng ta truy ngược thì có thể chấp nhận rằng thể xác 

và linh hồn động vật chính do chọn lọc tiến hóa tự nhiên từ vật chất cùng 
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sự khởi tạo thông tin sơ khởi ban đầu (để từ đó mới có thông tin tiến hóa 

hay đột biến sau đó) là do tạo hóa, tức còn gọi là Thượng đế tạo thành. So 

với tôn giáo, quan niệm về Thượng đế của tôi là một trạng thái chứ không 

phải là hình thái, tức là một “ai đó, cái gì đó” có hình ảnh và bản ngã cụ 

thể. Nếu chúng ta xem Thượng đế là một nhân vật nào đó tồn tại dưới hình 

dạng nào đó thì buộc Ngài phải có một linh hồn thì mới sáng tạo ra được 

mọi thứ như chúng ta đang thấy và như vậy thì hóa ra câu hỏi “ai, cái gì” 

đã tạo ra “linh hồn Thượng đế” xem ra không có lời giải, vì một vật cụ thể 

thì không thể tự tạo ra được chính nó, còn một trạng thái thì có thể tự là 

chính nó được, đó là sự Cân bằng. 

Quan niệm Thượng đế trạng thái sẽ giống như thể Không của Phật 

giáo và năng lượng của khoa học giáo, bởi vì chúng đều là trạng thái. Khi 

là trạng thái chúng sẽ có khả năng biến hóa khôn lường để tạo ra vạn vật 

mà chúng ta đang thấy (và cả những thứ chưa thấy) được. Chấp nhận 

Thượng đế trạng thái chúng ta sẽ giải thích rõ ràng được rằng, vật chất là 

do trạng thái xoắn của sóng tạo thành và linh hồn (hay tinh thần) là được 

cấu trúc bởi trạng thái sóng ngang của các loại trạng thái sóng đang sẵn có 

trong vũ trụ. Chúng ta cần hiểu sóng là trạng thái chứ không phải là hình 

thái và sóng chính là năng lượng, mà năng lượng lại chính là vật chất 

(e=mc2) nên hóa ra toàn bộ vật chất truy nguyên ra cũng đều là trạng thái 

mà thôi. Điều này hoàn toàn phù hợp với cơ học lượng tử đã được vật lý 

hiện đại chứng minh. Thế là bài toán Thượng đế tạo ra linh hồn và thể xác 

như thế nào và vô số thứ khác nữa về cơ bản đã được giải quyết.  

Bây giờ chúng ta quay trở về chính mình: cách đây khoảng 2,5 triệu 

năm có xảy ra một sự đột biến gen nhỏ làm nên một cuộc cách mạng trí 

tuệ đã tách con người đầu tiên ra khỏi họ hàng là loài vượn. Những con 

vượn nào không đột biến sẽ tiếp tục là vượn, trong đó có loài tinh tinh hay 

khỉ đột ngày nay. Loài người với nhiều giống người khác nhau xuất hiện 

với trí tuệ cao hơn hẳn do biết chế tạo và sử dụng các công cụ sản xuất thô 

sơ bằng đất, đá, gỗ và làm ra “quần áo” bằng vỏ cây hay da thú… Cuộc 

sống bầy đàn kết hợp thành các bộ lạc, biết phân công lao động xã hội và 

sống bằng nghề săn bắt hái lượm. Chúng ta hay gọi thời kỳ này là cộng 

sản nguyên thủy. Trải qua vô số cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và thức 
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ăn đã làm tiệt chủng hầu hết mọi giống người để chỉ còn một giống người 

duy nhất đang tồn tại trên trái đất ngày nay, đó là tôi và bạn. 

Tiếp theo đó là hàng loạt cuộc cách mạng khác nổ ra như cách mạng 

nhận thức, cách mạng nông nghiệp, cách mạng công nghiệp, cách mạng 

thông tin… đã dẫn đến xã hội hiện đại của chúng ta ngày hôm nay và 

chúng ta gọi quá trình này là Sự Tiến Hóa.   

Vậy phải chăng quan niệm Thượng đế trạng thái này sẽ lại bắt đầu 

một cuộc cách mạng tri thức mới để biến con Người thành Thượng đế?. 

Rất có thể nếu chúng ta khảo sát sâu hơn về tinh thần, bí ẩn của mọi bí ẩn.  

-Tinh thần là gì:  

Là những kết tinh của tâm thức. Cũng giống như sự suy nghĩ và tư 

duy, chúng không phải là một thứ vật chất hữu hình cụ thể mà là đường 

lối, hướng dẫn…bộ não của chúng ta sử dụng hoạt động. Tinh thần không 

phải là tâm thức mà là bộ khung hình thành của tâm thức. Giống như hồng 

cầu không phải là máu mà là thành phần chính của máu. Nhờ bộ khung 

tinh thần hay còn gọi linh hồn này sẽ định hình nên tâm tính, cách suy nghĩ 

và số phận mỗi con người.  

Tinh thần của bạn thiện lương sẽ hướng dẫn tư duy suy nghĩ của bạn 

theo hướng thiện lương, với tư duy thiện lương bạn sẽ hành động lương 

thiện. Ngược lại, là tinh thần gian manh thì hành động của bạn bất lương 

là điều hoàn toàn hợp lý. Hành động sẽ tạo thành kết quả. Kết quả tạo ra 

số phận. Như vậy, có phải tinh thần sẽ làm bộ khung cho cuộc đời bạn hay 

không?.  

Như thế nếu bạn có tinh thần nghệ sĩ thì bạn mới có thể trở thành 

một nghệ sĩ. Bạn có tinh thần kinh doanh bạn mới thành doanh nhân. Nếu 

bạn có đức tin thì bạn mới đi theo một tôn giáo nào đó…  

Tinh thần còn tạo nên tính cách con người, ví dụ bạn là người không 

ưa bị áp đặt và luôn phản kháng khi bị áp đặt thì người ta nói bạn có tinh 

thần mạnh mẽ, dũng cảm đấu tranh. Ngược lại, nếu bạn luôn chỉ muốn 

phục tùng người khác và ưa thích sự an phận người ta có thể mô tả bạn có 

tinh thần yếu kém, lệ thuộc và thậm chí là kẻ hèn nhát… 
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Tinh thần cũng tạo nên tính cách bản năng của loài vật. Loài trâu bò 

tính cách hiền lành nên thích an bình gặm cỏ, ngược lại loài hổ báo thì tính 

cách dữ dằn nên lại thích ăn hiếp các loài khác. 

Nếu đi vào phân tích một cách chi tiết hơn nữa ta thấy tinh thần và 

tâm thức có quan hệ hữu cơ với nhau: tinh thần được tạo ra bởi tâm thức 

loài, sau đó đến lượt tinh thần hỗ trợ ngược lại tâm thức thứ cấp. Nhờ sự 

hỗ trợ đó mà tâm thức tổng hợp trong những hoàn cảnh cụ thể sẽ biết cách 

đưa ra quyết định con người phải làm gì để đạt được mục tiêu của mình.    

Tinh thần là cái quan trọng nhất của tâm thức động vật. Sự sống bao 

gồm thực vật và động vật. Thực vật thì không có bộ máy thần kinh nên sự 

sống thực vật chủ yếu là hoạt động sinh hóa theo cơ chế phản xạ vô thức, 

trong khi hầu hết các loại động vật đều có bộ máy thần kinh nên sự sống 

của nó còn có thêm hoạt động do tâm thức điều khiển bên cạnh sự điều 

khiển của thực vật vô thức. Mỗi loại động vật đều được tạo hóa lập trình 

cho một loại tâm thức riêng. Mỗi loại tâm thức sẽ quy định hành động, 

thái độ của động vật đó với môi trường xung quanh. Tại sao loài hổ hay 

đại bàng hay cá mập…là các loài ăn thịt con vật khác thì nhìn hung dữ, 

nhất là trong ánh mắt của chúng. Nhìn con vật ăn thực vật như trâu, bò, 

dê, cừu, nai, hưu… thì lại thấy chúng rất hiền lành. Nhìn loài chuột thì 

thấy thông minh lanh lợi theo kiểu xảo quyệt với ánh mắt láo liên nhưng 

loài chó cũng thông minh lanh lợi nhưng thấy thiện hiền hơn. Chiếu vào 

xã hội loài người chúng ta thấy có những người thông minh, hiền từ nhưng 

ngược lại cũng có người thông minh nhưng độc ác, dữ dằn. Có người hiền 

ngu khác với hiền khôn: hiền khôn thì cái gì cũng biết còn hiền ngu lại 

chẳng biết hay chẳng cần biết cái gì cả…  

Chính đặc tính tinh thần bản năng gốc đã tạo nên sự khác nhau thể 

hiện ra tướng mạo và cả nội tâm loài vật như thế. Đặc tính này mang tính 

chất di truyền từ các đời cha mẹ cho con cháu. Không một cha mẹ hổ nào 

dạy con phải biết thể hiện sự dữ dằn để cho loài khác phải nể sợ. Cũng 

không có cha mẹ trâu nào khuyên con cái mình phải biết sống hiền lành 

để tạo phước đức cả. Cho đến con người cũng vậy, từ khi sinh ra người ta 

đã có tính người hiền, người dữ; kẻ năng lực hoạt động hoạt bát, người lại 

chậm chạp cả tư duy lẫn hành động; kiểu cách tư duy thiên về trừu tượng 

hay logic; rồi đến trí óc mỗi người thông minh nhiều hay ít…  
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Cấu trúc Tinh thần bản năng gốc là thông tin không nhị phân nên 

thay đổi rất ít theo thời gian, có nghĩa là sự tiến hóa rất chậm. Tinh thần 

của con mèo hàng triệu năm trước như thế nào thì hiện nay và hàng triệu 

năm sau nữa vẫn thế, thể hiện ở khả năng thích rình bắt mồi, đặc biệt là 

tiếng kêu “meo meo”. Nếu có một sự đột biến thay đổi tinh thần bản năng 

thì thường dẫn đến sự hình thành một loài động vật khác, giống như mèo, 

báo, hổ và sư tử, trường hợp của loài người và loài vượn cũng giống vậy. 

Đây là một nhận xét khách quan dựa trên cơ sở khoa học di truyền 

và tiến hóa sinh học. Sự phân biệt loài là do tâm thức loài chứ không phải 

do hình thể loài. Loài người và loài tinh tinh khác nhau ở tâm thức khác 

nhau chứ không phải ở chỗ hình dạng, bởi vì chúng ta rất giống tinh tinh 

cả về hình thể đến cấu trúc gien ADN. Do giống nhau đến 98% nên nếu 

bỏ qua tâm thức thì con tinh tinh hay khỉ đột có lẽ sẽ được coi là một giống 

người chứ không phải là một loài động vật khác chúng ta... Hình thể thì 

có thể thay đổi dễ theo lý thuyết tiến hóa, bởi vì sự hình thành vật chất là 

quá trình tương tác nhị phân, trong khi đó tâm thức thì lại là quá trình 

thông tin không nhị phân nên không chịu ảnh hưởng nhiều bởi tiến hóa 

mà chịu chi phối bởi quá trình lưu trữ và nhân bản các thông tin nguyên 

bản. 

Câu chuyện giống nhau về tâm thức này sẽ dẫn đến câu chuyện đạo 

đức xã hội: vậy thì mọi con người trên quả đất này đều y hệt nhau. Chúng 

ta có thể có màu da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, chúng ta có thể là nam 

hay nữ giới, cơ thể chúng ta lớn hay nhỏ… miễn chúng ta là loài người thì 

chắc chắn rằng tâm thức, trí tuệ, năng lực của chúng ta đều giống hệt nhau. 

Chọn lọc tự nhiên chỉ áp dụng cho chọn lọc sinh học chứ không chọn lọc 

tinh thần, những người lợi dụng thuyết tiến hóa sinh học áp dụng vào tiến 

hóa tâm thức là sai trái, họ tự cho rằng mình thuộc về một giống người ưu 

việt nào đó chỉ là cái cớ cố ý để thể hiện sự phân biệt chủng tộc hay phân 

tầng giai cấp, gây mất công bằng và cân bằng trong xã hội. Đương nhiên 

rằng trong một xã hội luôn có người hay người dở, thông minh ít hay 

nhiều, trình độ tri thức cao hay thấp… nhưng đây không phải là do sự tiến 

hóa tinh thần gây ra mà tất cả chủ yếu là do con người tự tạo ra thôi. Chúng 

ta sẽ khảo sát tiếp vấn đề này ở các chương sau.  
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Ngoài tinh thần bản năng gốc được đến từ di truyền loài thì chúng 

ta còn chịu ảnh hưởng trực tiếp và rất quan trọng: đó là tinh thần thứ cấp 

đến từ giáo dục, môi trường và sự nhập thức tinh thần “ngoại lai” vào tinh 

thần người khác. Đó mới là tinh thần chính thức của mỗi con người.  

Sự nhập thức là sự cộng hưởng tần số tinh thần từ siêu thức. Tinh 

thần từ siêu thức lan truyền tính chất thông tin, không truyền tính lượng 

thông tin. Hiểu như thế này: cha mẹ là người có tinh thần ham học (tính 

chất) thì các con của họ cũng có thể thường ham học như thế, nhưng không 

phải mọi đứa con phải có độ ham học (lượng) giống y như cha mẹ nên 

mức độ ham học có thể còn nhiều hơn (hoặc kém hơn) cha mẹ chúng, mức 

độ ham học đến do nhiều yếu tố, trong đó có việc giáo dục: thường thì 

không đứa trẻ nào mà tự nhiên ham học nhiều nếu người lớn không tập 

cho chúng thói quen học hành từ bé. Vậy thực sự nhập thức tinh thần diễn 

ra thế nào:    

Có em bé chưa tới 10 tuổi, cha mẹ đem bé đến gặp tôi vì hốt hoảng 

khi bé nói là mỗi lần chợp mắt là đều thấy cảnh tiên, dạo chơi bồng lai tiên 

cảnh với người này người kia và rất thích điều ấy. Bé nói một tràng những 

từ lạ giống tiếng cổ ngữ với ai đó và sau đó mô tả những giấc mơ với nội 

dung rất chi tiết, mạch lạc và có nội dung câu chuyện. Rồi một hôm, theo 

bé kể với mẹ là có một người đàn ông nói với bé trong giấc mơ là không 

được kể tiếp những gì bé thấy nữa thì sẽ tiếp tục cho bé khả năng này và 

tiếp tục cho đi dạo cảnh tiên, nếu không nghe lời sẽ bị phạt, ngay sau đó 

thức dậy thì bé bị cơn đau đầu dữ dội, cứ ôm đầu khóc mấy ngày, bé nói 

đau thắt hai thái dương và sau gáy, đưa đi khám bệnh chụp cả MRI mà bác 

sĩ cũng không đưa ra được kết luận gì, mẹ bé kể như thế. Kể từ đó về sau 

bé không dám kể cho bất cứ ai nghe điều gì nữa. Mẹ hỏi tại sao dạo này 

không thấy bé kể chuyện nằm mơ nữa thì bé bảo cũng muốn kể mẹ nghe, 

nhưng mỗi lần định kể là nhớ tới cơn đau đầu nên không dám kể nữa.    

Có người đang bình thường nhưng đột nhiên đến một lúc nào đó tự 

nhiên như mơ hồ, nói tiếng cổ ngữ, hành động lạ thường, nói mình là đệ 

tử thần linh, là con thánh… nên nhiều người bị gia đình đối xử tàn tệ và 

xã hội hắt hủi, thậm chí bị gửi vào trại dưỡng tâm thần.   

Có những người sau cơn bệnh nặng, sau tai nạn hiểm nghèo hay 

tham thiền thấy mình có năng lực kỳ lạ như đọc được suy nghĩ người khác, 



 12   
 

nói chuyện với thế giới khác, có khả năng nhìn về quá khứ, dự báo tương 

lai, nói rằng mình là kiếp tái sinh của một ai đó, tìm mồ mả…  

Ngoài ra, còn có vô số thí dụ khác như chúng ta thường hay nghe 

mô tả về những thần đồng với khả năng siêu việt, nói nhiều thứ tiếng nước 

ngoài mà chưa bao giờ được học, giải toán phức tạp, làm toán những con 

số rất lớn nhanh hơn cả ta bấm máy tính… 

Thật ra, đó là năng lực tinh thần đến từ siêu thức mà thôi. Năng lực 

đó gọi là sự tự biết và ai cũng có điều này nhưng chúng ta không để ý. 

Người bình thường năng lực siêu thức được cài đặt sẵn trong bào thai và 

khi chúng ta sinh ra đã tự biết rồi nên chẳng ai chú ý xem nó từ đâu đến, 

ta chỉ coi chúng như bản năng bẩm sinh của mình. Có thể kể ra vài thứ 

như năng lực tự biết về việc nghe, hiểu, nói được ngôn ngữ hay năng lực 

suy nghĩ tư duy, năng lực tình dục, năng lực giữ thăng bằng cơ thể nhờ 

một giác quan ẩn gọi là tiền đình, cảm biến nhiệt độ trong cơ thể, cảm biến 

lipid, cảm biến đường gluco có trong máu… 

Nếu chúng ta chú ý đến những sự kiện thể hiện gián tiếp hay so sánh 

thì mới thấy được các hiện tượng đó xảy ra bên trong cơ thể: so sánh khả 

năng học tập thì rõ ràng con người sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn động vật, 

đặc biệt là những tri thức trừu tượng như làm toán hay làm thơ… những 

thứ này thì động vật dù thông minh cỡ nào như con chó, con khỉ… cũng 

không thể hấp thu, bởi vì chúng chỉ hiểu được những gì chúng thấy được 

rõ ràng mà thôi. Cũng thế, có một số người có năng lực đặc biệt hơn người 

khác là do họ kích hoạt được những khả năng tiềm ẩn mà người bình 

thường không làm được, vì khác với đa số nên chúng ta thấy họ kỳ lạ, 

thậm chí quái gở hay coi họ như người cõi khác đến. Vâng, tất cả những 

khả năng nói trên đều do siêu thức mang lại.  

Năng lực từ siêu thức thâm nhập vào con người thông qua con đường 

cộng hưởng tần số tinh thần. Có hai cách thâm nhập.  

.Cách thứ nhất là nếu thâm nhập từ di truyền qua đường gien, tức là 

sự sinh sản thì sẽ tồn tại lâu, thậm chí nằm trong tinh thần người ấy vĩnh 

viễn, kết hợp cộng hưởng với tinh thần bản năng riêng của người ấy để 

thành một sự đồng nhất tinh thần trong siêu thức loài. Đây là một dạng kết 

hôn giữa tinh thần riêng của một chủ thể mới sinh với tinh thần một người 
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khác chứ không phải là một sự tái sinh linh hồn như người ta thường lầm 

tưởng. Trường hợp này hay gặp ở dạng người thiên tài hay tự kỷ.  

.Cách thứ hai là nếu thâm nhập vào tinh thần sau khi chủ thể đã sinh 

ra thì là dạng tinh thần ký sinh, dạng này dễ bị mất đi hơn nếu ta thay đổi 

tần số, hay gặp ở một số người được chẩn đoán là tâm thần phân liệt, tâm 

thần hoang tưởng. Những người thuộc dạng này đôi khi tự nhiên thành 

người khác, nói mình là tái sinh của ai đó, hay biết những lĩnh vực chưa 

từng được đào tạo, hay nói những thứ tiếng nước ngoài chưa từng được 

học mà chúng ta gọi là thần đồng. Thường thì các thần đồng này chỉ có 

năng lực một thời gian là tự mất khả năng nếu không biết cách duy trì năng 

lực bằng quán tưởng. Người ta hay lợi dụng việc này để thôi miên người 

khác như nhà tâm lý học thế kỷ XIX Freur hay làm, các nhà huyền thuật 

tôn giáo cũng hay sử dụng việc này cho mục đích mà họ gọi là để “trục 

vong” ; là “yểm bùa”; là “phong thủy”… 

Một khi chúng ta lý giải được tất cả những trường hợp trên bằng lý 

thuyết tần số tinh thần, chúng ta hãy thông cảm và thôi kỳ thị người có 

năng lực rất đặc biệt và thậm chí là nếu ai muốn trở thành “người đặc biệt” 

thì cũng có thể được khi chúng ta biết cách kích hoạt các năng lực tinh 

thần đang tiềm ẩn trong chính mình bằng thiền định hay chỉ quán. 

Mặt khác, nếu nhập tâm thức được thì nghĩa là chúng ta cũng có thể 

tự cắt sự xâm nhập của “tần số tâm thức” lạ vào tâm thức chúng ta trong 

một số trường hợp không mong muốn. Áp dụng việc này để “giải bùa”, 

tức là cắt đứt sự tác động của tần số tâm thức lạ tác động vào chúng ta.  

-Cấu trúc của tinh thần:  

Tâm thức hoạt động dưới một dải phổ rộng còn Tinh thần là vị trí cụ 

thể trên dải tâm thức đó. Chẳng hạn như chúng ta khảo sát trạng thái tâm 

thức tình cảm của con người thì thấy trạng thái này sẽ trải dài trên một phổ 

từ “tình cảm cực kỳ khô khan, khô khan, bình thường, nhiều tình cảm , rất 

giàu tình cảm…” và tinh thần tình cảm một người sẽ ở vị trí nào đó trên 

phổ thang này, tức hoặc anh là người thuộc dạng tình cảm khô khan hay 

giàu tình cảm chứ không thể nào cả hai cùng có trong một người, ngoại 

trừ người đó là thuộc dạng người đa nhân cách. Lý luận tương tự cho dải 

phổ tâm thức hoạt động cũng trải dài từ “rất hoạt động –hoạt động –bình 
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thường – chậm – rất chậm”. Đương nhiên người nào có tinh thần hoạt động 

tức tính tình, làm việc nhanh nhẹn thì sẽ trái ngược với loại người chậm 

chạp. Và tinh thần của bạn sẽ ở một điểm nào đó trên những dải phổ đó.  

Do có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tâm thức nên cũng có nhiều kiểu 

dạng tinh thần khác khau. Ví dụ kiểu dạng tinh thần năng động, kiểu logic, 

kiểu trừu tượng, hiền, dữ… Mỗi người đều sở hữu một nhóm gồm nhiều 

kiểu tinh thần đơn như thế để tương tác cộng hưởng tạo ra kiểu tinh thần 

riêng cho mình, chúng ta sẽ khảo sát vấn đề này ở phần tinh thần cá nhân. 

Tâm thức chịu ảnh hưởng bởi một số điều kiện như sau:  

a- Khả năng nhận thức: Động vật khác thực vật ở chỗ chúng có 

tâm thức. Tùy khả năng của tâm thức khác nhau mà chúng ta có động vật 

bậc thấp, bậc trung, bậc cao cấp. Khả năng đầu tiên mà chúng ta quan tâm 

là khả năng thu nạp thông tin. Động vật khác nhau có những khả năng 

khác nhau, ngoại trừ một số khả năng cơ bản thì giống nhau như nghe, 

ngửi, nhìn và cảm giác. Những khả năng ẩn giấu thì khó phát hiện hơn như 

tư duy, định hướng không gian, tiền đình (thăng bằng), thân nhiệt, linh 

cảm… Mọi thông tin mà cơ thể nhận được từ các cơ quan cảm ứng sẽ được 

phân tích qua các bộ lọc trong não bộ để thành nhiều nhóm thông tin có 

cùng tính chất tạo thành luồng tín hiệu mà ta còn gọi là những pha thông 

tin. Các pha thông tin này thể hiện dưới trạng thái xung và sẽ bắt đầu tương 

tác ngược trở lại với nhau ở trong não bộ thành luồng tư duy tổng hợp để 

tạo thành những nút thông tin kết quả. Động vật sử dụng kết quả cuối này 

và ta gọi đó là sự lựa chọn ý thức. Bộ lọc thông tin quyết định khả năng 

nhận thức do khả năng phân giải thông tin của nó: loài động vật nào càng 

có nhiều bộ lọc hoạt động thì năng lực nhận thức càng cao, giống như máy 

ảnh mà có độ phân giải pixel càng cao thì hình ảnh sẽ càng rõ ràng vậy. 

Mặt khác do có nhiều dạng lọc nên thông tin phân giải cũng phụ thuộc vào 

sự hoạt động của các bộ lọc: nếu dạng bộ lọc nào mà hoạt động tốt hơn thì 

thông tin sẽ xử lý nghiêng nhiều về hướng đó. Do đặc điểm như vậy mà 

không phải mọi động vật đều xử lý thông tin, như thấy hình ảnh và suy tư 

giống nhau, thậm chí cùng là loài người nhưng mỗi chúng ta có thể có 

những khả năng nhận thức khác nhau về một vấn đề, một ví dụ rõ nhất là 

ở những người mù màu và trẻ tự kỷ, họ có sự nhận thức cảnh vật và tư duy 

rất khác chúng ta. (Xem thêm Tâm pháp – tâm thức con người) 
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b- Năng lực nhận thức: Tiếp theo là tùy kiểu tương tác, nếu là 

tương tác trên sơ đồ ma trận phẳng thì chúng ta có động vật bậc thấp, nếu 

là tương tác trên sơ đồ ma trận cầu (xem hình biểu đồ ở trang bìa nhất) thì 

chúng ta có động vật bậc cao. Con người, có lẽ là động vật cao cấp nhất 

cho đến giờ phút này, thông tin tâm thức nối kết kiểu ma trận cầu, kết nối 

chéo với bộ não lớn, làm chúng ta có khả năng tưởng tượng cao, chính khả 

năng tưởng tượng đã tách chúng ta ra khỏi các động vật cao cấp khác (như 

chó và tinh tinh). Động vật chỉ cảm giác và tư duy được những cái tức thì 

chúng thấy được, cùng lắm là chúng nhớ được một số sự kiện mà chúng 

đã từng thấy như con chó nhớ chủ của nó, nhưng không tìm thấy bằng 

chứng nào cho thấy chúng tin hay nhớ vào những thứ do tư duy tưởng 

tượng nghĩ ra giống con người, ví dụ như là Chúa trời, thần linh, linh hồn, 

thiên đàng, địa ngục… Sự khác biệt là do khả năng kết nối các pha thông 

tin với nhau ở trong bộ máy thần kinh: tốc độ và năng suất xử lý càng 

nhiều pha thông tin trong một đơn vị thời gian thì năng lực tâm thức càng 

cao, giống như một máy tính cấu hình mạnh sẽ xử lý thông tin nhanh vậy. 

Sự khác biệt về năng lực nhận thức, với con người chúng ta có thể sử dụng 

bảng đo năng lực trí tuệ IQ bình thường. Nếu chúng ta quy định IQ 100 là 

người trung bình. Càng dưới 100 thì năng lực càng kém và càng trên 100 

nhiều bao nhiêu thì người đó càng thông minh bấy nhiêu. Năng lực xử lý 

dữ liệu và ghi nhớ, tức là năng lực tâm thức rất quan trong vì nó là một 

trong những yếu tố chủ yếu để xác định khả năng tư duy một người.  

Thang trí tuệ 

mức Yếu          mức Bình thường          mức Cao  

 

 

c- Năng lực tinh thần: Khác với khả năng nhận thức và năng lực 

nhận thức, năng lực tinh thần là khả năng “nhận biết” tức là khả năng tư 

duy của động vật. Nếu xét về yếu tố năng lực tinh thần như vậy thì nhiều 

năng lực tinh thần của con người còn thua kém cả động vật. Dẫn chứng là 

động vật có khả năng không cần học tập mà vẫn tự biết xây tổ cho mình 

(như con mối, con chim) hay khả năng định hướng không gian trong môi 

trường nước (rùa biển, cá hồi) hay không trung (chim bồ câu). Động vật 

có khả năng “cảm nhận” trước động đất, mưa bão, sóng thần… là những 

điều con người không cảm thấy được.  

100 
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Có nhiều câu chuyện cảm động như một con chim cánh cụt được 

một người dân đảo cứu sống sau đó thả về tự nhiên, thế là từ đó mỗi năm 

vào đúng ngày được cứu sống, nó đều bơi vượt đại dương về hòn đảo để 

thăm chủ vài ngày rồi quay lại với bầy của nó cách đó hàng trăm km. Hay 

câu chuyện về một nhà nghiên cứu bảo tồn về voi châu Phi đã từng cứu 

sống một con voi cái đầu đàn bị thợ săn bắn, sau khi chữa trị cho nó một 

thời gian trong khu vực bảo tồn, con voi đã tỏ ra rất thân thiết với ông cho 

đến khi được thả về rừng. Vài năm sau nhà động vật học qua đời, vào ngày 

tang lễ thì người vợ ông ta thấy nó trở về cùng đàn của nó và ở lại vài ngày 

trong khu rừng bảo tồn rồi lại đi, và cứ như vậy trong hàng chục năm sau 

cứ đến ngày giỗ là nó cũng dẫn bầy ngày càng đông về thăm bà và mộ của 

ông, ở lại vài ngày rồi lại ra đi. Câu chuyện này chỉ kết thúc khi bà cũng 

chết. Người ta tính ra nó có thể phải vượt rừng hàng chục kilomet từ nơi 

nó ở để về nhà bà. Chúng ta không hiểu được tại sao nó lại biết về việc ân 

nhân của nó chết và đặc biệt là quay về chính xác theo lịch ngày chết của 

ông ta? Có lẽ động vật có bộ lịch riêng của nó!. Nếu đúng là như vậy thì 

nó phải có sự “tính toán” nào đó, tức so sánh không gian, thời gian theo 

một mốc nào đó mà chúng ta chưa hiểu được. Việc định hướng trong 

không gian của ong, chim, cá và thú cũng giống như vậy.  

Tuy thế, năng lực tinh thần của loài người lại hơn mọi động vật bởi 

một năng lực khác quyết định: đó là khả năng tư duy chéo, tưởng tượng 

và ngôn ngữ. Nhờ khả năng tư duy chéo mà con người có năng lực tưởng 

tượng, và nhờ năng lực tưởng tượng mà có thể sáng tạo âm thanh, nhận 

biết được ngôn ngữ. Ở đây chúng ta gác qua cấu trúc sinh lý: thanh quản 

và lưỡi, bởi hai bộ phận này là kết quả của sự tiến hóa sinh học để chúng 

ta có thể phát ra âm thanh đa tần, tức là nói được để trình bày được ý tưởng 

của mình; do khả năng tư duy đến trước đòi hỏi sự trao đổi thông tin trong 

bầy đàn với nhau nên thanh quản sẽ tiến hóa theo để chúng ta phát ra thang 

âm đa dạng; do khả năng tưởng tượng nên chúng ta tự tạo ra nhiều kiểu 

âm thanh mà mỗi tín hiệu âm thanh khác nhau đó sẽ tượng trưng cho một 

đối tượng, sự kiện cụ thể, liên kết các tín hiệu âm thanh với nhau tạo thành 

một chuỗi âm thanh liên tục sẽ tạo thành ý nghĩa của một vấn đề mà chúng 

ta đang muốn trình bày và cái này ta gọi là “tiếng nói”.  Không một loài 

động vật nào, kể cả loài cao cấp gần với người nhất là tinh tinh, có được 

năng lực tư duy suy nghĩ giống loài người và không loài nào có khả năng 
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hiểu, sáng tạo và nhận biết âm thanh đa dạng như con người. Đây là ưu 

thế tuyệt đối và cũng là quan trọng nhất của loài người, do có ngôn ngữ 

(và sau này là cả ký hiệu chữ viết) và sự tưởng tượng phong phú mà chúng 

ta dễ dàng trao đổi mọi thông tin với nhau, tạo điều kiện cho sự cộng tác 

bầy đàn trong tất cả mọi lĩnh vực, thúc đẩy những quy trình tiến hóa khác 

của xã hội con người như phát minh ra chữ viết và toán học, tạo ra văn hóa 

xã hội, chính trị và tôn giáo…  

Năng lực tinh thần ở mỗi con người cũng khác nhau phụ thuộc vào 

khả năng nắm bắt dải tần số tinh thần chủ yếu do yếu tố bẩm sinh mang 

đến. Đặc biệt là chúng ta có thể tự kích hoạt những năng lực tiềm ẩn đều 

đang ở sẵn trong tâm thức mỗi con người, chúng ta có thể làm điều này 

bằng thiền định hay chỉ quán…   

d- Thiên hướng tinh thần: do cấu trúc bẩm sinh hai bán cầu não 

mà có nhiều người thường tư duy kiểu logic nhưng có người thích suy 

nghĩ tưởng tượng. Người tư duy Logic thường nhìn sự vật với con mắt 

đúng sai rõ ràng, đối với họ 1 cộng 1 phải bằng 2. Người tư duy tưởng 

tượng thích phóng đại hay thu nhỏ thực tế và với họ thì 1 cộng 1 sẽ bằng 

3 hay là bằng 0. Từ đó người logic theo nghề làm khoa học trong khi người 

trừu tượng thành nghệ sĩ. Chúng ta có nhiều loại thiên hướng khác nhau 

mà hay dùng từ “năng khiếu”. Thiên hướng tinh thần phải được nuôi 

dưỡng thường xuyên nếu không chúng sẽ bị tiến hóa biến mất dần. Nếu 

các hành động trong cuộc sống mà phù hợp với năng khiếu của mình thì 

đó là điều tốt đẹp, cơ hội thành công sẽ cao.    

e- Tần số tinh thần: biểu thị cho sự “nhạy cảm” của tinh thần. 

Tần số sóng tinh thần càng thấp thì tinh thần càng nhạy cảm bởi tần số cực 

thấp là tần số hoạt động của sóng điện từ sinh học. Giống như giới hạn của 

tần số âm thanh và tần số ánh sáng thì trường phổ sóng tinh thần mà con 

người chúng ta có thể cảm nhận được ở trong một khoảng giới hạn khá 

thấp, có thể thấp hơn cả nhiều loài động vật. Ví dụ là chúng ta không thể 

cảm nhận trước được sóng thần, bão và động đất nhưng loài vật thì có thể. 

Chúng ta có thể dùng một phổ thang điểm  (tương tự thang IQ) với quy 

định khoảng tần số nào đó là của người bình thường, nếu trên khoảng đó 

là độ nhạy cảm yếu dần và số càng lớn càng yếu, còn ngược lại dưới 

khoảng đó là độ nhạy cảm mạnh dần, số càng nhỏ càng nhạy cảm. Khả 
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năng nhạy cảm tinh thần khác nhau làm cho mỗi người chúng ta cũng có 

năng lực nhận thức khác nhau, nên loại người nhạy cảm có thể thấy (hay 

cảm thấy) những thứ mà người bình thường khác không thấy được.  

Tần số tinh thần con người bao gồm bó tập hợp gồm nhiều tần số 

đơn lẻ. Mỗi tần số đơn lẻ sẽ tương ứng hay tương thích để xử lý một luồng 

thông tin nhất định mà mỗi luồng thông tin này đều có tính chất riêng biệt 

để tạo thành các dạng tinh thần riêng biệt. Giao thoa các luồng thông tin 

này sẽ cho chúng ta kết quả cuối cùng gọi là hoạt động của ý thức. Mỗi 

người có năng lực hấp thụ từng tần số đơn lẻ này khác nhau, điều này giải 

thích thiên hướng tinh thần của mỗi người khác nhau. Ví dụ đơn giản là: 

nếu tần số của bạn nghiêng về tinh thần giàu tính trừu tượng mà cộng với 

tần số tinh thần hướng ngoại bạn sẽ chọn làm công tác xã hội như làm việc 

nghệ thuật biểu diễn hay du lịch chẳng hạn vì công việc này phù hợp với 

tâm lý bạn. Nhưng nếu bạn là người có tinh thần lo-gic mà cộng với tinh 

thần hướng ngoại bạn sẽ chọn nghề kinh doanh, làm chứng khoán; còn 

ngược lại tinh thần lo-gic mà cộng với tinh thần hướng nội có lẽ bạn sẽ trở 

thành người viết phần mềm máy tính hay làm nghề kế toán kiểm toán thì 

sẽ thích hợp. Việc nhận định như vậy là cơ sở quan trọng cho các ngành 

khoa học khác như giáo dục, chính trị, tâm lý học, khoa học máy tính, trí 

thông minh nhân tạo, tâm sinh học và cũng là cơ sở để chúng ta tự rèn 

luyện tinh thần.   

 

Thang tần số nhạy cảm tinh thần  

 

(Dải tần số tâm thức) 

 

          mức độ nhạy cảm cao       mức bình thường    mức độ nhạy cảm yếu  

 

 

f- Cường độ tinh thần: xung động cao hay thấp của tinh thần tạo 

ra tính hoạt động tinh thần cao hay thấp. Nó cũng nói lên khả năng lan tỏa 

ảnh hưởng của tinh thần một người với xung quanh. Trong xã hội có những 

người có khả năng lan tỏa năng lượng rất lớn, ở mỗi nơi họ xuất hiện, thậm 

chí là xuất hiện trên truyền hình là cả đám đông trở nên rạo rực, một lời 

kêu gọi của họ thì có hàng triệu người nghe theo. Có những con thú làm 

những con khác mà thấy nó là trở nên hoảng loạn sợ sệt dù nó chưa tác 
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động tới ai cả. Đó là do tác động bởi cường độ tinh thần. Cường độ tinh 

thần tỏa ra hào quang năng lượng mà mắt thường không thấy được nhưng 

chúng ta có thể cảm nhận được, hào quang đó với tần số của nó sẽ cộng 

hưởng với tần số người khác làm ảnh hưởng đến tâm thức của họ. Những 

nhân vật đặc biệt, như nhà vua, lãnh tụ chính trị hay lãnh tụ tôn giáo có 

năng lượng rất mạnh nên khi họ nói mọi người mới nghe theo. Những 

người quan chức, giám đốc, người dân thường… đều thể hiện ra trường 

năng lượng tinh thần riêng của mình. Cường độ tinh thần thường do bẩm 

sinh mang lại nhưng chúng ta vẫn có thể cải thiện chúng phần nào bằng 

cách rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là thiền định và chỉ quán. Người ta có 

thể tự nâng cao cường độ năng lượng của mình để tốt cho sức khỏe và tác 

động vào người khác, như để thôi miên hay chữa bệnh bằng nhân điện…     

 

Thang cường độ tinh thần  

       Khoảng mức Yếu      khoảng mức Bình thường     khoảng mức Cao  

 

 

 

g- Tính chất tinh thần: nghĩa là mỗi chúng ta đều có những khả 

năng khác nhau về sự biểu cảm. Những biểu cảm này thể hiện ra bên ngoài 

giúp ta nhận biết về tính nết hay năng lực của người ấy. Có loại người tình 

cảm khô khan, lạnh lùng, ác độc, loại này mà đi kèm sự gan lỳ thì sẽ là 

con người không biết sợ hãi và quyết đoán. Ngược lại, có loại người giàu 

tình cảm, hay thương người, thương vật nhưng lại yếu đuối, nhút nhát. Có 

loại tinh thần thích hoạt động tập thể, sẵn sàng hy sinh vì số đông ta gọi 

típ người hướng ngoại nhưng mặt khác cũng có loại không thích sự náo 

động, thậm chí thích sự cô độc hơn nên ta gọi đó là típ người hướng nội… 

chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề này trong phần tinh thần cá nhân. 

h- Năng lực siêu thức: Đây là thông tin đặc biệt tạo nên tính “tự 

biết” của động vật. Nó tác động trực tiếp đến năng lực tinh thần. Có những 

bài toán phức tạp giải mãi không được nhưng trong giấc mơ đã tìm ra lời 

giải. Nhiều bài thơ hay giai điệu âm nhạc bất hủ cũng được sáng tác trong 

giấc mơ. Bạn được mời dự một bữa tiệc, đến nơi bạn thấy một cảnh tượng 

giống y như trong một giấc mơ từng có trước đó, thậm chí bạn còn biết 

trước chút nữa sẽ thấy được cảnh khác, ví dụ ca sĩ sẽ hát bài nào, khách 

50 40 70 
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nào sẽ đến, chủ nhân mặc áo màu gì, món ăn gì sẽ được dọn lên bàn… 

giống y như trong mơ và bạn thấy bất ngờ vì sự kiện xảy ra đúng là như 

vậy. Tôi từng muốn làm một bài thơ về Pháp bảo đàn kinh nhưng nghĩ 

mấy tháng trời không ra, xé đi vô số bản nháp, rồi một giấc mơ trưa làm 

tôi bật dậy, xuất thần tôi đã hoàn thành Pháp bảo đàn ca dài hơn 500 từ, 

chuyển thể từ 15 000 từ của bản gốc, tôi viết ra thơ mà không cần và cũng 

không kịp để suy nghĩ. Bài thơ này tôi cũng ghi lại ở cuối cuốn sách này 

cho chúng ta cùng thưởng thức. Tôi cũng từng nhức đầu thật lâu về bài 

toán nguồn gốc của vật chất, tôi muốn biết tại sao có công thức e=mc2 của 

Einstein, rồi một giấc mơ với dòng năng lượng xoắn giống cái lò xo hiện 

ra, tôi bật dậy trong đêm và ngồi thiền đến sáng, sáng hôm sau tôi ra chợ 

kim khí mua đủ loại lò xo, có những lò xo không có sẵn ngoài chợ thì tôi 

tự mua dây kẽm về tự uốn rồi làm các thí nghiệm tương tác, và lý thuyết 

“Sóng xoắn” của tôi mô tả trong bộ sách Tâm pháp này đã hình thành như 

thế đó. (Xem thêm sách Tâm pháp ứng dụng).  

Thế giới tự nhiên cũng có vô số thí dụ về năng lực siêu thức, ví dụ 

con chim, con mối tự biết làm tổ, con nhện tự biết dệt bẫy bắt mồi, con cá 

hồi và rùa biết quay về nơi mình đẻ để sinh sản, thú vật biết loại lá cây có 

thể giúp chúng chữa bệnh, con thú cái tự biết cách nuôi con…  

Năng lực siêu thức đến từ di truyền tinh thần loài. Một số tri thức 

quan trọng, đặc biệt là có liên quan đến sự tồn vong của loài, được nhiều 

thế hệ tổ tiên ghi nhớ vào tinh thần rồi truyền lại cho con cháu qua con 

đường siêu thức. Nếu không thế thì làm sao hậu thế có trí tuệ được? Việc 

ghi và truyền lại vừa thông qua con đường tâm thức, vừa qua con đường 

tâm thể, tức là truyền tải qua con đường sinh học gien của động vật.      

-Tác động của tinh thần:  

Tinh thần liên quan đến các trạng thái tâm lý khác nhau và qua đó 

nó tác động lên ý thức, ý thức sẽ bảo chúng ta phải làm gì và việc làm sẽ 

tạo ra kết quả để cuối cùng kết quả ảnh hưởng đến số phận, nên đó là tác 

động của tinh thần đến cuộc sống mỗi người chúng ta. Hãy nghiên cứu sâu 

hơn về tác động của tinh thần thông qua một ví dụ liên quan đến “nghiệp” 

hay còn gọi là nghiệp báo. Nghiệp là gì?. Nói đơn giản là thế này, nếu 

chúng ta than phiền rằng sao đời tôi lại khốn khổ thế này mà người kia thì 

sống sung sướng vậy? Họ đâu có gì hơn tôi (về sự giỏi giang, học vấn hay 
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sự chịu khó làm ăn…) đâu!. Thế là chúng ta hay lý giải những thứ đó qua 

từ “số phận”.  Tôn giáo nói rằng số phận chính là do nghiệp tạo. Vậy 

nghiệp là cái gì mà lại ảnh hưởng được đến số phận chúng ta như vậy?. 

Nếu chúng ta dùng quan niệm triết học Đông phương về một thế 

giới “tất cả là một, một là tất cả” thì hóa ra mọi thứ trong thế giới này, từ 

vật chất tới tinh thần đều bị ràng buộc lẫn nhau trong thế giới đó.  Những 

thứ thuộc về quá khứ có thể đang là hiện tại và tương liên với tương lai – 

nói một cách khác: quá khứ - hiện tại - vị lai đều chỉ “là một”. Chính Tinh 

thần là sợi dây kết nối giữa thế giới của Tâm và Vật, kết nối thế giới trừu 

tượng với hữu hình, kết nối tướng và vô tướng hay cuối cùng là kết nối 

thế giới tâm linh và thế giới vật chất. Ta hãy xem: tinh thần chúng ta sẽ 

quyết định chúng ta ứng xử hành động thế nào trong việc cuộc sống, hành 

động ấy sẽ tạo ra một kết quả và kết quả chính là cái hiện hữu vật lý mà ta 

đang thụ hưởng. Mà tinh thần lại chịu ảnh hưởng của thông tin từ quá khứ 

tổ tiên truyền cho và thông tin hiện tại do chúng ta tự tạo, thế là cuối cùng 

tinh thần tổng hợp của mỗi người sẽ điều khiển chúng ta tạo thành nghiệp 

hiện tại theo nguyên lý nhân và quả.  

Trong thế giới quan toàn thể đó chúng ta hãy xem xét một thông tin 

bất kỳ được xuất phát bởi tư duy con người ở một thời điểm bất kỳ, cần 

biết rằng những dòng thông tin do chúng ta thu nhận vào sẽ được xử lý 

bởi thiên hướng tư duy của chúng ta gọi là tinh thần, thiên hướng ấy sẽ 

hướng dẫn chúng ta tư duy theo cách của nó về mọi vấn đề, cho dù đó là 

tư duy trong ý thức, tức lúc chúng ta đang thức tỉnh hay là tư duy trong 

vô thức, tức lúc chúng ta đang nằm mơ. Những thông tin thu vào được 

trong cả hai trường hợp ý thức và vô thức này, tức là những cái ta nhận 

thấy ở hiện tại (ý thức), cùng những cái biết về quá khứ đến từ siêu thức 

(vô thức), đều được xử lý cùng nhau bởi tinh thần của ta. Điều này dẫn 

đến việc chúng ta hành động trong môi trường tương liên tần số tâm thức 

giữa thông tin từ quá khứ và hiện tại tạo thành kết quả cuối cùng gọi là 

nghiệp báo. Nếu môi trường tương liên tần số xấu tạo hành động xấu ta sẽ 

có số phận rất xấu. Nếu môi trường tương liên tần số tốt tạo hành động tốt 

ta sẽ có số phận tốt. Nhưng nếu môi trường tương liên xấu như thế mà ta 

cố tình hành động không xấu thì số phận xấu đó sẽ được giảm xấu đi, thậm 

chí hết xấu. Còn nếu dù môi trường tương liên tốt mà ta lại cố tình hành 
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động xấu thì lại làm giảm cái tốt của số phận đi, thậm chí là mất luôn cả 

cái tốt đáng lẽ sẽ đến với mình. Đây cũng là một nguyên lý để chúng ta tự 

thay đổi số phận của mình. Pháp bảo đàn kinh của Lục tổ Huệ Năng khẳng 

định: “… khởi một niệm ác diệt vạn kiếp nhân lành và khởi một niệm thiện 

hằng hà sa ác hết…”. Khởi một niệm ác nghĩa là chúng ta tư duy ác độc 

về một việc gì đó ở ngay hiện tại thì lập tức tinh thần của chúng ta sẽ trở 

thành ác độc và thế là chúng ta có hành động ác, một việc làm ác có thể 

xóa nhòa ngay lập tức tất cả những gì người khác đã từng nghĩ tốt về mình 

từ trước đến nay, mặc cho trước đây bạn có tốt với họ bao nhiêu chăng 

nữa. Nhưng may thay khi chúng ta biết hối cải, chúng ta tư duy thiện lương 

(tất nhiên phải từ trong tâm địa, không phải giả bộ) và làm nhiều điều thiện 

thì từ từ những ấn tượng ác của mọi người về bạn trước đây sẽ được giảm 

dần cho đến khi hết hẳn. 

Tác động của tinh thần ảnh hưởng đến thiên hướng tư duy và qua đó 

liên quan đến số phận con người. Trong bộ sách Tâm pháp tôi thường 

xuyên nói rằng mọi dạng tâm thức đều nằm sẵn trong một con người và 

tâm thức nào trội lên thì sẽ trở thành tâm thức người ấy. Trong sách này 

tôi muốn nhấn mạnh lại chuyện này bằng cách phát biểu là tinh thần nào 

trội lên thì người ấy sẽ mang tinh thần đó, nói như thế sẽ chi tiết hơn.  

-Tác động vào tinh thần 

Chúng ta nghiên cứu tinh thần bản năng để xem xét khả năng tự 

nhiên của con người như thế nào qua đó mới có hướng tác động sao cho 

phù hợp nhất. Chúng ta thường dùng giáo dục và ảnh hưởng của môi 

trường xã hội để tạo nên sự tác động. Việc tác động bằng giáo dục có thể 

là giáo dục bắt buộc hay tự nguyện. Ứng dụng tính chất cộng hưởng tần 

số tâm thức, tính xã hội bầy đàn, tự kỷ ám thị, bản ngã… mà chúng ta đưa 

ra những giải pháp khác để điều chỉnh tinh thần của con người.   

Để tác động được vào tinh thần chúng ta còn phải nghiên cứu cấu 

trúc của nó. Tinh thần là hoạt động tinh hoa của tâm thức nên những yếu 

tố tác động vào tâm thức cũng tác động vào tinh thần. Các yếu tố góp phần 

hình thành nên tâm thức bao gồm các luồng (pha) thông tin do các giác 

quan thu thập ở môi trường, kết hợp thông tin đến từ siêu thức, sau đó xử 

lý thông tin trong não bộ qua cái gọi là ý thức. Chúng ta có thể phân lập 

các đường truyền, các nút thắt thông tin theo từng chủ đề thông tin hình 
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thành trong bộ máy thần kinh và qua đó tác động vào hệ thống tư duy con 

người. Tinh thần mỗi người bao gồm cộng hưởng của tinh thần bản năng 

và tinh thần thứ cấp. Tác động vào tinh thần bản năng gốc cực kỳ khó vì 

nó ít thay đổi. Nhưng sẽ dễ hơn nếu tác động vào tinh thần thứ cấp vì đó 

là do giáo dục, rèn luyện hay nhập thức mà thành. Đây là việc của ngành 

khoa học xã hội.   

Còn với ngành khoa học tự nhiên: Vạn vật trong vũ trụ đều có nguồn 

gốc từ sóng năng lượng. Sóng năng lượng biến thành vật chất và sự sống 

do sự lập trình nhất định bằng những thuật toán vũ trụ. Bởi thế tinh thần 

của động vật và con người, từ cá thể đến tập thể đều được lập trình bởi 

những thuật toán tinh thần. Mọi thuật toán đều có biến số, tham số, đáp 

số. Chỉ cần chúng ta thay đổi biến số và tham số thì mọi thứ sẽ biến đổi 

theo. Nếu chúng ta thay đổi có chủ đích tham số và biến số tinh thần thì sẽ 

làm chủ được kết quả tinh thần thu được. Áp dụng điều này để chúng ta 

điều khiển người khác bằng cách điều khiển tinh thần của họ. Tôi cũng sử 

dụng cách này để tư duy trong khi viết ra bộ sách Tâm pháp này. Nhiều 

lần tôi nhắc về vấn đề tư duy logic ngược, điều này nghĩa là tôi đưa vào 

những luồng tư duy của mình những tham số thông tin có chủ đích thường 

khác với tham số tự nhiên và tôi theo dõi những kết quả trong tâm trí mình. 

Nếu nghiên cứu được thuật toán này chúng ta cũng có thể tác động được 

vào tinh thần. Lưu ý điều này vì nó có thể làm thay đổi toàn thế giới.     

-Mục đích của việc nghiên cứu tinh thần:  

Điều cần thiết phải nghiên cứu khoa học về tinh thần là nó có thể 

làm thay đổi tinh thần cá nhân, số mệnh mỗi cá nhân cho đến thay đổi ý 

thức hệ, thay đổi hệ thống nhà nước và thay đổi cả quốc gia.  

Nghiên cứu về tinh thần là một môn khoa học cơ bản chuyên sâu về 

con người, bởi vì nó tìm hiểu về cấu trúc của tâm thức, bao gồm ý thức, 

vô thức, siêu thức và về lập trình sinh học… Qua những phát hiện của nó 

sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm hiểu tâm lý con người, giúp cho việc tổ 

chức giáo dục phổ quát và chuyên sâu, cho việc chọn lọc cá nhân theo 

từng mục tiêu cũng như làm một việc quan trọng là ảnh hưởng đến tương 

lai của nền văn minh con người, là kiểm soát trí tuệ con người và trí tuệ 

nhân tạo…  
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Chúng ta cần nghiên cứu sâu về các dạng tinh thần để từ đó thành 

lập những “tiêu chuẩn” nhận thức nào đó. Dựa vào những chuẩn được 

thống kê chúng ta sẽ đưa ra các bảng câu hỏi với mục tiêu khảo sát về từng 

trạng thái tinh thần đơn của một người, sau đó tổng hợp lại bằng việc dùng 

các phép toán giao – hợp các trạng thái tinh thần đơn lẻ đó để tìm ra câu 

trả lời tối ưu nhất khi khảo sát tinh thần chung của một người.   

Qua cấu trúc tinh thần sẽ tìm ra các khả năng khác nhau của từng 

loài, từng giống, cho đến từng cá thể của mọi loại động vật. Còn đối với 

loài người sẽ tìm hiểu các yếu tố làm ảnh hưởng lên cá nhân, chủng tộc và 

quốc gia. Lịch sử đã chứng minh nhiều chủng tộc, quốc gia…hưng thịnh 

hay lụn tàn là do tinh thần của họ quyết định. Ví dụ tinh thần khoa học đã 

tạo nên một số ít cường quốc để rồi các cường quốc này, bằng năng lực 

khoa học kỹ thuật của mình, đã thôn tính, đàn áp, gây ảnh hưởng đến phần 

còn lại của thế giới, đó là những gì xảy ra trong thời chủ nghĩa đế quốc, 

thực dân đi xâm lược các nước khác ở các thế kỷ trước đây. Ví dụ khác là 

tinh thần đấu tranh chống áp bức và tự do đã đưa nhiều dân tộc chống lại 

ách thống trị ngoại xâm thành công, một số dân tộc không thành công hay 

không chịu chống lại đã kết thúc trong sự diệt chủng chủng tộc hoặc bị 

đồng hóa thành dân tộc khác cũng là bức tranh lịch sử đã xảy ra nhiều lần 

trên địa cầu. Có lẽ chúng ta vẫn nhớ câu chuyện giống người Neanderthal 

bị tuyệt chủng, nhiều bộ lạc người da đỏ và da đen đã biến mất, câu chuyện 

nhà Tần thống nhất Trung Hoa… đều do con người gây ra.  

Đối với từng cá nhân con người, tinh thần quyết định số phận họ. 

Tinh thần khát khao chinh phục đã tạo ra nhiều người thành công trong 

các lĩnh vực của cuộc sống, ngược lại tinh thần an phận thủ thường cũng 

thu xếp chỗ đứng xã hội cho những lớp người tương ứng. Chúng ta có thể 

cải hóa tinh thần để qua đó thay đổi số phận con người. Đó chỉ là vài dẫn 

chứng quan trọng trong vô số ảnh hưởng mà tinh thần đã đào luyện nên 

con người và xã hội chúng ta.  

Cần lưu ý rằng khoa học về tinh thần là khoa học chuyên sâu của 

khoa học tâm lý. Khoa học tâm lý nói chung chủ yếu tìm kiếm những nền 

tảng tâm lý để giúp chúng ta xây dựng các chương trình giáo dục sao cho 

phù hợp với con người thì nghiên cứu khoa học về tinh thần là để chúng 

ta tìm kiếm và phát triển những năng lực tinh thần cho con  người, đó là 
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nền tảng tiến hóa tinh thần của toàn thể loài người. Vì thế hãy nghiên cứu 

một cách nghiêm túc tinh thần là trách nhiệm của các nhà khoa học xã hội 

và các nhà giáo dục, kinh tế, chính trị, quân sự…    

-Phương pháp luận:  

Hãy coi vũ trụ này là một “nhất thể hoàn hảo” và cái nhất thể đó 

luôn luôn tồn tại dưới dạng những “trạng thái”. Bởi vì chỉ tồn tại dưới dạng 

trạng thái thì tính cân bằng (nhân –quả) của vũ trụ mới vận hành được. 

Người ta có thể nói trạng thái nóng cân bằng với lạnh hay trạng thái ngày 

cân bằng với đêm…, còn danh từ là vật cụ thể như đất đá hay con người 

thì sẽ cân bằng với cái gì? Cách nói doThượng đế tạo ra vật chất là một sự 

áp đặt vì Thượng đế được tạo ra từ đâu? Còn lý giải của Phật giáo vật chất 

là do duyên hợp từ thể Không mà ra thì cái Không đó là tánh trạng thái 

chứ không phài là một vật cụ thể. Tương tự ta phải hiểu Thượng đế là 

những trạng thái của vũ trụ. Trạng thái là những cái có một cách tự nhiên 

trong vũ trụ, ví dụ chất oxy là ở thể khí, chất nước ở thể lỏng và chất sắt 

thì ở thể rắn… là những trạng thái mà chúng ta phải công nhận chứ không 

thể lý giải tại sao nó lại như vậy. Cái trạng thái tối cao nhất của vũ trụ, của 

mọi dạng vật chất đó là sóng năng lượng, mà chúng ta còn gọi là Thượng 

đế hay thể Không. Trong cái trạng thái nhất thể đó mọi cái được phát sinh 

như thiên đường, địa ngục, Chúa, Phật, Thánh, Thần, con người, động vật, 

cây cối, núi, sông, thế giới hữu hình và vô hình, thiên hà, hành tinh và 

nguyên tử… tất cả đều từ đó mà phát sinh ra theo những cách thức khác 

nhau nhưng lại có sự ràng buộc qua lại chéo với nhau một cách nhân quả. 

Con người chỉ là một phần trong tổng thể đó. Tất cả tập hợp cách thức để 

biến sóng năng lượng thành vật chất ta gọi là thông tin, bởi vậy thông tin 

không phải là vật chất cũng không phải năng lượng nhưng mà lại điều 

hành sự hình thành của vật chất. Sự điều hành ấy thể hiện ra bằng những 

trật tự khuôn mẫu mà vật lý gọi là các quy luật, định luật, định lý hay công 

thức… Thông tin là sự vận hành của trạng thái chứ cũng không phải là 

trạng thái, cũng không phải là vật chất nên thông tin không có đối xứng 

nhị phân, tức sẽ không tồn tại dưới quy tắc cân bằng hay bất cứ quy luật 

nào khác của vũ trụ.  

Vật chất thì còn có nhân - quả tạo ra nên mới biến được từ cái này 

sang cái kia, còn thông tin không hình thành bởi nhân quả nên không nhất 



 26   
 

thiết phải từ đâu ra cả mà chỉ nhân bản, tức copy ra số lượng bao nhiêu 

cũng được từ một nguyên bản gốc. Vì vậy thân xác là vật chất nên cần có 

cha mẹ tạo sinh nhưng linh hồn là những thông tin – giống như những 

thông tin đang chạy trong não của bạn - thì lại là bản photocopy các thông 

tin sinh học kết hợp của cả cha và mẹ (và cả từ nhiều đời cha mẹ quá khứ 

nữa) được lưu trữ trong gien. Khi nghiên cứu những nối kết, tương giao 

tạo nên từng cá nhân con người chúng ta sẽ biết mình được sinh ra thế nào 

và sẽ ra sao, khi đó chúng ta tìm cách tác động vào những tác nhân cấu 

thành ra chúng ta để tự cải thiện cuộc sống của mình, nghĩa là thay đổi số 

phận chính mình. Bài toán ước mơ được tìm lại chính mình, hiểu mình là 

ai, mình từ đâu sinh ra và mong chờ cuộc sống hạnh phúc chỉ duy nhất có 

một tôn giáo khoa học là giải được. Điều đó chẳng phải là mơ ước nghìn 

đời nay của nhân loại?. 

Nhưng mà, hãy chấp nhận rằng chúng ta chỉ có thể vùng vẫy, thay 

đổi trong phạm vi cấu tạo của mình, tức thay đổi giới hạn trong cuộc sống 

của chính mình, còn những tác động từ “nhất thể hoàn hảo” thì không ai 

thay đổi được. Điều đó có nghĩa là con người chúng ta phải chấp nhận quy 

luật của tạo hóa: sinh – già – bệnh – chết; luật nhân quả; quy tắc cân bằng 

và sự tiếp nối (còn gọi là nghiệp)… là không thể tránh khỏi. Đừng ảo 

tưởng về một sự tái sinh theo cách hiểu là sự sống lại của một cái đã mất. 

Thế giới này được sinh ra và hủy diệt liên tục, không có cái cũ nào được 

tái sinh cả, mọi thứ là cái nối tiếp của nhau, là nhân bản (copy), hay chuyển 

hóa, hay tiến hóa của nhau mà ra thôi và đó là dòng chảy vĩnh cửu bất 

biến, đó chính là chân lý thường hằng. Đó chính là sự tái tục chứ không 

phải tái sinh mà người ta hằng lầm tưởng trong hàng ngàn năm qua! 

Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự nối tiếp vĩnh cửu chúng ta sẽ 

suy nghĩ, sống và hành động sao cho những nhân quả tiếp theo của mình, 

những nối tiếp tiếp theo của mình chính là con cháu, đồng loại, đồng bào, 

dân tộc, đất nước… có được tinh thần tốt đẹp để họ sẽ được hưởng thụ 

những điều tốt đẹp, chí ít cũng làm giảm đi được những tai họa mà hậu thế 

có thể phải gánh chịu. Điều này không hề lý thuyết suông, ví dụ cụ thể, 

nếu bây giờ chúng ta trồng rừng thì con cháu về sau đỡ chịu cảnh lụt lội, 

mất đất mất nhà cửa, chết đuối… và nếu ngược lại phá rừng con cháu cũng 

sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề; nếu chúng ta tiếp tục gây ra hiệu ứng nhà 
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kính thì con cháu chúng ta sẽ có ngày không có nhà để ở, vì lục địa sẽ bị 

mất dần và hạn hán mất mùa… đó có phải là những tương tục nhân quả 

và sự cân bằng?.  

Tất cả những điều nói trên đều chính xác ở mọi cấp độ: một đất 

nước, một tập thể, một gia đình và một cá nhân. Dù chúng ta có tôn giáo 

hay không có tôn giáo, dù chúng ta theo hệ tư tưởng nào, tin vào tôn giáo 

nào, sống trong thời đại nào… thì điều này vẫn luôn luôn đúng!. Chân lý 

là chân lý! Chân lý không phụ thuộc vào bất cứ quan niệm nào, niềm tin 

nào, anh có tin hay không tin, thậm chí anh có tồn tại hay không tồn tại 

cũng chẳng hề ảnh hưởng đến nó, vì nó chính là khoa học!   

Kết luận: Tinh thần bản năng gốc là tinh thần loài vì thế nó tồn tại 

trong mọi cá thể cùng loài. Tinh thần bản năng gốc quyết định trí tuệ và 

năng lực riêng có của một loài động vật vì thế nó tạo ra đặc trưng riêng 

của loài đó. Tinh thần bản năng gốc đến từ di truyền bẩm sinh.   
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Chương 2: 

Tinh thần cá nhân 

-Tinh thần cá nhân là gì?. Chúng ta thường hay nói về đặc tính riêng 

nào đó của mỗi người và cái nền tảng để có thể tạo nên những tính chất 

riêng đó chính là từ tâm thức của chúng ta. Những tính chất riêng của mỗi 

người chúng ta hay gọi là bản ngã. Bản ngã thì có thể bao gồm nhiều đặc 

tính khác nhau và nó thể hiện qua cuộc sống của chúng ta, ví dụ như tính 

nết khô khan bạn có thể trở thành người sống khá khó chịu với người khác 

trong xã hội và không thích hay ít giao du kết bạn với ai.  

Bản ngã mỗi người do tinh thần cá nhân mang lại. Dựa vào một số 

yếu tố cơ bản cấu thành mà người ta có thể chia tinh thần cá nhân ra thành 

nhiều loại khác nhau để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chúng ta 

có nhiều cách chia tùy theo mục đích, còn tôi tạm chia một cách sơ bộ 

chưa đầy đủ như sau: 

*Tinh thần đấu tranh: bao gồm tinh thần dũng cảm và tinh thần hèn 

nhát, tinh thần cạnh tranh cao hay thấp.  

*Tinh thần lao động: bao gồm tinh thần chịu khó, sáng tạo và tinh 

thần ỷ lại, lười biếng…  

*Tinh thần tính cách cá nhân: như tinh thần hướng nội thì quan tâm 

nhiều hơn tới bản ngã riêng mình, tinh thần hướng ngoại lại đề cao quan 

hệ tập thể; rồi tinh thần rộng rãi, tinh thần tham lam, tinh thần năng động, 

tinh thần thụ động, tinh thần từ bi, tinh thần ác độc… 

*Tinh thần quan hệ xã hội: dựa vào những tiêu chí như tinh thần dân 

tộc, tinh thần giai cấp, tinh thần kinh doanh, tinh thần tôn giáo…  

 

-Tác động của tinh thần cá nhân: Bạn muốn trở thành một người như 

thế nào? Bạn muốn làm nghề gì? Bạn thích sống áp lực hay tự do thoải 

mái? Bạn theo tôn giáo nào, thích giàu có hay sống giản dị bình thường, 

quan niệm về cái xấu và đẹp… phụ thuộc vào tinh thần cá nhân của bạn.  

Bạn có tinh thần trừu tượng thì bạn mới có thể trở thành nghệ sĩ. 

Bạn có tinh thần hướng ngoại, sôi nổi bạn mới có thể làm nhà kinh doanh 

hay làm chính trị gia. Bạn thích tư duy logic thì bạn mới trở thành lập trình 

viên vi tính hay nhà khoa học được… 
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Tinh thần của bạn sẽ tạo ra cái khung để bạn lựa chọn chính bản thân 

bạn. Muốn biết chính xác hay tương đối chính xác để lựa chọn một sự 

nghiệp riêng thì chúng ta phải khảo sát tinh thần của mình. Mình muốn gì? 

Khả năng bẩm sinh của mình ra sao? Điều kiện kinh tế của gia đình, cá 

nhân cùng rất nhiều dữ liệu khác, sau đó sẽ quyết định mình sẽ học cái gì, 

đầu tư vào đâu, mức độ đầu tư như thế nào… tóm lại là làm sao cho mọi 

thứ phải hài hòa và cân bằng.  

Tinh thần cá nhân bạn rất quan trọng, nó sẽ quyết định bạn có đi hết 

con đường bạn lựa chọn hay không? Bạn sẽ thành công hay thất bại?. Nếu 

chúng ta không tự biết mình, chúng ta làm theo ý muốn của người lớn, của 

người khác thì chúng ta có thể gánh thất bại, bởi vì tinh thần của mỗi người 

khác nhau, suy nghĩ và sở thích của họ đâu giống của bạn. Xin hãy chú ý 

điều này, các bậc phụ huynh đừng ép con mình theo ý mình. Hãy hiểu rằng 

có thể chúng ta có điều kiện cho con cái học những nơi tốt nhất, trường 

đắt tiền nhất với mong ước tạo những điều kiện tốt nhất cho con cháu 

mình, nhưng sự thành công hay thất bại lại lệ thuộc vào năng lực và tinh 

thần mỗi cá nhân của chúng, vì thế có thể phụ huynh chúng ta sẽ sai lầm 

và thất vọng nếu quá kỳ vọng vào chúng.  

Điều tốt nhất để hạn chế sai lầm là hãy khảo sát tinh thần và theo 

dõi năng lực của con cháu. Tinh thần và năng lực cũng là khác nhau. 

Chúng ta có thể có tinh thần mãnh liệt là muốn thành một bác sĩ chẳng 

hạn, tốt thôi nhưng thi mãi vào các trường y không đậu thì làm sao trở 

thành một bác sĩ, hay là bạn quyết tâm thành một vận động viên tài năng, 

thật tuyệt vời nhưng bạn bị bệnh tim bẩm sinh, vậy thì hầu như năng lực 

để bạn trở thành một vận động viên tài năng là không có. Vì thế hãy xem 

xét cẩn thận mọi yếu tố cấu thành giá trị con người một cách khoa học hơn 

nhé.  

Tất nhiên là trong rất nhiều điều kiện không thuận lợi, nếu chúng ta 

có tinh thần khát khao và tinh thần vượt khó, chúng ta vẫn có thể trở thành 

người như ý. Biết bao tấm gương thành công nhà nghèo mà học giỏi, 

những triệu phú, tỷ phú tự thân từ nghèo khó đi lên… mà chúng ta có thể 

học hỏi họ. Nhưng học cái gì? Tại sao một số người lại thành công được 

mà nhiều người khác lại không thể? Có phải người thành công có tinh thần 

khác những người còn lại không?.  
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Tinh thần của bạn sẽ quyết định phần lớn cuộc đời bạn. Bạn sẽ là 

loại người cao cấp hay bình thường? Bạn giàu hay nghèo về vật chất? Bạn 

giàu hay nghèo về trí tuệ… tất cả đều ở tinh thần sẵn có của bạn. Nếu bạn 

có tinh thần cao cấp như một thánh nhân thì dù ở trong lĩnh vực nào, như 

khoa học hay chính trị, hay kinh doanh, hay làm nghệ thuật… bạn đều là 

người thành công. Nếu tinh thần bạn tiểu nhân thì trong lĩnh vực nào bạn 

cũng là tiểu nhân cả, cho dù bạn có thành công hay thất bại trong công 

việc của bạn. Khi chúng ta trang bị cho mình một tinh thần tử tế và cầu 

tiến, chúng ta sẽ cố gắng hướng mọi tư duy và mọi nỗ lực để học hành hay 

làm việc về vấn đề mình quan tâm, từ đó sáng tạo sẽ phát sinh và thành 

quả sẽ đến. Tất cả những người lập nghiệp tự thân, những quốc gia phát 

triển đều phải đi bằng con đường như trên. Chúng ta cũng từng chứng kiến 

sự thất bại của nhiều người, của nhiều công nương quý tử sinh ra trong 

bọc điều đến cuối đời phải chịu nghèo khổ cũng bởi tinh thần của họ kém 

cỏi, chỉ biết sống ỷ lại vào của cải cha mẹ để lại. 

Một thực tế là nhiều người trong xã hội làm cái gì cũng thấy bị thất 

bại, trong khi người khác cũng làm việc ấy, và có thể có điều kiện còn kém 

hơn nhưng lại thành công. Một doanh nghiệp như nhà hàng đang thành 

công nhưng khi chuyển qua người quản lý hay ông chủ khác là thất bại, 

dù tất cả mọi thứ đều không thay đổi mà chỉ thay đổi con người.  

Nhiều bạn trẻ học xong đại học, bằng cấp đủ cả nhưng ra trường 

không thể xin được việc làm, trong khi bạn khác thì được các công ty săn 

đón. Nhiều bạn đã tốt nghiệp rồi mà kỹ năng làm việc rất kém, học việc 

mãi ở một công ty mà vẫn không biết làm việc. Nhiều bạn học xong thì lại 

chẳng biết hay chẳng muốn làm gì cả.  

Thậm chí có người còn học rất giỏi, học bổng, khen thưởng, bằng 

cấp rất cao… hỏi cái gì cũng biết, nói cái gì cũng hay nhưng cứ lận đận 

mãi trong công việc, có khi còn phải sống khó nghèo.  

Ngược lại, cũng có nhiều bạn trẻ rất năng động hoạt bát nên xin việc 

ở đâu cũng dễ dàng. Có bạn học hành cũng bình thường, thậm chí chỉ học 

xong phổ thông nhưng lại rất thành công trong công việc.  
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Đặc biệt có nhiều bạn xuất thân từ gia đình bình thường nhưng sau 

một thời gian làm việc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trở thành 

những người chủ doanh nghiệp hay rất thành công trong lĩnh vực nào đó. 

Có lẽ chúng ta không thể kể ra hết những trường hợp như thế trong 

xã hội đa chiều, nhưng hầu hết nguyên nhân đều bắt nguồn từ tinh thần 

của chính mỗi người chúng ta. Tất nhiên chúng ta không phủ nhận một số 

ít người may mắn kiểu như trúng số hay được thừa hưởng gia tài, nhưng 

công bằng mà nói thì cha mẹ của họ cũng bắt đầu khởi nghiệp như mọi 

người bình thường chúng ta mà thôi, thế hệ con cái hưởng là do phước báo 

của họ, bởi vì cha mẹ và con cái đều chỉ là một do sự nối tiếp của nghiệp.     

Việc khẳng định số phận của con người chủ yếu do chúng ta tự tạo, 

đặc biệt là trong các xã hội hiện đại và dân chủ, tức là chúng ta có rất nhiều 

điều kiện để thăng tiến, là một điều quan trọng để chúng ta nỗ lực tìm kiếm 

sự thay đổi. Sự thay đổi cần thiết đầu tiên là thay đổi nhận thức trong 

chúng ta. Sau đó với tinh thần cởi mở và cân bằng chúng ta hãy tự xem 

xét mọi yếu tố tinh thần của “chính mình”. Sau khi khám phá ra được 

chính mình thì ta mới biết cách tác động để thay đổi.  

Những báo động trong xã hội hiện đại ngày nay là nhiều người, đặc 

biệt là giới thanh niên không có một tinh thần cầu tiến rõ ràng. Họ không 

biết mình là ai, mình thế nào, khả năng ra sao, có thể học gì, làm gì hoặc 

là rất kém khả năng chịu đựng… nên trước áp lực cạnh tranh ngày càng 

cao trong xã hội ngày càng hiện đại là bỏ cuộc, trầm cảm, bất mãn hay tự 

tử. Người ta hay trốn chạy thực tế cuộc sống, tìm quên vào thú vui trụy 

lạc, trò chơi điện tử và đốt thời giờ vào mạng xã hội, đắm chìm vào thế 

giới ảo vì chỉ có thế giới này họ mới cảm thấy “tự tin” thể hiện mình. Tất 

cả những điều đang xảy ra mỗi ngày ấy đều là kết quả của việc thiếu rèn 

luyện tinh thần cao cấp, lành mạnh.  

Việc giáo dục của cha mẹ với con cái cũng vậy, cứ nghĩ rằng cho 

con học trường tốt nhất, đắt tiền nhất, tiện nghi nhất là thương con, là tạo 

điều kiện tốt cho cuộc đời con, là con mình sẽ hơn trẻ khác, sau này sẽ 

thành đạt, thành công… là những yếu tố cần chứ chưa đủ. Cha mẹ ngày 

nay quan tâm nhiều đến vật chất và công việc nên ít có thời gian dành cho 

con cái, nên thiếu sót đầu tiên mà trẻ em không được hưởng là tình cảm 

đầy đủ của cha mẹ, mà đây lại là bước đệm tinh thần quan trọng nhất để 
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chúng phát triển các tinh thần khác sau này. Vấn đề quan trọng tiếp theo 

là phải thường xuyên giáo dục các kỹ năng về cách sống và đạo đức vì đây 

cũng là một nền tảng để học những tri thức khác. Mọi thứ sau đó như học 

thế nào, học ngành nghề gì, trường nào… thì phải căn cứ vào điều kiện 

thực tế mà làm sao cho phù hợp. Tất cả đều gọi là sự cân bằng.   

Để biết cách tác động vào tinh thần cá nhân một cách đúng đắn, 

chúng ta phải có hiểu biết sơ đẳng về tâm sinh lý con người: 

.Từ khi thụ thai và đang nằm trong bụng mẹ là giai đoạn em bé thu 

nạp (cài đặt) tinh thần bản năng gốc vào trong não bộ, tinh thần này đến 

từ di truyền loài cộng hưởng với tinh thần của người mẹ trong giai đoạn 

mang thai thông qua tần số tinh thần. Tinh thần này sẽ quyết định sau khi 

sinh ra bé sẽ mang dạng tinh thần bản năng cá nhân như thế nào. Chúng ta 

biết rằng tinh thần bản năng loài là quá trình tích lũy thông tin tinh thần từ 

vô số đời cha mẹ, do đó chúng ta có một bộ tinh thần cơ sở tiềm ẩn trong 

siêu thức, khi sinh ra chỉ một vài dạng tinh thần nào trội lên sẽ được cài 

đặt vào thai nhi giống như chúng ta cài phần mềm vào máy vi tính vậy. 

Để cài đặt phần mềm nào thì cần có sự kích thích nào đó và chính tinh 

thần của người mẹ sẽ kích hoạt nó. Do đó, đây là giai đoạn vô cùng quan 

trọng để xây dựng năng khiếu bẩm sinh của em bé, bạn muốn con mình 

sau này thành một văn nghệ sĩ hay nhà toán học, bạn muốn con thông minh 

và lanh lợi hay không… thì hãy chú ý vào lúc này. Những điều này cho 

chúng ta một kết luận quan trọng rằng người mẹ khi mang thai phải luôn 

có tâm trạng tinh thần tốt nếu muốn con mình tốt đẹp sau này. Người mẹ 

khi mang thai mà tâm trạng tinh thần rối loạn sẽ dễ sinh con bị chứng tự 

kỷ. Ảnh hưởng của cha mẹ lên con cái gọi là nghiệp báo thân   

.Em bé sau khi được sinh ra sẽ tiếp tục ứng dụng trạng thái tinh thần 

bản năng hình thành từ trong bụng mẹ vào tương tác thực ngoài đời để tạo 

thành kinh nghiệm riêng, chúng học kinh nghiệm này cho đến khi được 5-

6 tuổi. Bởi vậy đây là giai đoạn vô cùng quan trọng cho việc hình thành 

nhân cách con người, quyết định sau này chúng sẽ trở thành một người 

như thế nào. Tính hiền lành hay hung bạo, suy nghĩ mơ mộng hay logic, 

tính cách mạnh mẽ hay nhút nhát, ích kỷ hay rộng rãi, phản ứng với cuộc 

sống năng động hay thụ động… sẽ được hình thành trong giai đoạn này. 

Giai đoạn này bé cần nhất tình yêu thương và học tập kỹ năng sống thực 
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như ăn uống, nhận biết nguy hiểm… vì thế cha mẹ phải đặc biệt gần gũi 

con cái và không được tạo khủng hoảng gia đình vì bé rất nhạy cảm. Giai 

đoạn này bé cần được giao tiếp thực tế để lĩnh hội kinh nghiệm nên tiếp 

xúc với thiên nhiên và quan hệ với người xung quanh rất cần thiết. Khi nói 

tới bông hồng thì chúng cần được nhìn, sờ mó và ngửi hương thơm của 

nó. Chúng cần được chơi và trao đổi với những con người thực để rèn 

luyện kỹ năng ứng xử tiếp xúc. Trong khi đó các bậc cha mẹ hiện đại ngày 

nay thường liên tục cho con chơi trò chơi điện tử trên máy vi tính hoặc 

xem quảng cáo, phim ảnh trên truyền hình để cho mình rảnh rang làm việc 

là rất tai hại, vì trẻ con xem thế giới ảo này cứ ngỡ rằng đó là thực nên khi 

ra đời thực là khủng hoảng ngay, vì vậy đâu có gì lạ khi nhiều bạn trẻ lớn 

lên, học xong rồi mà không có khả năng giao tiếp với xã hội, không có khả 

năng làm những việc thực tế để tự kiếm sống mặc dù có khả năng nhắm 

mắt mà vẫn gõ rào rào trên bàn phím là như vậy. Rất nhiều bạn thanh niên 

học giỏi, bằng cấp đầy đủ thậm chí loại ưu tú vậy mà không biết giao tiếp, 

không biết xin việc, tinh thần lại nhút nhát, làm việc lười biếng, sống ỷ lại 

vào người lớn… là chính bởi sự rèn luyện và hưởng sự dạy dỗ không đúng 

ở giai đoạn này. Giai đoạn này chúng ta nên quan tâm dạy bé nhiều kiến 

thức sống cơ bản và đạo đức tác phong để rèn luyện tinh thần, rèn luyện 

kỹ năng làm việc hơn là những kiến thức tri thức. Lưu ý rằng đây là giai 

đoạn tốt nhất để kích họat tinh thần ham học hỏi của bé. Một khi bé được 

trang bị tốt chúng sẽ đem kỹ năng này vào tiếp thu kiến thức khác thì sẽ 

rất hiệu quả.    

.Giai đoạn từ 6-7 tuổi cho đến 18-20 tuổi là giai đoạn hoạt động 

mạnh của tinh thần thứ cấp. Chúng ta sẽ ứng dụng những tinh thần bản 

năng riêng để học tập và rèn luyện những tri thức cuộc sống xã hội mang 

lại, do đó đây là giai đoạn người ta thiết kế việc học phổ thông cho đến đại 

học. Nhiều kinh nghiệm sẽ hình thành trong giai đoạn này để củng cố thêm 

tinh thần bản năng, cộng hưởng của tinh thần bản năng (không thay đổi) 

với tinh thần thứ cấp (thay đổi được) trong giai đoạn này sẽ tạo thành kinh 

nghiệm cuối cùng sau tuổi trưởng thành. Giai đoạn này chúng ta nên giáo 

dục những tri thức cơ bản như toán, văn, nhạc, họa, pháp luật… cùng với 

những đức tính cần rèn luyện, đây cũng là giai đoạn hình thành ý thức hệ 

chính trị, tôn giáo và văn hóa nền tảng. Sau giai đoạn này là con người 

chúng ta bước vào tinh thần trưởng thành. Đây là giai đoạn sau cùng để 
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giáo dục tinh thần cá nhân, để các bạn tự rèn luyện chính mình. Thời gian 

đang không chờ đợi các bạn. Cuộc sống không ưu ái riêng cho ai. Thượng 

đế cũng chỉ giúp cho những ai có chí hướng và ước muốn chính đáng, vậy 

thì thay vì ngồi đó cầu nguyện hay trông chờ cha mẹ nuôi mình đến già 

thì hãy suy nghĩ xem mình là ai, mình muốn gì, mình phải làm gì… để đạt 

được. Vâng cuộc sống khốc liệt đòi hỏi chúng ta phải tranh đấu và vươn 

lên, có hàng triệu người trẻ ra đời mỗi năm thì chúng ta phải biết làm gì 

để tồn tại. Vậy thì ngay từ lứa tuổi này, hãy học tập cái gì mà bạn đã chọn 

lựa, rèn luyện tri thức cùng kỹ năng sống. Hãy trang bị tinh thần năng 

động, tinh thần khát khao cầu tiến, tinh thần vượt khó khăn gian khổ, tinh 

thần sống độc lập và tinh thần yêu thương, nhân ái, đạo đức để làm hành 

trang bước vào cuộc sống.   

.Giai đoạn tinh thần trưởng thành ngoài 20 tuổi thường khó thay đổi 

nên tinh thần này sẽ theo ta suốt đời, chỉ có chính người đó, do một nguyên 

nhân sâu xa nào đó tác động mà tự nguyện thay đổi thì mới được. Ngoài 

ra lúc này pháp luật sẽ can thiệp bằng biện pháp mạnh cũng có thể làm 

thay đổi chúng ta. Có một vấn đề quan trọng mà chúng ta rất không muốn 

nhắc tới, đó là khủng hoảng tinh thần cá nhân. Giai đoạn người lớn chúng 

ta hay gặp những sự cố trong cuộc đời như gia đình ly tán, tình yêu đổ vỡ, 

mất người thân yêu, thất nghiệp, mắc kẹt tài chính, bất hòa với bạn bè, 

đồng nghiệp, con cái hư, dịch bệnh, ốm đau và tai nạn… cả một nghìn thứ 

khổ có thể đến với mỗi chúng ta bất cứ lúc nào làm chúng ta bị khủng 

hoảng tinh thần. Cách giải quyết là chúng ta hãy nhìn vào thực tế đó vì 

không thể tránh khỏi và cố gắng hạn chế tốt nhất những cái có thể xảy ra. 

Những thứ đã xảy ra rồi thì hãy cố quên đi. Những thứ đang xảy ra hãy 

dũng cảm đương đầu bằng cách nhìn thẳng vào sự thật một cách thật là 

bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Đôi khi thái độ “mặc kệ nó” 

cũng là tốt trong lúc không còn cách nào giải quyết nữa. Để giữ được sự 

bình tĩnh trong những lúc hoàn cảnh gay go, nói thì dễ mà làm thì khó nên 

chúng ta cần rèn luyện thật sớm thói quen giữ bình tĩnh như là một thứ văn 

hóa tinh thần. Việc rèn luyện này tốt nhất từ giai đoạn 6 tuổi trở đi vì giai 

đoạn này hình thành tinh thần tính cách cá nhân, càng được tiếp xúc với 

thực tế thực sớm chừng nào thì kinh nghiệm giải quyết khủng hoảng sẽ 

càng tốt chừng nấy. Thực tế là những người sống ảo quá lâu khi ra đời rất 

dễ khủng hoảng hơn so với người sống thực vì sự thật trần trụi thường 
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khác nhiều so với những gì được xem trên màn hình. Nhiều người do may 

mắn mà được sống thuận lợi trong sự giàu có và bao bọc của gia đình, đến 

khi cuộc đời gặp khó khăn là suy sụp trầm trọng. Trong cuộc sống thực 

chúng ta đã học được cách chịu đựng và giải quyết những mâu thuẫn nho 

nhỏ từ tấm bé, điều này tạo nên kinh nghiệm và củng cố thêm tinh thần 

vượt khó của chúng ta. Khi lớn lên vì đã được trau dồi, rèn giũa tính cách 

kiên cường nên khi gặp khủng hoảng lớn chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua 

hơn là như vậy.  

Cách nữa để rèn luyện tinh thần là chúng ta hãy tập thiền định và cố 

gắng làm điều này càng sớm càng tốt. Mỗi ngày chỉ cần 30 phút ngồi thiền 

có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Thiền định xây dựng cho bạn có 

thói quen điềm tĩnh, với thói quen tốt đẹp này khi gặp bất cứ kích thích 

nào ta đều phải dừng lại để xem xét và giây phút dừng lại đó có khi sẽ làm 

thay đổi toàn bộ ý định của chúng ta. Một quyết định đúng hay sai vào lúc 

cần thiết có thể gây hậu quả lớn, đó là giây phút quý như vàng. Ngoài ra 

thiền định còn giúp chúng ta phát huy khả năng trí tuệ cùng các khả năng 

đặc biệt khác nữa.     

Để tác động vào tinh thần cá nhân chúng ta cũng nên quan tâm các 

vấn đề sau:     

Trong quá trình tiến hóa không loại trừ một ai, kể cả về thể xác lẫn 

tinh thần. Những kẻ khỏe mạnh, đẹp đẽ và thông minh luôn là những ưu 

thế so với kẻ khác. Cũng như thế, những người được may mắn sinh ra 

trong một điều kiện sống tốt cũng có nhiều cơ hội hơn những người khác. 

Tuy nhiên, khác với mọi loài động vật khác là chúng ta có trí khôn đặc 

biệt nên chúng ta biết tự tạo ra số phận của mình. Hãy xem cấu trúc tâm 

thức con người của tôi là đến từ bẩm sinh, tức tâm thức loài (F) và tự rèn 

luyện (P) và môi trường xã hội (S) thì hóa ra chúng ta có thể thay đổi yếu 

tố P và S để chủ động tác động vào cuộc đời chúng ta. Bạn có cố gắng học 

hành hay làm việc chăm chỉ hay không; bạn có biết tiết kiệm tiền để đầu 

tư hay tiêu xài bạt mạng; bạn là người sống chủ động độc lập hay chỉ biết 

sống ỷ lại vào cha mẹ, bạn có luôn luôn rèn luyện sức khỏe hay không… 

tất cả đều do chính chúng ta lựa chọn và điều này là yếu tố P rèn luyện cá 

nhân của bạn. Còn với môi trường xã hội, chúng ta phải có môi trường 

sống tốt, gia đình nhỏ phải yên ấm, gia đình lớn (đất nước) phải thanh 
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bình, chính sách giáo dục phải hợp lý và cơ chế quản lý xã hội công bằng 

thì mọi người mới có cơ hội thể hiện năng lực như nhau, đây là yếu tố S. 

Nếu bạn sinh ra trong nhà giàu (S) nhưng lại không có năng lực (P) làm 

việc thì rồi cuộc đời bạn sẽ đi xuống. Nếu sinh ra trong gia đình nghèo (S) 

mà bạn nỗ lực vượt khó và biết cách làm việc (P) thì có ngày bạn thành 

công.   

Chúng ta phát huy yếu tố vận động tự thân P như thế nào: Bạn hãy 

giữ vững niềm tin rằng mình luôn có đủ yếu tố để thành công như mọi 

người nên mình không phải là con người thấp hèn dù bạn xuất phát trong 

bất cứ hoàn cảnh nào, niềm tin sẽ cho chúng ta sức mạnh để làm việc và 

vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cái này gọi là tinh thần quyết tâm cao. 

Tiếp theo hãy tự khảo sát một cách nghiêm túc năng lực cá nhân của mình 

là gì (là yếu tố F), sau đó tìm mọi cách để nâng cao năng lực đó, như đi 

học hay xin vào làm việc nơi có khả năng học tập (thuộc về yếu tố P), đây 

là tinh thần ham học. Tiếp theo tùy hoàn cảnh xuất phát điểm (là yếu tố S) 

mà chúng ta xây dựng một chương trình làm việc thăng tiến từng bước 

một, nếu hoàn cảnh thấp thì xin việc hay đầu tư nhỏ vào lĩnh vực mình 

chọn, lấy ngắn nuôi dài, làm việc kiểu cuốn chiếu, tích lũy tài sản và kinh 

nghiệm, có ý thức vươn lên từng bậc qua mỗi giai đoạn, xây dựng giai 

đoạn trước sẽ là nhân của giai đoạn sau. Không làm ẩu và liều lĩnh, cố 

gắng cân bằng mọi tình huống như tài chính và quan hệ xã hội, đây chính 

là tinh thần khôn ngoan và năng động. Sau khi đã xây dựng hoạch định 

công việc như thế chúng ta huy động các yếu tố khác của tinh thần như 

cần cù, tiết kiệm, cầu tiến, sáng tạo… để vào làm việc và tùy mức độ khả 

năng của bạn mà chúng ta có thể gặt hái thành công nhất định.  

Đặc biệt tác động đối với người tự kỷ bẩm sinh do sự rối loạn kết 

cấu thông tin thần kinh từ trong bụng mẹ thì việc giáo dục để điều chỉnh 

họ cần thật cẩn thận theo tùy mỗi trường hợp. Bởi do năng lực cá nhân của 

họ đã không bình thường thì ta phải tìm cách bù đắp vào những sự mất 

cân bằng đó sao cho tốt nhất. Nếu họ có một tài năng nào đó thì ta tìm 

cách phát triển riêng tài năng đó. Nếu họ khiếm khuyết về điều gì thì ta 

tìm cách bù đắp bằng cái khác. Tự kỷ bẩm sinh là điều khó chữa trị bởi vì 

những gì thuộc về bản năng gốc F thì chúng ta rất khó tác động. Các biện 
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pháp rèn luyện P hay giáo dục S chỉ mang tính chất cải thiện để hạn chế 

tối đa những điều không tốt hay phục hồi hạn chế cho họ mà thôi.   

Cuộc đời mỗi người còn có yếu tố về số phận (tức yếu tố F), vẫn có 

người năng lực bình thường nhưng may mắn trúng số, hay lấy vợ/chồng 

giàu có, hay được thừa hưởng gia tài gia đình… nhưng đó không phải là 

đa số nên chúng ta không xét về những trường hợp này. Chúng ta chỉ cần 

biết tới chính mình là đủ, nếu làm việc với hết khả năng của mình để đạt 

thành quả tốt nhất, người biết chấp nhận thành quả do chính nỗ lực tự thân 

của mình luôn có giá trị cao hơn và đáng được kính trọng hơn là người 

thành đạt do có được nhờ yếu tố may mắn.  

Khi quan sát xã hội chúng ta sẽ thấy có rất nhiều loại người khác 

nhau: sự bệ vệ đạo mạo của quan chức, sự tháo vát năng động của doanh 

nhân, sự oai nghi điềm tĩnh của nhà tu, sự vất vả của những người nông 

dân, công nhân hay nhìn tướng mạo chai sạn của những người nghèo và 

thanh tao cao nhã của người giàu…chúng ta thường tự hỏi: vậy tướng mạo 

làm nên số phận hay số phận làm nên tướng mạo con người? Câu trả lời 

là tinh thần làm nên cả hai thứ trên. Chính tinh thần con người sẽ hướng 

dẫn chúng ta làm việc gì và tùy việc làm sẽ cho chúng ta tướng mạo thích 

hợp, tiếp theo tướng mạo lại ảnh hưởng thêm đến công việc, và mọi thứ 

cứ tiếp diễn nhân quả như thế. Ví dụ với tinh thần doanh nhân các bạn sẽ 

thích tìm kiếm việc kinh doanh và nếu bạn thành công bạn sẽ có diện mạo 

của người thành công còn nếu thất bại thì bạn sẽ có diện mạo người thất 

bại. Chúng ta phải hiểu công việc ở đây là công việc theo chủ ý của mỗi 

người, tức có thể là kiếm tiền, kiếm danh tiếng, công trình nghiên cứu 

khoa học, sáng tác âm nhạc, văn thơ, tranh ảnh…và tùy từng lĩnh vực đều 

tạo ra những tướng mạo rất riêng biệt. Ông nhà sư khác ông linh mục, ông 

họa sĩ khác ông quan chức, ông kinh doanh khác ông khoa học. Thành 

công nhiều hay ít, hay thất bại trong cuộc sống cũng sẽ dẫn đến các tướng 

mạo khác nhau. Chúng ta không bao giờ so sánh công việc này với công 

việc kia mà hãy cố gắng làm tốt nhất có thể công việc của mình, vì vậy 

hãy xây dựng một tinh thần thuộc dạng nào mà bạn muốn trước khi bắt tay 

vào làm việc.               

Tinh thần của chúng ta chính là bao gồm tập hợp những tần số thông 

tin tâm thức, bởi thế nó có tính cộng hưởng. Những tinh thần cá nhân gần 
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nhau, tối thiểu từ hai trở lên sẽ hợp tần số tinh thần lại với nhau ta có một 

tinh thần tập thể và từ đó tạo thành từng nhóm người. Loài người về 

khuynh hướng giống như trong nhiều loài động vật khác là thích sống theo 

bầy đàn, đó là bản năng xã hội. Trong một bầy lớn luôn chia ra những 

nhóm nhỏ hơn, một nhóm này có thể thân thiện với nhóm kia và xung khắc 

với nhóm khác, điều này tạo ra bởi tần số tâm thức hợp hay khắc nhau, 

giống như anh chị em trong một gia đình nhưng người này thì hợp với 

người kia và hay cãi nhau với người nọ vậy. Những người hợp nhau hay 

tụ lại với nhau, cùng sống và làm việc, cùng niềm tin, quan niệm và đây 

là cơ sở cho mọi tổ chức như tôn giáo hay chính trị ra đời. Trong xã hội 

một số người có tài năng sẽ nắm lấy cơ hội tụ họp những người cùng tần 

số với nhau, thường họ sẽ nêu một ra một “đối tượng” nào đó, ví dụ một 

“lý tưởng sống”, một “đấng siêu nhiên”… để kêu gọi mọi người cùng 

nhóm cùng tin vào đó, từ đó bắt đầu vẽ ra các “luật lệ”, “phong tục”, “ 

nghi lễ”… và dần dần một xã hội hình thành cùng với nền văn hóa và 

chính trị. Suy ra cho cùng thì con người bằng tất cả trí tuệ và trí tưởng 

tượng phong phú đã tự tạo ra cho mình một xã hội vô cùng khác biệt với 

xã hội mọi loài động vật khác nhưng về tính bầy đàn thì vẫn vậy.   

Chính đặc điểm khác biệt trên đã đưa bầy đàn loài người có sức 

mạnh vượt trội so với bầy đàn các loại động vật khác, như bầy kiến hay 

bầy khỉ chẳng hạn. Khi biết xây dựng chung một niềm tin họ tạo ra được 

một sức mạnh tổng hợp và nhờ sự cộng hưởng của sức mạnh tổng hợp mà 

công việc sẽ hiệu quả hơn rất nhiều lần. Chúng ta dẫn chứng về may một 

chiếc áo, nếu mỗi người chúng ta phải tự may một chiếc áo từ A đến Z cho 

mình, tức mỗi chúng ta phải tự kéo sợi, dệt vải, làm kim, cắt áo và may lại 

thì có lẽ người nào có áo đủ mặc cũng là may. Nhưng nhờ phân công lao 

động người làm vải chuyên kéo tơ dệt sợi, người may chuyên may… mà 

chỉ cần một triệu người làm trong lĩnh vực may mặc có thể cung ứng dư 

thừa áo cho một tỷ người trên khắp thế giới. Nhưng cũng nhờ sức mạnh 

tổng hợp này mà chiến tranh giữa các nhóm tinh thần đối lập cũng nổ ra, 

nhiều chủng loài người, nhiều dân tộc, nhiều loài động vật, thực vật đã 

diệt chủng, đó là mặt trái (?) của sự tiến hóa tinh thần.   

Tóm tắt: Số phận con người được quy định bởi tâm thức con người. 

Tâm thức con người ảnh hưởng bởi ba yếu tố là di truyền bản năng loài 
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(F), tự tác động (P) và tác động của xã hội (S). Ngoại trừ yếu tố F chúng 

ta có thể tác động vào yếu tố P và S để thay đổi số phận. Tinh thần là kết 

tinh của tâm thức. Mỗi dạng người sẽ mang một tinh thần riêng biệt, vì 

thế muốn thay đổi bản thân hãy tự rèn luyện tinh thần của mình theo hướng 

phù hợp. Tinh thần sẽ hướng dẫn suy nghĩ tư duy, suy nghĩ hướng dẫn 

hành động, hành động tạo ra kết quả phù hợp và để rồi cuối cùng kết quả 

sẽ tạo ra số phận từng người và tướng mạo của dạng người ấy.  
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Chương 3 

Tinh thần xã hội 

Tinh thần xã hội là sự tổng hợp và giao thoa giữa tinh thần cá nhân 

và tinh thần tập thể. Hệ quả giao thoa chúng ta có một số trường hợp sau:   

1-Tinh thần và ý thức hệ    

Ý thức hệ là những quan điểm tư duy ý thức chung về xã hội được 

một cộng đồng con người cùng nhau chấp nhận.  

Lịch sử loài người đã trải qua nhiều hệ thống ý thức hệ khác nhau. 

Tuy nhiên chúng ta chỉ điểm qua một vài hệ thống ý thức hệ lớn, đó là: 

Nếu xét về nguồn gốc, do tập thể sáng lập có ý thức hệ của Do thái giáo, 

sau này phát triển thành Kito giáo và có lẽ cả Nho giáo, Ấn giáo. Nếu do 

cá nhân sáng lập có Platon, Voltaire, Kant, Hegen, Marx và Phật giáo.    

Các hệ thống ý thức hệ gây ảnh hưởng to lớn đến các chính sách 

chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa, tinh thần của nhân loại. Chúng làm 

tiền đề hình thành nên niềm tin tôn giáo, về các quan điểm chính trị, về 

phương thức sản xuất và về các thể chế, chế độ xã hội… Do giới hạn của 

chủ đề sách này chỉ đề cập về tinh thần nên chúng ta chỉ nói tới một số ý 

thức hệ chính có ảnh hưởng to lớn lên xã hội loài người, đồng thời bỏ qua 

những phân tích chi tiết từng mối quan hệ. Có thể bắt đầu kể là:  

-Chế độ phong kiến với ý thức hệ phân biệt thành phần giai cấp,    

tầng lớp dân chúng trong một đất nước như vua, quan, quý tộc, địa chủ, 

nông dân, nô lệ…  

-Chế độ tiền hiện đại và hiện đại với các ý thức hệ như tư bản bóc 

lột giai cấp, phân biệt chủng tộc, phát xít, tư bản dân chủ, xã hội chủ nghĩa 

kế hoạch bao cấp, xã hội chủ nghĩa dân chủ thị trường…   

Mỗi ý thức hệ như vậy thường đi kèm với kiểu quản lý xã hội riêng, 

đặc thù riêng giống như quản lý chính trị kiểu quân chủ hay dân chủ; quản 

lý quan hệ sản xuất kinh tế thị trường (tư bản) hay kinh tế kế hoạch 

(XHCN) nhưng đôi khi nhiều ý thức hệ cũng tồn tại chung xen kẽ nhau 

trong một hệ thống xã hội như vừa quân chủ vừa dân chủ.  
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Chính tinh thần xã hội là yếu tố then chốt tạo nên hệ thống ý thức (ý 

thức hệ). Có mối liên quan chặt chẽ giữa tiến hóa tinh thần với xã hội 

thông qua các hệ thống tư tưởng, tôn giáo và văn hóa. Những hệ thống tư 

tưởng này bắt đầu từ nhu cầu phát triển của tâm lý xã hội trải qua nhiều 

thời kỳ khác nhau trong lịch sử con người. Mỗi chủng loại tần số tâm thức 

sẽ ấn định ra nhiều kiểu dạng tinh thần khác nhau để rồi người ta sẽ xây 

dựng nên những hệ thống niềm tin, đức tin phục vụ cho nhu cầu của mình, 

người ta đặt tên cho các hệ thống tư tưởng tự xây dựng đó thành những 

cái tên như đạo Thiên chúa, Tin lành, Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo, cùng 

các loại hình xã hội như tư bản, cộng sản, tự do, dân chủ… 

Tư tưởng thì phát sinh từ tinh thần. Mà tinh thần phát sinh từ tâm 

thức bẩm sinh đi cùng với sự rèn luyện cá nhân và sự học tập đến từ giáo 

dục xã hội cùng môi trường sống nên chúng ta có thể tác động được vào 

tinh thần xã hội.   

Mối liên quan giữa tinh thần và sự phát triển của xã hội: trình độ dân 

trí, tức liên quan đến việc giáo dục, có ảnh hưởng lớn lao đối với tinh thần, 

nói chính xác hơn là chúng ảnh hưởng qua lại với nhau. Lịch sử đã cho 

chúng ta thấy những thay đổi qua mỗi thời kỳ phát triển khác nhau của xã 

hội loài người đều liên quan đến trình độ dân trí. Chúng ta có thể kết luận 

rằng sự tiến hóa của xã hội chính là sự tiến hóa của tinh thần con người.  

Tinh thần xã hội quyết định sự phát triển của một xã hội, một quốc 

gia. Hàn quốc, Trung quốc, Nhật bản, Ixraen là những ví dụ rõ ràng nhất. 

Từ xuất phát điểm yếu kém họ đã vượt lên thành những quốc gia phát triển 

và hùng mạnh sau một thời gian khá ngắn thì phải chăng là do họ gặp may 

mắn hay có những yếu tố thần kỳ phù hộ?. Ixraen thì toàn sa mạc. Nhật 

bản thì toàn đảo đã nghèo tài nguyên lại còn đông dân số. Chúng ta không 

thấy yếu tố tâm linh hay sự may mắn nào ở đây, có chăng là Thượng đế 

đã cho họ cái tinh thần quyết tử: phát triển hay là chết. Thượng đế là theo 

cách nói của tôn giáo, còn gọi là Tạo hóa theo ngôn từ khoa học, đã tạo ra 

vạn vật cùng những khả năng riêng để chúng sử dụng năng lực ấy mà tồn 

tại. Con người đã biết phát huy năng lực ấy một cách cao hơn các loài 

động vật khác rất nhiều để phục vụ cho cuộc sống của mình. Dân tộc hay 

đất nước nào mà biết phát huy năng lực càng nhiều, giống như năng suất 

lao động càng cao, thì sẽ càng phát triển. Thật đúng vậy, vì tinh thần quyết 
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tử này mọi con người trong đất nước họ đã phải ra sức học hành, tích lũy 

tiết kiệm và tìm kiếm sự phát minh sáng tạo, từ đó đã tạo ra sự thay đổi 

thần kỳ trong đất nước họ. Nếu đất nước nào trên thế giới chỉ toàn ỷ lại, 

sống bằng tài nguyên thiên nhiên, bằng viện trợ, bằng chính sách ngu dân, 

bằng chiến tranh tranh, giành quyền lực và bằng… cầu nguyện thì có thấy 

nước nào trở thành đất nước phát triển đâu!.      

Trải qua lịch sử nhiều nghìn năm của xã hội loài người, chúng ta đã 

được chứng kiến nhiều hệ thống tư tưởng (liên quan đến các hoạt động 

chính trị và kinh tế vật chất), cùng nhiều hệ thống tôn giáo (liên quan đến 

đức tin), đã xuất hiện, tồn tại hay tàn lụi theo thời gian. Điều đó nói lên 

một nhận định rằng: mọi thứ đều không thường tồn, đều tồn tại hay biến 

mất theo quy tắc cân bằng của vũ trụ. Cái gì hợp lý hợp thời thì tồn tại, cái 

gì không phù hợp, không sử dụng được sẽ tiêu vong, đó cũng là ý nghĩa 

cơ bản của sự tiến hóa.      

Chúng ta rút ra được những nhân tố ảnh hưởng đối với tinh thần của 

con người trong lĩnh vực tâm lý xã hội hiện đại là:  

-Dân chủ, tự chủ: con người muốn mình được tôn trọng bởi tính bản 

ngã đã nằm sẵn trong tâm thức, do đó cần thiết tôn trọng sự dân chủ để họ 

có thể tự do phát triển bản ngã, suy nghĩ và quản lý hành động của mình 

trong khuôn khổ không làm hại người khác, tức sống trong khuôn khổ 

pháp luật do toàn xã hội nhất trí đề ra. Tôn trọng dân chủ là tôn trọng bản 

tính tự nhiên tất yếu của con người! 

- Quyền sống: là quyền lợi tối thiểu về sự sống. Cuộc sống của từng 

người phải được tôn trọng, bao gồm được tạo điều kiện cho sinh hoạt, học 

tập, giải trí, chữa bệnh… Ai cũng có quyền thể hiện khả năng, năng lực 

của mình và ai cũng được tạo điều kiện để tự phát uy năng lực ấy. Tôn 

trọng quyền sống là tôn trọng quyền năng của tạo hóa.   

-Cân bằng: Mọi người đều yêu cầu sự cân bằng và công bằng trong 

xã hội. Công bằng không phải là sự cào bằng, bởi vì cào bằng là không có 

sự cân bằng. Con người có quyền đóng góp tài sản thực và trí tuệ (tức tài 

sản vô hình) theo khả năng và sẽ có quyền được hưởng thụ thành quả vật 

chất và danh lợi một cách cân bằng và công bằng xứng đáng theo đúng 
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khả năng đóng góp của họ. Tôn trọng sự cân bằng là tôn trọng quy luật tất 

yếu vận hành trong vũ trụ, tức quy luật tự nhiên vĩnh hằng.  

Chiếu theo những yêu cầu đó thì bất cứ một kiểu quản trị chính trị 

nhà nước nào mà đáp ứng được sẽ tồn tại lâu dài vì hợp lòng người. Mọi 

sự ép buộc chủ quan vì lợi ích nhóm đều dẫn đến những sự thay thế. Chúng 

ta sẽ trở lại chi tiết vấn đề này ở chương tác động của tinh thần.   

2-Tinh thần và tôn giáo 

Ý nghĩa của tôn giáo: Tôn giáo bắt đầu từ thời rất xa xưa, có thể 

hàng chục ngàn năm trước từ thời tổ tiên chúng ta còn là những bộ lạc 

người săn bắt hái lượm. Nhiều bức vẽ hay những địa điểm giống như để 

làm nơi hành lễ tôn giáo đã được các nhà khảo cổ trên thế giới phát hiện.  

Trong quá trình sống con người gặp nhiều khó khăn cần phải có sự 

trợ giúp, và thế là các đức tin được hình thành để đáp ứng nguyện vọng, 

tạo ra một tôn giáo nào đó thích ứng. Đức tin này đã giúp cho con người 

vượt qua nhiều khó khăn, giúp cho một cộng đồng lớn hợp tác được với 

nhau theo những chủ ý nhất định, từ sự hợp tác này sẽ tạo ra sức mạnh cho 

chính cộng đồng ấy. Như thế quá trình phát triển của tôn giáo phải được 

thừa nhận như là một quá trình phát triển tự nhiên tất yếu của văn hóa con 

người.    

Tinh thần tôn giáo là chỉ đức tin con người về thế giới tự nhiên. 

Người ta có thể tin vào đa thần là các Thần linh hay đơn thần là Thượng 

đế. Người ta cũng có thể tin vào trạng thái hư vô (Không tính) hay chỉ tin 

vào chính bản thân con người và thế giới hữu hình. Tất cả đều là những 

kiểu niềm tin khác nhau. Chính sự tưởng tượng phong phú của con người 

tạo ra niềm tin để chúng ta hành động, như chúng ta mua vé số để tin rằng 

mình có thể sẽ được trúng số vào ngày mai. Chúng ta có thể tưởng ra một 

hình ảnh nào đó như Thượng đế hay Thần linh có khả năng trợ giúp chúng 

ta trong cuộc đời dù chẳng thể thấy được rõ ràng cụ thể. Có lẽ chỉ có động 

vật là không có đức tin, bởi vì chúng chỉ tin những gì chúng thấy được rõ 

ràng. Cấu trúc tâm thức động vật đơn giản hơn con người rất nhiều, chúng 

không tư duy nhiều như chúng ta, không tưởng tượng được nhiều nên 

chúng không có đức tin vào những điều chúng không thấy. Bởi nếu chúng 

có đức tin thì gà và lợn trước khi vào lò mổ sẽ cầu nguyện Thượng đế của 
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chúng cứu vớt, nhưng không có một dấu hiệu nào cho thấy chúng làm 

chuyện đó giống như con người chúng ta cả.   

Bản thân Tôn giáo là những trạng thái tinh thần. Chính vì thế mới 

có những người theo tôn giáo này tôn giáo kia. Con người theo các tôn 

giáo khác nhau như vậy bởi vì họ có những niềm tin khác nhau, niềm tin 

được thúc đẩy từ tiếng nói sau lưng chúng ta: Tinh thần tôn giáo 

Tinh thần tôn giáo tạo nên đức tin. Người ta hay nói: tinh thần Thiên 

chúa, tinh thần Nho giáo, tinh thần Phật giáo, tinh thần tự do dân chủ… 

nghĩa là mỗi người chúng ta đều được trang bị một kiểu hay vài dạng tinh 

thần niềm tin nhất định. Đương nhiên, nếu bạn có tinh thần Thiên chúa thì 

bạn phải phải thờ Chúa chứ chẳng lẽ đi thờ Phật.   

Những đức tin khác nhau đòi hỏi kiểu tinh thần khác nhau. Tinh thần 

khác nhau bởi tần số tinh thần khác nhau. Tần số thì lại mang tính chất 

cộng hưởng hay triệt tiêu cho nên những người cùng kiểu tinh thần thường 

cộng hưởng với nhau và nếu là khác kiểu tinh thần có thể triệt tiêu nhau, 

và chính từ đó tạo ra cộng đồng xã hội tôn giáo và các cộng đồng này có 

thể hợp tác hay chống phá nhau là như vậy. Đạo Thiên chúa, Tin lành, 

Phật giáo, Ấn giáo, hay vô thần giáo…là những ví dụ.  

Những tôn giáo tồn tại rất lâu trong lịch sử như Phật giáo, Kito giáo, 

Hồi giáo,Đạo giáo, Nho giáo và Hindu giáo… thì đương nhiên cũng phải 

có lý của nó. Chí ít nó cung cấp cho người ta những thỏa mãn về niềm tin 

nào đó theo giáo lý của nó để xã hội và cuộc sống con người có thể tồn tại 

được nhiều ngàn năm qua. Thật ra, cũng có rất nhiều tôn giáo đã phải biến 

mất theo quá trình phát triển của xã hội loài người trong quá trình tiến hóa 

của nhân loại như Kỳ na giáo và vô số tôn giáo địa phương của thổ dân da 

đỏ, da vàng, da đen khi bị các nước đế quốc xâm lược.  

Chúng ta hãy trở lại điểm qua vài nét về tinh thần tôn giáo chính:  

-Có dạng tinh thần tôn giáo cho người ta tin vào những sự cứu chuộc 

hay trợ giúp từ Thượng đế, các vị thánh, thần… Dưới nhiều hình thức 

người ta tin rằng con người cùng vạn vật là những”sản phẩm” của những 

bậc “siêu hình” ấy tạo ra, tin rằng có những vị thần cai quản các lĩnh vực 

trong tự nhiên như thần sáng tạo, thần lửa, thần nước, thần đất đai, các vị 

thánh có khả năng chữa bệnh, ban phúc lộc, giúp làm ăn thuận lợi…  và 
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tin rằng con người muốn có hạnh phúc ấm no thì phải biết tin vào, cầu 

nguyện và cúng tế để làm họ “vừa lòng” thì họ sẽ phù trợ cho mình. Thật 

sự là sau mỗi lần cầu nguyện tập thể như thế thì trạng thái tinh thần của họ 

cảm thấy rất khoan khoái và vững tin, điều này gây ra bởi sự cộng hưởng 

tần số tâm thức: khi nhiều người cùng tần số tâm thức cùng xướng lời cầu 

nguyện thì cả vùng không gian đó vang rền và tạo ra năng lượng truyền đi 

rất cao do ảnh hưởng của sự cộng hưởng, khi người ta ở trong vùng có 

trường năng lượng cao ấy sẽ cảm thấy người mình khỏe hơn và tự tin hơn 

nhiều. Những người có dạng tinh thần thích siêu hình, hoặc là ưa thích tâm 

linh huyền bí, hoặc là ham sống tựa vào người khác, hoặc thích sinh hoạt 

tập thể đông vui… thường theo những dạng tôn giáo này.  

-Có dạng tinh thần lại tin rằng con người và vạn vật chỉ là những sự 

kiện biến đổi liên tục được kết hợp lại bằng nhân duyên hay sự ham muốn. 

Nếu muốn đạt hạnh phúc thỏa mãn thì cần phải; hoặc là đạt tới sự tự do 

tuyệt đối bằng cách thấm nhuần tính Không của vạn vật gọi là đốn pháp; 

hoặc là xin được giải thoát ra khỏi vòng đau khổ ấy bằng những sự cầu 

nguyện và những nghi lễ để xin “bề trên” giúp đỡ gọi là tiệm pháp; đồng 

thời phải tu luyện để mình không còn “ham muốn” gì hết, họ khuyên ta 

rằng khi hết ham muốn là sẽ hết đau khổ. Những dạng tinh thần thích thanh 

tịnh, hướng nội, siêu hình,ưa thờ cúng… phù hợp với loại tôn giáo này.  

-Có dạng tinh thần tin vào quá trình tiến hóa của tự nhiên. Không tin 

có Thánh, Thần, Chúa, Phật, linh hồn… mà chỉ có con người cùng vạn vật 

tồn tại tuân theo những quy luật khoa học cụ thể. Con người chỉ cần nghiên 

cứu tìm ra các quy luật đó và sử dụng được chúng thì sẽ giải quyết được 

các vấn đề như nghèo đói, bệnh tật, ngu dốt… đang là nguyên nhân chính 

gây đau khổ cho con người. Đây là dạng tinh thần dành cho những người 

ưa tìm tòi khám phá khoa học, dạng suy nghĩ logic, triết lý.    

Xen kẽ ba kiểu dạng trên là những quan niệm đan xen nhau, thêm 

cái này, bớt cái kia để rồi sinh ra hàng trăm loại tôn giáo đã, đang và sẽ có 

trên thế giới. Tóm lại rằng sẽ có hai chủ trương tìm kiếm viễn cảnh hạnh 

phúc: hoặc là tin tưởng vào siêu nhiên, chúng ta thường gọi là tha lực, để 

được cứu độ; hoặc là hãy tự lực vươn lên để tự cứu lấy mình.  

-Lợi ích của tôn giáo là không thể chối cãi vì nếu không cần thiết thì 

đã không thể tồn tại lâu như vậy và cho tới hôm nay vẫn tiếp tục tồn tại và 
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thậm chí còn đang phát triển, tiến hóa thành nhiều tôn giáo mới nữa. Tuy 

vậy, cũng tùy từng thời đại và phụ thuộc vào sự phát triển của con người 

mà tác động của tôn giáo lên đời sống xã hội cũng khác nhau. Để giải 

quyết những bế tắc trong cuộc sống như bệnh tật, già chết, mất mùa nông 

nghiệp, hạn hán bão lụt… thì ngày xưa con người chỉ có thể cầu xin ơn 

trên ban phước lành nên tôn giáo và các tu sĩ có rất nhiều quyền lực trong 

mọi hoạt động xã hội. Càng về sau cùng với sự phát triển của nền văn 

minh mà đặc biệt là từ sau cuộc cách mạng khoa học cách nay 500 năm 

thì dần dà ảnh hưởng của tôn giáo bị thu lại dần và chủ yếu nắm giữ yếu 

tố về tinh thần và đạo đức xã hội. Những gì thuộc về kinh tế và chính trị 

liên quan đến cuộc sống vật chất thực tại thì sẽ chuyển sang cho trí tuệ con 

người tự tìm cách cứu mình. Đó cũng chính là sự tiến hóa của tôn giáo.    

Sự tiến hóa của tinh thần tôn giáo: giống như mọi quá trình tiến hóa 

khác thì những niềm tin tôn giáo cũng thay đổi theo lịch sử phát triển của 

nhân lọai. Những tôn giáo nào “bảo thủ” không chịu tiến hóa sẽ tự nhiên 

bị đào thải và biến mất. Điển hình là Thiên chúa giáo cũng phải tự thay 

đổi nhiều quan niệm cho phù hợp với khoa học mới khám phá như chấp 

nhận quả đất quay quanh mặt trời chứ không phải là trái đất là tâm của vũ 

trụ theo kinh cựu ước. Tốc độ tiến hóa về tinh thần thay đổi ngày càng 

nhanh đòi hỏi mọi hệ thống tư tưởng bao gồm cả các tôn giáo bảo thủ nhất 

cũng phải thay đổi quan niệm theo nếu không muốn mình bị gạt khỏi tiến 

trình phát triển xã hội nhân loại. Ví dụ như các trường hợp dịch bệnh hay 

ốm đau trước đây thì con người chỉ biết cầu nguyện “bề trên” của mình 

xót thương giúp đỡ, nhưng ngày nay thì kể cả linh mục, nhà sư hay giáo 

sĩ… cũng đều phải đến bệnh viện xin khoa học cứu giúp. Tín đồ của họ 

làm sao tin được khi đạo sư đáng kính của mình bị bệnh thì đi bệnh viện 

chữa trị trong khi mình thì lại xin đạo sư vẩy nước, uống tro, tụng kinh, 

cầu nguyện… mà hết bệnh. Tuy vậy những câu chuyện như đẻ con theo 

tự nhiên, chữa bệnh không dùng thuốc mà dùng câu thần chú… của một 

số “tiểu tôn giáo” vẫn thỉnh thoảng xuất hiện đâu đó trong thế kỷ XXI này 

nhưng thực sự cũng chỉ có rất ít tín đồ.   

 Nhờ sự thay đổi tư duy trong tôn giáo để duy trì được sự cân bằng 

mới mà nhiều tôn giáo vẫn còn tiếp tục tồn tại. Nếu tôn giáo nào mà không 

tham gia vào những công việc xã hội như điều hành kinh tế và chính trị 
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thì có thể sẽ còn tiếp tục được tồn tại lâu dài trong tương lai. Đây là một 

xu hướng không thể đảo ngược vì khoa học kỹ thuật không thể quay lùi. 

Ngày nay dịch bệnh và thiên tai ngày càng nhiều, con người sinh ra ngày 

càng đông nên tôn giáo không thể gánh vác được việc nuôi sống hàng tỷ 

con người trên thế giới; cũng không thể cầu xin Thượng đế, thánh thần 

cho thực phẩm hay giải quyết vấn đề thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh… 

bằng cầu nguyện mà chỉ có khoa học của con người mới giải quyết được 

vấn đề trên. Chúng ta, dù là những người bảo thủ nhất, ngu dốt nhất, cũng 

không thể phủ nhận những thành tựu đạt được ngày nay là do chính con 

người tạo ra chứ không có bàn tay của đấng siêu nhiên nào giúp đỡ cả. 

Việc cải tạo sa mạc thành vườn ruộng và lọc nước biển lấy nước ngọt để 

tưới cây của người Do thái hay việc nuôi sống được hàng tỷ dân và trở 

thành cường quốc kinh tế như Trung Hoa đều là thành tựu của loài người. 

Năng suất mùa màng cao chưa từng thấy, nhiều bệnh tật đã được chữa 

khỏi, nhiều dịch bệnh mà nếu trước đây đã từng là nỗi ám ảnh của loài 

người được dập tắt, hoàn toàn không phải do cầu nguyện mà có được.  

Tuy vậy về mặt tinh thần thì tôn giáo vẫn có gía trị, vì những điều 

răn trong kinh sách vẫn phù hợp với nền đạo đức chung mà loài người 

đang chấp nhận. Cũng nhờ những điều răn về tình yêu, về thanh tịnh, về 

giữ giới… của tôn giáo mà xã hội con người cũng bớt đi nhiều nhiễu 

nhương, hỗn loạn rất nhiều.  

Hàng nghìn năm lịch sử với nhiều cuộc chiến tranh tư tưởng, chiến 

tranh tôn giáo đã chứng minh rõ ràng là chúng ta không thể áp đặt bằng ý 

chí chủ quan lên tư tưởng xã hội đại chúng. Một tư tưởng, một tôn giáo 

chỉ có thể bị diệt vong bởi chính nó do không tiến hóa kịp với trình độ phát 

triển xã hội, đặc biệt là trình độ kinh tế và trình độ nhận thức của con 

người. Nếu bằng ý chí chủ quan của một hay một nhóm người nào đó 

muốn “đàn áp” để xóa bỏ một tư tưởng đối lập thì điều này chỉ có thể thành 

công trong một giai đoạn tạm thời, thậm chí nó sẽ tự “đẻ ra” những nhánh 

tư tưởng khác, tôn giáo khác có khi còn đối nghịch ác liệt hơn nữa. Nếu ai 

có nghiên cứu về lịch sử thì những cuộc chiến tranh thập tự chinh giữa 

Thiên chúa giáo và Hồi giáo đã minh chứng cho những nhận xét này.  

Bởi vì tôn giáo là từ tần số tinh thần sinh ra. Xã hội thì lại luôn tồn 

tại đa dạng các loại tần số, vì đó là quy luật tiến hóa. Nếu chúng ta hiểu 
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được như vậy thì liệu các tranh cãi giữa các tôn giáo với nhau hay tôn giáo 

và phi tôn giáo; những cuộc chiến tranh, đàn áp hay thánh chiến có còn 

cần thiết nữa hay không?. Và thật sự một đức tin hiện đại cần phải là như 

vậy!. Chúng ta hãy dùng sự cân bằng để tin rằng tất cả mọi đức tin, tất cả 

mọi tôn giáo đều là những hệ quả của tinh thần con người và tôn giáo tối 

cao nhất chính là một kiểu tôn giáo nào đó mà chấp nhận dung nạp tất cả 

các tôn giáo và không tôn giáo. Giáo lý chung của tôn giáo tối cao duy 

nhất này sẽ là những tín điều chung được tất cả chấp nhận và diễn giải lại 

cho thống nhất, còn những niềm tin riêng thì của tôn giáo nào thì tôn giáo 

ấy tự giữ. Với cái đà tiến hóa xã hội như hiện nay thì rồi sẽ có một tôn 

giáo khoa học nào đó xuất hiện và định hướng cho tất cả các tôn giáo khác.  

Thực tế ngày nay chính các đạo sư tôn giáo đáng kính – những người 

được công nhận là đại diện cho các tôn giáo – những đức hạnh kiểu mẫu 

– những người truyền bá kinh sách – lại là những người cấp tiến đầu tiên 

ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật như đi xe ô tô đắt tiền, dùng 

điện thoại di động đời mới nhất và chỗ ăn ở xa hoa… Họ chính là những 

người này đang cổ xúy việc coi vật chất như là một trong những điều kiện 

để đem lại hạnh phúc cho con người chứ không phải là tai họa như kinh 

sách đã nói và điều này, phải chăng là sự tiến hóa nhận thức trong tôn 

giáo?. Thiết nghĩ điều đó là hợp thời chứ không phải là việc xấu, bởi vì 

tôn giáo cũng như mọi hệ thống tư tưởng thì đều phải phục vụ cho cuộc 

sống, chẳng có ai không có nhà cửa, đi ngủ với cái bụng đói meo, ốm đau 

không có tiền mua thuốc mà lại phải cố gắng hài lòng với chuyện đó cả.   

Nếu suy ra cho đến cùng thì vật chất và lòng ham muốn không phải 

là cái gì tốt hay xấu, nó là phương tiện cuộc sống, cần thiết để xã hội tồn 

tại và phấn đấu phát triển. Chúng sẽ là tốt nếu đáp ứng được nhu cầu về 

ấm no và hạnh phúc, là nhu cầu cơ bản chính đáng của con người. Chúng 

sẽ trở thành không tốt nếu để phục vụ nhu cầu riêng của mình mà phải làm 

hại tới môi trường, xã hội và người khác.  

Việc tiến hóa trong nhận thức tôn giáo là điều cần thiết cho phù hợp 

với tiến hóa văn hóa và khoa học của xã hội loài người. Thể xác và linh 

hồn là hai mặt của một vấn đề. Cả hai cùng tồn tại song song và bổ trợ qua 

lại với nhau, không có cái này cái kia không thể tồn tại. Bởi thế, tôn giáo 

đổi mới không phải chỉ lo chăm sóc tinh thần cho con người bằng lời cầu 
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nguyện mà còn cần thiết phải đem lại những chỉ dẫn cụ thể giúp con người 

sống hạnh phúc hơn về mặt thân xác, bằng cách khuyến khích và hướng 

dẫn cách làm ra của cải vật chất, tư vấn công việc làm và phòng ngừa bệnh 

tật… Chắc chắn rằng Thượng đế toàn năng tạo ra vạn vật, tạo ra con người 

thì cũng phải tạo ra luôn cả hạnh phúc và đau khổ; tạo ra công việc, của 

cải lẫn cả bệnh tật, thiên tai, đói nghèo; rồi cả đến sự sống và cái chết… 

tức tạo ra cả linh hồn lẫn thể xác, vậy thì có lý do gì chúng ta chỉ quan tâm 

tới phần linh hồn mà cố tình quên đi phần thân xác?.    

Tôi từng được nghe hai câu nói của hai vị thiền sư. Vị thiền sư Phật 

giáo nói “Không tu mới thành Phật” và vị thiền sư Thiên chúa giáo nói 

“Đạo là một con đường và các tôn giáo là những len đường. Nếu ta vượt 

lên trên tôn giáo thì ta sẽ thấy được cả con đường”. Vâng đây quả thực là 

những ý tưởng tuyệt vời của người đã giác ngộ. Nếu chúng ta còn tự chấp 

vào mình là đạo này đạo kia thì tức mình còn đứng trong tôn giáo của 

mình, chỉ nhìn được một con đường hẹp, tức một len đường mà thôi. Lại 

nữa, nếu mình cứ muốn tu mãi thì có nghĩa là mình mãi sẽ là người không 

đạt đạo, mà không đạt thì làm sao mà thành Phật, tức làm sao mà đạt sự 

giác ngộ được. Chỉ có những tinh thần tôn giáo lớn lao mới nhìn ra được 

điều này, còn đa phần người bình thường đều chấp vào những hiểu biết 

giới hạn của mình khi diễn giải về kinh sách.  

Một số rất đông dân chúng đang luẩn quẩn trong tinh thần tôn giáo 

của mình mặc dù đang hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất, hưởng nền giáo dục 

tốt nhất, dân trí xã hội cao nhất trong lịch sử con người. Xung đột xảy đến 

trong chính tâm thức họ là bởi họ bị mất cân bằng giữa đức tin theo sách 

vở và hiện tại thực tế. Một ví dụ nhỏ, các tôn giáo thường ca ngợi sự trong 

sạch và đạo hạnh bằng cách sống nghèo khổ, cô độc và tự nguyện hiến 

dâng; nhưng thử hỏi bao nhiêu người bình thường sẵn sàng làm được điều 

này?. Trong khi các đạo sư thì muốn sống cô đơn, thậm chí đang được xã 

hội cung phụng mà các thường dân thì lại phải tìm cách vất vả nuôi gia 

đình bằng vật chất. Vì vậy họ hay bị xung đột nội tâm về việc có nên làm 

hay không nên làm một việc gì đó, chẳng hạn không nên ganh đua – nếu 

ai thích cái gì thì cho luôn - như các thiền sư vẫn làm và phải cạnh tranh 

không khoan nhượng như những doanh nhân. Đâu là đúng, đâu là sai kể 
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cũng khó chọn lựa và chìa khóa duy nhất để giải quyết vấn đề này là cân 

bằng lại nhận thức của chính chúng ta và tôn giáo.       

Để có thể thay đổi tinh thần tôn giáo thì chúng ta phải nắm rõ sự 

hình thành tôn giáo. Tôn giáo là một đặc tính về niềm tin. Người ta có thể 

tin hay không tin về một thứ gì đó nên mới có tôn giáo hữu thần và vô 

thần. Niềm tin là cái cài sẵn trong năng lực nhận thức tiềm thức nhưng 

chúng chỉ được kích hoạt từ khi được sinh ra. Một số rất ít người có năng 

lực đặc biệt bẩm sinh có thể tự giao tiếp với thế giới tâm linh thì mới có 

thể tự kích hoạt đức tin. Đa số chúng ta được kích hoạt đức tin từ sự giáo 

dục. Ở một số người, đức tin tôn giáo lại có nguồn gốc từ sự dồn nén nội 

tâm trong tâm thức: những ám ảnh của con người như bạo lực, chết chóc, 

thất tình, bệnh tật, hãm hiếp, quấy rối tình dục, thất nghiệp, nghèo đói, ly 

hôn… tạo áp lực bức xúc và điều này cần được giải tỏa năng lượng dồn 

nén, nếu tôn giáo xuất hiện đúng lúc sẽ giúp người ta giải tỏa tâm lý và từ 

đó họ sẽ đi theo luôn.  

Về sự hoạt động, người nào có tinh thần hướng nội và tinh thần tự 

chủ cao thì sẽ theo tôn giáo vô thần như phái Thiền tông Phật giáo vì phái 

này chủ trương khuyên người ta hãy sống tự lập và sẵn sàng chấp nhận 

mọi đau khổ. Người nào có tinh thần hướng ngoại thì có thể theo tôn giáo 

thờ Thượng đế vì phái này hay tụ họp tập thể để cầu nguyện. Người nào 

có tinh thần siêu linh thì theo tôn giáo thần linh như Ấn giáo, Tiên giáo vì 

thường thờ cúng linh vật và linh thần. Người nào có tinh thần bí hiểm thì 

theo Mật tông Phật giáovì hay dùng phép thuật, bùa chú…Người nào thích 

nương tựa thì có lẽ Tịnh độ Phật giáo là thích hợp.     

Tóm lại, cuộc sống càng khó khăn, càng áp lực thì người ta càng có 

nhu cầu giải tỏa tâm lý và đó là nguyên nhân tôn giáo vẫn tồn tại hàng 

ngàn năm nay và có lẽ cả sau này nữa. Triệt tiêu tôn giáo là điều không 

thể mà chỉ có thể hướng dẫn tinh thần tôn giáo theo định hướng tiến hóa 

văn minh hơn mà thôi. Có thể làm được không nếu bằng cách nào đó mà 

tôn giáo hữu thần lại trở thành tôn giáo trung thần hay tôn giáo vô thần, 

điều này chỉ cần định nghĩa lại Thượng đế là hình thái hay trạng thái mà 

thôi.   

 



 51   
 

3-Tác động của Tinh thần  

-Với quản trị xã hội:  

Như chúng ta đã bàn luận ở hai mục trên về mối liên hệ của tinh thần 

với ý thức hệ và tôn giáo, chúng ta nhận thấy mối liên quan mật thiết giữa 

tư tưởng chính trị và tôn giáo với cuộc sống thực qua sự quản trị xã hội.   

Điểm qua những mốc phát triển trong lịch sử xã hội loài người:  

Cuộc cách mạng nhận thức khoảng 70000 năm trước đây đã giúp 

loài người có những phát triển vượt bậc trong quan hệ sản xuất và xã hội, 

ra đời các kiểu quản trị xã hội như bộ lạc, chế tạo được các công cụ lao 

động tinh vi hơn như thuyền bè, cung tên… và ta thường gọi thời kỳ này 

là thời cộng sản nguyên thủy. Thời kỳ này người dân sống bằng cách săn 

bắt hái lượm với các công cụ đồ đồng, đồ đá và đồ sắt, 

Cuộc cách mạng nông nghiệp cách đây khoảng 10000 năm đã thay 

thế xã hội cộng sản nguyên thủy, hình thành nên xã hội có vua và giáo sĩ 

quản lý xã hội, địa chủ và quý tộc quản lý tài sản cùng các tầng lớp phục 

tùng như nông dân và nô lệ. Lúc này con người biết trồng trọt, chăn nuôi 

động vật để phục vụ cho nhu cầu sống của mình. Các quốc gia nhỏ hay 

lớn hình thành phù hợp với khả năng nuôi sống dân của quốc gia ấy. Chúng 

ta gọi đây là thời kỳ phong kiến.  

Cách mạng khoa học cách đây 500 năm dẫn đến cuộc cách mạng 

công nghiệp cách đây 200 năm và cuộc cách mạng công nghệ thông tin số 

cách đây 20 năm đã tiếp tục làm thay đổi triệt để phương thức sản xuất từ 

đó làm thay đổi dần các thể chế xã hội một cách lần lượt, sự biến đổi từ 

chế độ phong kiến (bao gồm vua quan và quý tộc, địa chủ  cùng tầng lớp 

nông dân, nô lệ) chuyển sang giai cấp tư bản (gồm tổng thống, thủ tướng 

và dân chúng) và các hình thức xã hội dân chủ khác. Sự phát triển kinh tế 

giai đoạn này đã hình thành các đế quốc. Chúng ta gọi thời kỳ này là thời 

kỳ tư bản xã hội và chủ nghĩa xã hội.  

Và từ giữa thế kỷ XXI trở đi chúng ta sẽ chứng kiến một chuyển 

mình tiếp theo: cách mạng công nghệ thông tin sinh học. Chúng ta sẽ 

chứng kiến những điều kỳ diệu sẽ xảy ra đối với loài người.  
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Đi vào phân tích chi tiết chúng ta sẽ thấy rằng tác động của tinh thần 

liên quan chặt chẽ đến vận mệnh con người, từ một người, một gia đình, 

một dòng họ và một quốc gia.  

Ta lấy một ví dụ liên quan đến chế độ phong kiến nô lệ trong lịch sử 

con người thì rõ ràng thấy rằng nhà cầm quyền với tinh thần ích kỷ và tàn 

ác đã cai trị dân chúng bằng sự bức bách gông cùm, cùng với chủ trương 

ngu dân bằng cách không cho học hành tri thức và đầu độc dân bằng những 

niềm tin phi lý của các kỳ dị giáo, tà giáo… cuối cùng tạo ra lớp người có 

tinh thần thấp kém, để rồi với tinh thần thấp kém ấy họ trở thành lớp người 

thuộc hạng thấp kém như người nô lệ… trong xã hội. Người cao cấp hơn 

là những kẻ có tri thức hơn sẽ chiếm quyền cai trị xã hội, họ tự cho mình 

thuộc “đẳng cấp” cao, phần còn lại sẽ là “đẳng cấp dưới” thấp kém hơn 

mình và  thấp nhất là “hạ đẳng” thì thân phận có lẽ cũng giống một con 

vật nuôi trong nhà, thậm chí một con chó ngao Tây tạng, một chú mèo 

trắng Ba tư lông dài còn có giá hơn cả một người nô lệ. Điều này đã từng 

kéo dài hàng ngàn năm và cũng mới được thay đổi hay cải thiện một vài 

trăm năm trở lại đây thôi. Như vậy một nhận xét rút ra từ lịch sử xương 

máu là vận mệnh con người sẽ do con người tự định đoạt, và muốn để 

không bao giờ trở về những thời kỳ đen tối đó nữa thì chúng ta phải biết 

tự trang bị cho mình tinh thần hiện đại, tiến bộ và hùng mạnh. Việc thay 

đổi và tiến hóa tinh thần chúng ta có thể làm bằng cách tổ chức giáo dục 

và kích thích những tiềm năng bẩm sinh đang trú ngụ trong tâm thức mọi 

con người, đó là áp dụng tính chất cân bằng trong giáo dục để cải thiện 

cuộc sống và xã hội con người trong mọi thời đại.   

Đi sau một chút nữa, chúng ta thấy rằng chủ nghĩa tư bản dân chủ 

(của thế giới phương Tây) và chủ nghĩa xã hội dân chủ (ở Trung quốc) 

hiện nay là những tiến hóa để thay thế chủ nghĩa tư bản bóc lột vào cuối 

thế kỷ XIX và chủ nghĩa xã hội kế hoạch bao cấp vào cuối thế kỷ XX.  Hai 

kiểu tinh thần chủ nghĩa mới nói trên có hai cách điều hành xã hội khác 

nhau, nhưng giống nhau ở chỗ đều tôn trọng dân chủ, cho dù quan niệm 

về dân chủ cũng không hoàn toàn giống nhau. Khái niệm “dân chủ” cơ 

bản cụ thể là: mọi người dân ai cũng có quyền làm giàu, có quyền phát 

triển tài năng của mình. Ai có năng lực đều được cống hiến và xã hội sẽ 

công nhận việc làm của họ. Ai làm việc giỏi hơn thì phải được hưởng thụ 
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quyền lợi cả về vật chất, danh vị nhiều hơn và mọi người dân được pháp 

luật bảo vệ tài sản hợp pháp của họ như nhau. Kinh tế xã hội vận hành 

bằng cách điều tiết san sẻ của cải với sự đóng góp của mọi người trong xã 

hội theo quy định (chủ yếu là thuế).  

Thế là chủ nghĩa tư bản dân chủ phương Tây đã phát triển kinh tế 

thần kỳ như chúng ta chứng kiến vào đầu thế kỷ XX đến nay, nhưng chúng 

ta cũng phải công nhận sự phát triển thần kỳ của Trung quốc theo chế độ 

xã hội chủ nghĩa dân chủ ở cuối thế kỷ XX. Dù Trung quốc quản lý nhà 

nước khác với Mỹ và phương Tây nhưng họ đã là một cường quốc như 

Mỹ với năng lực kinh tế và quân sự còn vượt cả các nước tư bản lâu đời 

như Anh, Pháp, Đức, Nhật… và họ có số lượng người tỷ phú đô la không 

thua kém gì các nước khác.  

Và từ đây một lần nữa, không thể chối bỏ bằng bất cứ biện lý nào, 

chúng ta lại thẳng thắn nhìn ra là chính tinh thần quốc gia, tinh thần quật 

khởi và tinh thần dân tộc đã tạo ra những động lực quản trị để khiến đất 

nước họ phát triển thần tốc được như vậy. Chúng ta hãy nhìn vào hệ thống 

xã hội của họ mà xem: dù là tư bản dân chủ hay chủ nghĩa xã hội dân chủ 

thì tất cả người dân đều được tạo điều kiện cho học hành, được tiếp thu tri 

thức mới và khuyến khích đầu tư cho sự sáng tạo, nuôi dưỡng tài năng. 

Họ có rất nhiều trường học, cao ốc, bệnh viện, nhà máy xí nghiệp, đường 

sá… để phục vụ cho cuộc sống người dân và phát triển đất nước.   

Nhưng cái gì cũng phải có nguồn gốc của nó. Rõ ràng rằng nhờ cuộc 

cách mạng nông nghiệp mà chúng ta có chế độ phong kiến nô lệ bằng cách 

xóa đi cuộc sống săn bắt hái lượm. Nhờ cách mạng công nghiệp mà chúng 

ta có chế độ tư bản bóc lột và xóa bỏ đi chế độ phong kiến. Nhờ cách mạng 

vô sản mà ta xóa đi chế độ tư bản bóc lột để có chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Nhờ có xã hội chủ nghĩa mà chủ nghĩa tư bản bóc lột đã tự tiến hóa lên 

chủ nghĩa tư bản dân chủ để không bị đào thải trước lịch sử. Và bước tiến 

hóa tiếp theo có thể sẽ là một sự hợp nhất để thành chế độ cộng sản dân 

chủ.  

Như vậy là mọi thời đại đều có sự nối tiếp theo quy luật tương sinh 

và nhân quả. Mỗi chế độ xã hội đều phải phù hợp với thời điểm lịch sử 

của nó. Mọi nhận xét về một chế độ hay ý thức hệ mà không được đặt vào 

thời cuộc hay hoàn cảnh lịch sử cụ thể đều thiếu chuẩn xác. Không lý do 
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gì mà tự nhiên một tư tưởng nào đó, một tôn giáo nào đó có thể tồn tại, có 

khi tồn tại thật lâu được cả. Tất cả đều phải có hợp lý nào đó.    

Khi ta phê phán về các chế độ phong kiến thì cũng phải đặt mình 

vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Đặc tính của lối sống theo bầy đàn của các 

loài động vật là phải tuân thủ con đầu đàn. Dù đã tách ra khỏi loài động 

vật vì lý do thông minh hơn nhưng con người vẫn mang trong huyết thống 

di truyền truyền thống bầy đàn đó. Vì thế, khi còn thời bộ lạc thì tuân thủ 

tù trưởng, khi thành làng xã thì tuân trưởng làng, trưởng bản, khi có thành 

phố và đất nước thì phải theo vua, chúa. Những người đứng đầu thường là 

những người xuất chúng, vượt trội, tinh hoa về năng lực, trí tuệ, sức mạnh. 

Người đứng đầu có nhiệm vụ bảo vệ cộng đồng và hướng dẫn việc làm ăn, 

tóm lại là định đoạt vận mệnh của người phụ thuộc. Người phụ thuộc tức 

người dân phải có nghĩa vụ làm ra của cải để nuôi người đứng đầu và có 

nghĩa vụ nghe theo lệnh của họ trong những công việc liên quan đến cộng 

đồng. Chúng ta cần hiểu rằng đây là sự phân công hợp lý trong bối cảnh 

lịch sử con người đang sống trong đe dọa thường xuyên bởi chiến tranh 

giành lãnh thổ và thực phẩm giữa các nhóm người khác nhau, cùng dịch 

bệnh và thú dữ đe dọa… Nếu không có sự cộng tác dựa trên niềm tin vào 

một “ai” đó thì có lẽ người ta không thể đoàn kết ý chí để cùng nhau vượt 

qua vô vàn khó khăn thử thách. Ở đây vị vua có vai trò như vị cứu tinh 

dân tộc, người được thay trời cai quản mọi việc dưới trần gian nên mới gọi 

là thiên tử (tức con trời). Vua và những người làm việc cho vua gọi là 

quan, có nhiệm vụ bảo vệ nền kinh tế và duy trì trật tự các mối quan hệ xã 

hội. Các tôn giáo cũng hình thành để giải quyết các vấn đề bế tắc về mặt 

tinh thần. Khi gặp khủng hoảng như dịch bệnh, hạn hán, lụt lội làm chết 

người và thất thu mùa màng thì phải nhờ tới “thần linh” giúp đỡ. Các đàn 

tế, nhà nguyện, nhà thờ, nhà chùa, đình, miếu… được dựng lên để đáp ứng 

nhu cầu này. Tóm lại rằng chế độ phong kiến đã hoàn thành sứ mệnh lịch 

sử của mình bằng cách cứu vớt loài người khỏi xã hội hoang dã động vật 

và làm bệ tiến cho phát triển xã hội bậc cao hơn sau đó.  

Khi chúng ta phê phán chế độ tư bản bóc lột thì một lần nữa chúng 

ta lại phải đặt trong thời kỳ lịch sử. Rõ ràng rằng khi trình độ xã hội phát 

triển đến mức nào đó, cũng như dân số và các vùng định cư phát triển đến 

mức độ nào đó thì hình thức quản trị nhà nước của chế độ phong kiến 
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không còn thích hợp. Sự phát triển tri thức làm thay đổi phương thức sản 

xuất với mong muốn tạo ra nhiều của cải hơn nên buộc phải dựa vào sản 

xuất công nghiệp theo số lượng lớn, điều này đã hình thành nên chế độ tư 

bản. Tuy nhiên, do quá trình chuyển tiếp từ nông nghiệp sang công nghiệp, 

người nông dân phải tự tiến hóa thành công nhân còn nhà địa chủ hay quý 

tộc tiến hóa thành nhà tư bản, những người trình độ thấp hơn và không có 

tài sản đã bị biến thành công cụ cho các nhà tư bản khai thác sức lao động, 

để đổi lại cho họ kiếm được miếng ăn mà ta gọi đó là sự “bóc lột” sức lao 

động. Nếu nhìn một cách khách quan hơn, những gì chủ nghĩa tư bản đã 

làm được trong thời kỳ này đã là tiền đề quan trọng cho sự tiến hóa phát 

triển tiếp theo sau của thời đại bây giờ. Chúng ta không thể phủ nhận việc 

phát minh ra điện, ra máy động cơ và sản phẩm hóa học như thuốc nổ… 

ở thời đại đó là vô cùng quan trọng với chúng ta bây giờ.  

Khi chúng ta phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa bao cấp hay còn gọi 

là kế hoạch hóa, chúng ta hay nghĩ về những cái thất bại, đặc biệt là lấy ví 

dụ về sự tự sụp đổ của cả hệ thống chế độ XHCN vào cuối những năm 80 

của thế kỷ XX. Chúng ta phải công bằng mà nhận xét rằng đã có thời kỳ 

chế độ XHCN ấy đã phát triển rực rỡ và gần như là mục tiêu lý tưởng cho 

phần còn lại của thế giới. Những giá trị của mọi người dân, đặc biệt là tầng 

lớp thấp như công nhân và nông dân được phục hồi ngang bằng gần với 

tầng lớp ưu tú của xã hội. Cái vấn đề khiến xảy ra sự sụp đổ không nằm 

trong chiến tranh hay đấu tranh giai cấp mà lại nằm trong mối quan hệ nội 

tại của nền sản xuất tập trung bao cấp của chế độ XHCN này. Chính với 

đường lối sản xuất tập trung, bao cấp và phân phối thu nhập cào bằng đã 

khiến cho nền sản xuất hàng hóa không phát triển được, đồng nghĩa là nền 

kinh tế yếu kém hơn hệ thống tư bản tự do với nền tảng là kinh tế thị 

trường đang tồn tại song song. Hai kẻ chạy đua, kẻ nào mạnh sẽ thắng, 

vậy nên sự sụp đổ của hệ thống XHCN sản xuất theo kế hoạch là tất yếu 

theo quy tắc cân bằng. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhìn lại bối cảnh lịch sử 

một chút thì thấy rằng chế độ XHCN kế hoạch hóa giai đoạn này đang 

trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vì có chiến tranh nên các nước XHCN lúc 

đó phải quản trị xã hội theo kiểu thời chiến, tức tất cả dân chúng phải tuân 

thủ tuyệt đối mọi mệnh lệnh cấp trên, kể cả kinh tế lẫn quân sự, có như 

vậy mới tạo được sức mạnh quân sự để cân bằng với kẻ thù. Thực tế là 

khối XHCN với liên minh Warszawa và khối tư bản với liên minh Nato 
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đã có sức mạnh quân sự gần ngang bằng nhau. Do đó, hậu thế có thể coi 

chế độ sản xuất tập trung bao cấp kế hoạch hóa và phân phối thu nhập cào 

bằng đã qua là một phép thử nghiệm của việc tiến hóa tinh thần: trong 

cuộc tiến hóa thì cái gì hợp lý sẽ tồn tại và cái bất hợp lý sẽ bị triệt tiêu 

bằng cách này hay cách khác.    

Nhưng đi đường dài mới biết con ngựa nào hay. Trung hoa cũng là 

một đất nước theo chế độ XHCN, đã nhận ra rằng nếu không cải tổ kinh 

tế được thì sẽ thua cuộc, nên trước đó chỉ vài năm (1980) họ đã tự chuyển 

đổi từ phương thức quản lý xã hội bao cấp trở sang phương thức thị trường, 

họ trở thành đất nước đầu tiên theo chế độ XHCN dân chủ. Trung quốc 

ngày nay với kiểu dân chủ riêng của họ, dù muốn hay không thì ai cũng 

phải công nhận họ phát triển cực kỳ nhanh chóng trở thành cường quốc 

thế giới cả về quân sự, kinh tế và có ảnh hưởng tòan cầu, vượt qua nhiều 

nước tư bản kỳ cựu và thậm chí có nền sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới 

với rất nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới. 

Lại nói về chế độ tư bản dân chủ, kể từ sau các cuộc cách mạng của 

giai cấp công nhân cuối thế kỷ XIX và đầu thế XX, nhất là sự xuất hiện 

của chủ nghĩa xã hội thì chủ nghĩa tư bản bóc lột đã tự nhận ra rằng mình 

phải “thay đổi hay là chết”. Bằng một thủ thuật tiến hóa, họ cho giai cấp 

công nhân và mọi tầng lớp dân thường khả năng được trở thành những 

“ông chủ”. Bằng cách bán cho người lao động một lượng cổ phiếu nhỏ 

trong cổ phần công ty và chia xẻ công việc quản lý xã hội thông qua các 

công đoàn, chế độ tư bản đã xoa dịu thành công tính tranh đấu của giai cấp 

muốn nổi dậy. Cùng nhiều thay đổi tiến hóa khác, cuối cùng chế độ tư bản 

dân chủ hình thành, tồn tại và phát triển đến ngày nay.  

Tuy nhiên cũng ghi nhận ở một số nước người ta vẫn còn giữ lại 

hình thức quân chủ như nhà vua và đạo sư tôn giáo (giáo chủ, giáo hoàng, 

pháp vương) nhưng những người này chủ yếu chỉ mang tính chất tượng 

trưng, đại diện cho đất nước và tinh thần quốc gia chứ không thực sự nắm 

quyền điều hành đất nước. Đó cũng là một sự thỏa hiệp mang tính cân 

bằng của tiến hóa tinh thần.    

Điểm lại một vòng qua lịch sử về tinh thần xã hội như thế để chúng 

ta thấy rằng một chế độ quản lý xã hội không nhất thiết phải có tên gọi là 

gì, tư tưởng hệ nào mà quan trọng nhất là tính chất nội dung của các chủ 
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trương quản lý phải phù hợp từng thời kỳ lịch sử. Nhưng quản lý xã hội 

như thế nào đây lại là một nghệ thuật và đó là mục tiêu nghiên cứu của 

triết học ứng dụng. Cần nhớ rằng triết học là khoa học về tư duy, do đó nó 

phải cần đi trước mọi ngành khoa học khác. Đường lối tư duy sẽ dẫn đến 

những kết quả rất khác nhau. Trong tinh thần tư tưởng triết học Tâm pháp 

tôi đặc biệt nhấn mạnh yếu tố cân bằng. Nhưng cân bằng cái gì trong các 

vấn đề xã hội? Chúng ta có thể liệt kê một số yếu tố cơ bản nhất tạo hình 

xã hội, những yếu tố khác thì bạn đọc sẽ tự thêm vào sau:  

a- Dân số: việc gia tăng giới hạn dân số sẽ tạo tiền đề cho việc 

đảm bảo nhu cầu vật chất tối thiểu cho mọi người dân và đây là điều kiện 

cần thiết bậc nhất để ổn định xã hội. Có thể dùng chính sách về dân số, tức 

sự chủ quan để điều hòa dân số nhưng thật sự những tiến hóa khách quan 

cũng sẽ làm giảm dần dân số như ở các nước phát triển hiện nay. Tóm lại, 

bằng cách nào, chủ quan hay khách quan thì dân số cũng chỉ đạt tới hạn 

tại một thời điểm nhất định.  

b- Dân trí: trình độ dân trí nói chung sẽ liên quan đến năng lực, 

khả năng nhận thức và làm việc của con người. Mọi người đều phải có 

một dân trí tối thiểu thì xã hội mới có thể ổn định. Chúng ta dùng giáo dục 

cơ sở bắt buộc để thực hiện điều này và trình độ dân trí phải ngày càng 

tiến hóa tăng thêm theo thời gian.  

c- Dân sinh: Cuộc sống người dân, gồm vật chất và tinh thần phải 

được đáp ứng cơ bản. Việc không đáp ứng đủ có thể gây ra xáo trộn xã 

hội cũng như kìm hãm sự phát triển của một đất nước. Mỗi đất nước tùy 

hoàn cảnh thực tế phải cố gắng đáp ứng ngày càng cao mức sống người 

dân là sự cân bằng.        

d- Dân chủ: người dân phải có những tự chủ cơ bản (và mở rộng). 

Một đất nước dân chủ là phải công bằng và muốn công bằng thì phải cân 

bằng: làm theo năng lực sẽ hưởng thụ theo năng lực, ai cũng được tự do 

thể hiện tài năng, ai cũng được tạo điều kiện phát triển năng lực và sử dụng 

năng lực đó theo ý mình. Tất nhiên, khái niệm về dân chủ cũng tùy theo 

từng quan niệm của mỗi quốc gia nhưng nhìn chung là bao gồm cả tự do 

tín ngưỡng, văn hóa và ngôn luận… và dân chủ vẫn luôn luôn là yếu tố 

then chốt cho mọi sự phát triển kinh tế xã hội. Lịch sử đã chứng minh rằng 

nếu đất nước nào coi trọng dân chủ, coi trọng quyền lợi kinh tế người dân, 

người dân được tự do làm giàu và được bảo vệ tài sản hợp pháp thì kinh 
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tế và khoa học kỹ thuật của đất nước đó sẽ phát triển nhanh chóng, điều 

này không lệ thuộc vào hình thức quản lý đất nước đó như thế nào: quân 

chủ, tư bản bóc lột, tư bản dân chủ, xã hội chủ nghĩa dân chủ hay phát xít.     

e- Văn hóa, tinh thần: Mỗi đất nước đều có truyền thống lịch sử 

hàng ngàn năm nên đều có những nền văn hóa và tinh thần riêng. Tôn 

trọng quốc chủ cũng đồng nghĩa tôn trọng tính riêng biệt của mỗi quốc 

gia, tức công nhận tính đa dạng của thế giới. Việc các đế quốc và tôn giáo 

dùng sức mạnh đè nén, hay đàn áp, hay tìm cách xóa bỏ văn hóa, tín 

ngưỡng, tinh thần của nhóm dân khác là mất cân bằng và chúng chỉ tạo 

thêm sự phản kháng mà thôi. Hãy để quá trình tiến hóa tinh thần văn hóa 

sẽ thay đổi việc này, sự giáo dục sẽ thúc đẩy nhanh thêm quá trình. Chính 

mặt bằng dân trí thay đổi, khoa học phát triển sẽ là nguyên nhân chính cho 

sự nhận thức thay đổi nhanh nhất.   

f- Trình độ SX và KHKT:  Đây là một trong những yếu tố cốt 

lõi tiến hóa loài người giúp cho sự tách biệt giữa thế giới con người ra khỏi 

thế giới động vật. Đây cũng là yếu tố then chốt để hình thành nên quá trình 

tiến hóa lịch sử con người. Để có nền KHKT và trình độ SX như ngày nay 

loài người đã phải mất nhiều ngàn năm tiến hóa. Vì vậy mỗi quốc gia hay 

công ty cần ý thức tầm quan trọng của tri thức và tìm mọi cách tiến nhanh 

nhất trình độ của mình bằng những cách thức cân bằng. Việc nỗ lực học 

tập, học cái gì, học như thế nào và đầu tư vào nghiên cứu khoa học… chính 

là sự cân bằng với những cái gì sẽ đạt được sau này.  

g- Quản lý (QLXH, QLSX, Pháp luật): Phương thức quản lý 

quan hệ sản xuất, quản lý xã hội cùng hệ thống pháp luật là những yếu tố 

chủ quan nhưng then chốt làm thay đổi nền kinh tế qua đó ảnh hưởng tới 

văn hóa, xã hội, chính trị và dân trí. Dù trình độ quản lý ấy phát triển theo 

kiểu nào, do chế độ hay thể chế nào nắm quyền thì muốn thành công đều 

phải tuân thủ các nguyên tắc cân bằng trong mọi mối quan hệ xã hội cấu 

thành.  Các triều đại, các chế độ trong lịch sử con người là những bài học 

sâu sắc về sức mạnh của yếu tố cân bằng hay mất cân bằng xã hội, đó là 

sự hình thành hay diệt vong của cả một dân tộc hay thế hệ.  

h- Môi trường: Môi trường xã hội ổn định hòa bình chính là điều 

tiên quyết để cho cuộc sống loài người hạnh phúc và phát triển. Không thể 

có chuyện thế giới hay đất nước chiến tranh mà con người sống hạnh phúc 

được. Tại sao chúng ta lại phải đi gây chiến tranh, đó có phải là do những 
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cái đầu nóng mất cân bằng của các chính trị gia? Nhưng câu hỏi khác là 

tại sao người ta lại đưa các cái đầu nóng lên nắm chính quyền? Có lẽ người 

dân mỗi nước cũng nên suy nghĩ một cách cân bằng hơn về hành động của 

mình để tránh bị người khác đưa mình vào thảm họa.  

Môi trường còn là môi trường tự nhiên, chúng ta phải bảo vệ môi 

trường, bảo vệ tài nguyên cùng các loài động thực vật. Mọi hình thức tàn 

phá môi trường như tận diệt động vật, tận thu rừng, khai thác quá mức tài 

nguyên và hiệu ứng nhà kính… cần được ngăn chặn để chúng ta giữ ổn 

định điều kiện sống cho thế hệ con cháu mai sau, đó là cân bằng của hiện 

tại với tương lai.   

Qua phân tích trên chúng ta hãy cùng nhau rút lại như sau:  

Chúng ta cần phải giữ cân bằng trong nội tại từng yếu tố cũng như 

cân bằng các yếu tố khi chúng tương tác với nhau. Điều này luôn đúng đắn 

trong mọi thời đại, mọi thể chế, mọi phương thức xã hội, tức mọi lúc mọi 

nơi. Tùy từng thời đại, tuỳ mỗi quốc gia mà phải tìm cho mình một cách 

cân bằng thích ứng. Không phải rằng mọi quốc gia đều như nhau, giống 

như mỗi gia đình đều khác nhau, nên không thể có công thức chung cho 

tất cả vì cái cân bằng của nơi đây lại có thể là không cân bằng ở nơi khác. 

Ngày nay chúng ta đang đối mặt với vấn đề của tiến hóa: hội nhập. Sự cân 

bằng của các quốc gia là khác nhau, về nguyên tắc, khi rút kinh nghiệm từ 

lịch sử, thì các quốc gia sẽ ảnh hưởng qua lại với nhau và sự chuyển hóa 

hay đồng hóa sẽ diễn ra dần dần giống như sự tiến hóa của loài người. 

Nhưng ngày nay thì khác, áp lực của thông tin toàn cầu và giao thông đã 

giúp thu hẹp thời gian đồng nhất lại rất nhiều và nhiều dân tộc, nhiều đất 

nước sẽ “bị sốc” khi phải chạy theo hay buộc phải chạy theo – mà điều 

này là không tránh khỏi – các nước khác trên thế giới. Vậy làm sao cân 

bằng được giữa các quốc gia khác nhau, khi mà trình độ xã hội, văn hóa, 

khoa học, quản trị, văn hóa, tôn giáo… đều khác nhau?.     

Vấn đề toàn cầu hóa: Cân bằng trong quan hệ toàn cầu chiếm vai trò 

quyết định cho sự ổn định của toàn cầu. Giống như một quốc gia chúng ta 

phải chấp nhận sự đa dạng mọi hình thức xã hội và tôn trọng quyền dân 

chủ của từng người dân, hoặc từng nhóm dân trong khuôn khổ pháp luật 

một quốc gia, thì ở đây quyền quốc chủ cùng mọi thứ khác trong mối quan 

hệ toàn cầu phải được tôn trọng. Nếu theo quy luật đa dạng xã hội thì 
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chúng ta không bao giờ có thể đồng nhất hay đồng hóa mọi người dân với 

nhau, nghĩa là các quốc gia với tinh thần quốc gia được xây dựng trên nền 

tảng tinh thần dân chúng, cũng không thể đồng hóa với nhau mà chúng ta 

chỉ có thể cân bằng theo ý nghĩa nào đó tốt nhất mà thôi. Ngay trong một 

đất nước lớn nhất như cả địa cầu, hay nhỏ hơn là từng nước trên địa cầu, 

hay nhỏ hơn nữa là từng công ty và đến từng gia đình thì cũng luôn luôn 

phát sinh mâu thuẫn để chúng ta phải giải quyết. Mô hình thế giới như vậy 

làm chúng ta liên tưởng sự tương tự giữa mô hình nguyên tử và mô hình 

hành tinh vũ trụ: chúng vận hành giống nhau chỉ khác ở nội dung mà thôi. 

Như vậy, điều rút ra cuối cùng là việc tổ chức thế giới cũng phải 

theo nguyên tắc cân bằng, mỗi nước tự cân bằng chính mình và với thế 

giới thì các nước cân bằng với nhau. Để thực hiện tốt việc cân bằng này 

thì thế giới phải có một tổ chức chung điều hành khách quan và có quyền 

lực thực sự chứ không phải là một tổ chức hình thức được lập ra để phục 

vụ cho ý đồ một hay một nhóm nước lớn nào đó. Một tổ chức điều hành 

hình thức với sự thiếu cân bằng và công bằng thì có thể chỉ làm rối loạn 

hơn trật tự xã hội thế giới mà thôi.  

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang nhìn vào xã hội tương lai.  

Xét lại quá khứ chúng ta thường nhìn xã hội với tinh thần chia cắt, 

chúng ta phân tích chi tiết hệ thống xã hội sau đó áp đặt các tư tưởng, tôn 

giáo, từ đó đã dẫn đến tranh cãi để phân chia đúng – sai tư tưởng, tinh thần 

dẫn đến việc đấu tranh giai cấp, đấu tranh tôn giáo… Thông qua việc tiến 

hóa đã hình thành nên các tư tưởng xã hội với hệ quả đi kèm là những 

thăng trầm và sự thay thế các chế độ, chính thể, tư tưởng và tôn giáo qua 

các thời kỳ của xã hội liên quan. Phân tích sự cân bằng và mất cân bằng 

đã dẫn đến việc hình thành và biến mất của các hệ tư tưởng cùng các chế 

độ trong quá khứ là điều quan trọng để rút kinh nghiệm. 

Hiện nay thế giới chúng ta ngoài việc tồn tại một số ý thức hệ nhỏ 

không có tác động đáng kể thì lại đang được dẫn dắt chủ yếu bởi hai dạng 

tinh thần liên quan thế lực ý thức hệ lớn đó là chủ nghĩa tư bản dân chủ và 

chủ nghĩa xã hội dân chủ. Hai ông lớn này như hai trường phái nhị phân 

đối nghịch nhau và vì vậy chúng đang ganh đua nhau để làm thế giới tiếp 

tục phát triển. Dù quản trị xã hội khác nhau nhưng điều đặc biệt có chung 

là cả hai đều có chế độ dân chủ và tôn trọng dân chủ. Bởi có chung phương 
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thức kinh tế thị trường nên không có những mâu thuẫn lớn dẫn đến chiến 

tranh lạnh như trước. Ở cả hai phía, việc dân thì dân làm, việc nhà nước 

thì quan làm, mà dân nhiều hơn quan nên quan không thể kêu gọi dân hệ 

thống này chống dân của hệ thống kia, mà lý do gì phải chống nhau khi cả 

hai bên người dân cùng được lợi ích, hoạt động và sinh sống giống nhau. 

Với người dân, các quan hai bên không thích thì cứ chửi nhau nghe cho 

vui chứ dân chẳng quan tâm, người dân chỉ quan tâm lợi ích của họ thôi.  

Chúng ta cứ thử tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó mà giả sử 

cả hai hệ thống ý thức trên biến mất, hoặc bằng cách triệt tiêu nhau, hoặc 

tiến hóa hợp lại với nhau, hoặc có hình thức nào khác xuất hiện thay thế 

cả hai thì điều gì sẽ xảy ra? Thế giới sẽ là đơn cực và không còn động lực 

sống. Nhưng điều này lại chắc chắn không thể xảy ra vì bản chất thế giới 

là vận động liên tục. Nếu thế giới ngừng phát triển sẽ là diệt vong. Vậy 

nếu thế giới còn tiếp tục tồn tại và phát triển thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? 

Chắc chắn một trật tự thế giới mới sẽ xuất hiện ở một dạng nào đó khác. 

Nếu chúng ta nhìn xã hội theo một con mắt tổng thể thì mới thấy 

rằng tất cả những tư tưởng thuận - nghịch ấy cũng chẳng qua là từ một mà 

ra thôi. Quá trình nhị phân này là một quá trình tất yếu để đảm bảo cho xã 

hội và mọi thứ tồn tại và phát triển. Hãy nhìn mà xem, xã hội của đàn khỉ, 

của ong, kiến và mối… vẫn không hề thay đổi suốt hàng triệu năm nay 

chính là bởi chúng không có khả năng nhị phân xã hội để tiến hóa. May 

thay một bầy người cổ đại đã được trang bị khả năng nhị phân xã hội này 

để luôn có sự tiến hóa thay đổi mà mới có hậu duệ là chúng ta hiện nay.  

Như vậy, nếu đã công nhận tất cả mọi kiểu dạng tinh thần (64 dạng) 

đều là quy luật phát triển tự nhiên, đều là một gốc phát sinh, thì chúng ta 

phải tôn trọng sự tồn tại của chúng. Vậy nên, chúng ta không cần và cũng 

không nên tổ chức chiến tranh làm gì mà hãy để quy luật xã hội tự đào thải 

những kiểu dạng tinh thần nào không phù hợp với thời đại lịch sử và kiểu 

tư duy như thế ta gọi là tư duy cân bằng 

Một phương thức quản lý xã hội lý tưởng là phải tôn trọng dân chủ 

thực sự, cân bằng và công bằng. Một chế độ cho phép người này áp bức 

hay bóc lột những người khác, hay ngược lại bình đẳng kiểu cào bằng tất 

cả mọi người với nhau đều thiếu công bằng và cân bằng. Lý thuyết cho dù 

khả năng của mọi người được sinh ra là như nhau nhưng năng lực mỗi 
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người lại khác nhau cho nên người có năng lực cao hơn cần phải xứng 

đáng được hưởng thụ vật chất và có vị trí xã hội tốt hơn mới là điều công 

bằng. Còn đối với những người còn lại, bằng sự giáo dục và nhiều cách 

khác nhau, nhất là giáo dục tinh thần, chúng ta phải thúc đẩy những người 

thấp hơn nỗ lực tự phát triển, tự biết kích hoạt những năng lực tiềm ẩn 

luôn sẵn trong mỗi người để họ trở thành người cao hơn và xứng đáng 

được hưởng thụ theo đúng năng lực của họ. Một xã hội đề cao dân chủ, 

cân bằng và công bằng sẽ tồn tại lâu dài vì được đa số tuyệt đối ủng hộ.   

Dự báo xã hội trong tương lai: Một xã hội cân bằng còn gọi là chủ 

nghĩa cộng sản dân chủ hay chủ nghĩa xã hội dân chủ tiến hóa. Bất cứ xã 

hội nào với tên gọi thế nào thì cũng cần tôn trọng sự tiến hóa và tiến bộ 

của tri thức con người, cùng với tôn trọng dân chủ là những yếu tố đảm 

bảo cân bằng ổn định trong xã hội. Vì thế, tất cả mọi chính thể, mọi hệ tư 

tưởng đều phải lấy tín điều cân bằng làm gốc rễ cho mọi hoạt động và chủ 

trương chính sách chính trị của mình. Xã hội như vậy bảo đảm được an 

ninh và vững bền do được số đông đại chúng ủng hộ. Một xã hội cân bằng 

phải chấp nhận và tôn trọng tất cả những gì có trong nó, những gì bất hợp 

lý với thời đại hãy để chúng tự đào thải theo quy luật tiến hóa. Có những 

việc trong một giai đoạn nào đó là đúng đắn, tức có cân bằng nhưng vào 

giai đoạn khác sẽ là sai nên phải sửa đổi hay chấp nhận sụp đổ, vì thế sự 

cân bằng không phải là sự cố định, và chủ nghĩa cân bằng không phải là 

chủ nghĩa cố định. Bất cứ ai, bất cứ thế lực nào vì sự chuyên quyền, lợi 

ích mà cố tình bác bỏ điều này để bảo vệ tư tưởng đã lỗi thời thì sớm hay 

muộn cũng đều bị gạt ra khỏi cuộc chơi trong tiến trình đi lên không thể 

cưỡng lại của xã hội. Tuy nhiên, để xã hội kiểu mới này có thể trở nên 

hiện thực cần phải có những điều kiện đó là:  

-Dân số tới hạn: Dân số sẽ phát triển tới hạn sau đó sẽ đứng lại và 

giảm dần. Và điều này thực tế đang xảy ra đặc biệt ở các nước càng phát 

triển. Điều nghịch lý nhưng không khó hiểu là càng tiến bộ bao nhiêu, 

cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì tỷ lệ sinh càng giảm nhiều bấy nhiêu, 

và dân số nhiều quốc gia (sau này sẽ là cả thế giới) đang trở nên già đi khi 

người sinh ra ít hơn người chết. Nhiều nguyên nhân giải thích điều này, 

trong đó có nguyên nhân cuộc sống hiện đại gây nhiều áp lực lên công 

việc làm, kinh tế và tinh thần nên người ta không thích muốn hay không 
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thể đẻ nhiều. Cũng có thể do có nhiều nguồn vui giải trí thay thế nên thú 

vui gia đình giảm, chỉ quan hệ chứ không muốn lập gia đình. Cũng có thể 

do sinh lý con người ngày càng “yếu” đi dẫn đến vô sinh vì bệnh nghề 

nghiệp mới như ảnh hưởng phóng xạ từ màn hình vi tính; do ô nhiễm môi 

trường, do thức ăn nhiều hóa chất độc hại; do sống ảo trong mạng xã hội, 

game… Như vậy không biết đây là dự báo buồn hay vui thì chắc chắn số 

lượng con người chỉ có thể sẽ đạt tới mức giới hạn nào đó.  

- Cuộc sống sung túc: đòi hỏi một nền khoa học và sản xuất phát 

triển cao. Tuy dân số thế giới sẽ đạt tới hạn, nhưng để đáp ứng đòi hỏi cơ 

bản về cuộc sống cho từng đó con người (có thể là đến 10 tỷ người) thì 

cũng không phải dễ dàng. Muốn thực hiện điều này thì chỉ có trình độ phát 

triển khoa học kỹ thuật cao mới đáp ứng được việc sản xuất lượng hàng 

hóa khổng lồ phục vụ con người. Nhưng may thay với tốc độ phát triển 

khoa học như hiện nay thì chắc chắn con người sẽ đạt được khả năng này 

chậm lắm là vào đến thế kỷ XXII.  

-Dân chủ: liên quan trực tiếp đến cuộc sống dân chúng. Dân chủ ở 

đây nghĩa là mọi quyền con người được coi trọng. Tất cả tài sản, bao gồm 

vật chất (tài sản thực- hữu hình) và phi vật chất (tài sản trí tuệ – vô hình) 

đều coi như là của chung toàn xã hội và đi kèm theo việc phân chia tài sản 

đó phải công bằng. Để có sự công bằng thì cần có sự cân bằng. Điều này 

nghĩa là ai lao động nhiều hơn phải được hưởng thụ nhiều hơn; ai có năng 

lực cao phải có vị trí xã hội cao và mọi người đều được tạo điều kiện ngang 

như nhau để phát triển năng lực khả năng của mình. Ai cũng được khuyến 

khích khả năng làm giàu cho mình miễn điều đó không gây hại cho người 

khác. Ngoài dân chủ về kinh tế thì các vấn đề dân chủ khác, như tự do 

ngôn luận, tự do tôn giáo…cũng rất quan trọng.  

-Tinh thần tiến hóa: Về tinh thần cá nhân con người lúc này cần có 

tư duy cộng đồng cao. Chúng ta dùng giáo dục để giáo dục về tính cộng 

tác, đạo đức xã hội, pháp luật và hạn chế lòng tham lam mà gây hại cho 

người khác. Về mặt tinh thần xã hội các thể chế cầm quyền cần tự tìm 

kiếm phương thức quản trị phù hợp với sự tiến hóa của thời đại mới, lưu 

ý là cách thức quản trị xã hội mới là điều quan trọng chứ không phụ thuộc 

vào một trào lưu tư tưởng ý thức hệ hay chế độ cầm quyền nào cả.  
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Chủ nghĩa cộng sản dân chủ hay chủ nghĩa xã hội dân chủ tiến hóa  

sẽ bao gồm đủ các thành tố trên. Chủ nghĩa tức là đường lối quản lý chủ 

đạo, là con đường hành động. Cộng sản bao gồm tài sản (vô hình lẫn hữu 

hình) của tất cả thành phần dân cư trong một xã hội. Dân chủ nghĩa là mọi 

tài sản của mọi thành phần được pháp luật bảo vệ và mọi người dân đều 

có quyền lợi công bằng xứng đáng với đóng góp của mình. Đường lối quản 

lý xã hội sẽ điều tiết, phân chia và bảo vệ... tài sản của công dân.   

Dù chủ nghĩa cộng sản dân chủ có thể là điểm xã hội phát triển tới 

mức tận cùng, chúng ta cũng đừng lo rằng nó sẽ bị sụp đổ bởi nghĩ rằng 

sẽ không còn mâu thuẫn nảy sinh trong nó. Mâu thuẫn không bao giờ mất 

đi mà chỉ nảy sinh thành các hình thức khác, do bởi xã hội này bao gồm 

mọi thành phần, tức là mọi kiểu dạng tinh thần, mà các tinh thần thì không 

bao giờ đồng hóa lại được nên mâu thuẫn vẫn sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng 

lúc này điều quan trọng là chúng ta đã chủ động được việc tạo ra mâu 

thuẫn và giải quyết mâu thuẫn, nên mâu thuẫn chỉ còn mang tính nội bộ 

xã hội chứ không gây xung đột phá hủy. Nếu xung đột nhỏ không phát 

triển được thành mâu thuẫn xã hội lớn, giống như nhiều con sóng nhỏ 

không thể hợp thành cơn sóng thần thì làm sao có sức mạnh tàn phá được. 

Sự cần thiết là phải có một cuộc cách mạng ôn hòa hay tiến hóa chuyển 

biến dần các dạng xã hội hiện nay sang chủ nghĩa cộng sản dân chủ.  

Động lực tinh thần: Con người thường có hai khuynh hướng tinh 

thần, đó là nghiêng về cá nhân hay nghiêng về tập thể. Các tư duy, chính 

sách, hành động của chúng ta đều phát sinh từ hai khuynh hướng này.  

-Nếu chúng ta quá coi trọng tính cá nhân và coi thường tập thể thì 

điều này dẫn đến cạnh tranh cao và dẫn đến một tầng lớp ưu tú gồm một 

người hay một nhóm nhỏ người tự cho mình cái quyền đứng trên phần còn 

lại. Mặc dù có thể có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học và quân 

sự bởi tính cạnh tranh nhưng song song thường có thể gây chia rẽ giai cấp 

và phân hóa giàu nghèo lớn trong một xã hội. Từ đây chế độ quân chủ hay 

tư bản bóc lột hay phát xít…có điều kiện hình thành. Mặt trái của chủ 

nghĩa cá nhân là tự coi trọng mình quá mức, từ đó dẫn đến hệ lụy đạo đức 

là tinh thần ích kỷ, hẹp hòi, bảo thủ và độc đoán, độc ác. Những người 

theo chủ nghĩa cá nhân vẫn có thể hợp tác tập thể với nhau nhưng đây là 

kiểu hợp tác bầy đàn để bảo vệ quyền lợi riêng cho nhau chứ không phải 
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với mục tiêu để bảo vệ xã hội một cách vô tư. Những người đề cao tinh 

thần cá nhân quá mức mà hợp tác với nhau thành một tập thể sẽ dễ dàng 

dẫn đến kỳ thị phân biệt chủng tộc hay tổ chức độc quyền trong một xã 

hội. Nhà vua kêu gọi dân chúng tập hợp hy sinh với chiêu bài là bảo vệ 

đất nước, bảo vệ người dân nhưng thực sự là để bảo vệ ngai vàng cho 

mình, bởi nếu nước mất thì ngai vàng cũng chẳng còn.  

-Nếu chúng ta đặt nặng hơn vấn đề tập thể và xem nhẹ cá nhân sẽ 

lại triệt tiêu động lực vươn lên thể hiện cá nhân. Không ai muốn làm việc 

tốt hơn nếu không thấy được rằng mình có thể hưởng nhiều quyền lợi hơn 

trừ một số vô cùng hiếm hoi những con người mà chúng ta gọi là Thánh, 

là Phật, còn trong xã hội đời thường việc cào bằng quyền lợi sẽ dẫn con 

người đến tinh thần an phận, chấp nhận sống vừa đủ, tự hạn chế nhu cầu 

và thậm chí sinh ra lớp người với tinh thần lười biếng, thích lợi dụng người 

khác như không chịu làm việc gì cả và ngồi nhận trợ cấp xã hội. Xã hội 

kiểu này thường triệt tiêu động lực cạnh tranh bằng cách xóa bỏ sự tư hữu 

và tự do cá nhân, xóa bỏ kinh tế thị trường, chủ trương xóa bỏ giai cấp và 

quốc hữu hóa mọi tài sản… và những điều này sẽ làm hạn chế nhu cầu 

tiêu dùng, cào bằng quyền lợi mọi người trong một xã hội. Một tư duy 

thiếu sự cân bằng so với sự tiến hóa của quy luật xã hội như vậy tất yếu sẽ 

dẫn đến sự chậm phát triển kinh tế làm ảnh hưởng đến năng lực quân sự, 

văn hóa xã hội và đương nhiên rồi sẽ diệt vong bởi một cách nào đó. Ý 

tưởng đề cao tuyệt đối giá trị tập thể so với giá trị cá nhân có lẽ chỉ phù 

hợp với một nền sản xuất thấp, xã hội nhỏ bé và dân số ít giống như thời 

kỳ săn bắt hái lượm của loài người; hoặc một quốc gia đang trong tình 

trạng chiến tranh; hoặc ở nơi Thiên đàng, vì nơi đó con người sống mà 

không cần vật chất, hoặc chỉ là một sự ảo tưởng.    

Bởi vậy chúng ta rút một kinh nghiệm rằng phải cân bằng giữa lợi 

ích cá nhân và lợi ích xã hội và đây là yếu tố then chốt để một xã hội phát 

triển bền vững ổn định. Muốn vậy tinh thần cá nhân và tinh thần xã hội 

trong một con người, trong một công ty và trong một đất nước và cả thế 

giới nữa phải được coi trọng như nhau!. Bất kể là chính thể nào cũng đều 

phải tư duy như vậy, vì đó là quy luật của lịch sử, của tự nhiên.  

Tóm lại: Việc xây dựng một phương thức quản lý xã hội làm sao để 

tập hợp được tất cả mọi thành phần, bao gồm cả những thành phần mâu 
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thuẫn nhau trong một xã hội là yếu tố quan trọng để thể chế vững bền. 

Bản thân những mâu thuẫn phát sinh và việc giải quyết mâu thuẫn chính 

là động lực phát triển xã hội, chúng ta không thể xóa bỏ điều này mà tốt 

hơn là chủ động tạo ra sự mất cân bằng và cân bằng thì sẽ không bị mất 

kiểm soát. Đó chính là cách điều hành xã hội khôn ngoan. Đó cũng là nội 

dung và ý nghĩa cơ bản của chủ nghĩa cộng sản dân chủ.  

-Với kinh tế :  

Trong khi tôi đang viết phần này (năm 2020) thì đại dịch Corona  

đầu thế kỷ XXI và có lẽ là lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây đang 

hoành hành toàn thế giới. Mọi người dân đều phải ở trong nhà, Nhà hát, 

rạp chiếu phim, quán ăn, nhà hàng, trường học, xí nghiệp, lễ hội, nhà thờ, 

nhà chùa đều phải đóng cửa. Kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cổ phiếu 

công ty xuống dốc không phanh, nhiều cổ phiếu chỉ còn 30% giá trị sau 

hai tháng bị dịch. Nhiều doanh nghiệp nhỏ tuyên bố phá sản do không còn 

tiền để trả tiền thuê mặt bằng và lương nhân viên. Nạn thất nghiệp tràn 

lan. Nhiều ông chủ tự tử. Toàn bộ thế giới tê liệt, hàng ngàn tỷ đô la Mỹ 

thiệt hại, cùng hàng triệu doanh nghiệp sẽ biến mất làm ảnh hưởng đến 

cuộc sống của hàng tỷ người chỉ vì… một con virút Corona bé nhỏ.  

Các công ty toàn cầu phụ thuộc kinh tế vào nhau. Sản phẩm của 

công ty này là nguyên liệu của công ty khác. Do chuyên môn hóa cao để 

có giá thành và chất lượng hợp lý nên khi một công ty ngừng sản xuất lập 

tức kéo theo rất nhiều công ty khác trong chuỗi sản xuất ngừng theo. Ví 

dụ để sản xuất chiếc xe ô tô cần tới hàng chục ngàn linh kiện. Mỗi nhà 

máy sản xuất vài chủng loại linh kiện để cung cấp cho toàn thế giới nên 

để làm ra một chiếc xe cần có hàng ngàn nhà máy tham gia quá trình sản 

xuất. Có một nhà máy bên Trung quốc chuyên sản xuất gạt nước mưa cho 

tất cả các hãng xe trên thế giới. Khi nhà máy này bị buộc phải đóng cửa 

thì lập tức các nhà máy sản xuất xe ô tô ở Nhật bản, Hàn quốc, Mỹ, Đức… 

cũng phải ngừng sản xuất theo vì chiếc xe không thể xuất xưởng mà lại 

thiếu gạt nước mưa. Về lý thuyết các hãng sản xuất xe có thể tự làm hay 

tìm nhà sản xuất gạt nước khác thay thế, nhưng vì nhà máy này ngưng đột 

ngột do dịch bệnh nên không thể tìm được ngay sự thay thế khác, mặt khác 

nếu muốn đầu tư một nhà máy để sản xuất gạt nước thì sẽ tiêu tốn đầu tư 
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rất nhiều tiền và mất hàng năm để xây dựng, đó là chưa kể giá thành sẽ 

cao hơn kế hoạch do phải khấu hao tài sản mới…   

Tình hình còn tệ hơn khi các nhà máy ô tô đóng cửa làm cho hàng 

triệu công nhân ngành sản xuất ô tô mất việc, do không có thu nhập để 

mua thực phẩm nên làm cho nhà máy sản xuất thực phẩm dù vẫn sản xuất 

nhưng lại không bán được hàng. Thế là đến lượt nhà máy thực phẩm lại 

ngừng sản xuất và công nhân ngành thực phẩm ở đây lại mất việc nên họ 

cũng không có tiền để mua trả góp xe ô tô và mua thứ khác… Cứ thế một 

dây chuyền kéo dài luẩn quẩn làm khủng hoảng toàn bộ nền kinh tế.  

Điều tôi kể này là muốn nhắc nhở chúng ta rằng xã hội hiện đại 

tương lai sẽ gặp ngày càng nhiều những câu chuyện tương tự như thế. 

Nhưng đó là quá trình tiến hóa không thể thay đổi của nhân loại và chúng 

ta hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cũng như vật chất để ứng phó các thảm 

họa xã hội. Nhưng đó là kinh tế vĩ mô, còn bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào 

từng vấn đề nhỏ nhất.  

Bạn trẻ vừa tốt nghiệp ra trường, sắm một bộ đồ pha cà phê, chất 

vào một cái thùng rồi đem ra lề đường để bán cà phê mang đi trong khi 

chưa xin được việc làm. Những bạn như thế tôi cam đoan rằng sau này sẽ 

có bạn trở thành triệu phú và các bạn rất xứng đáng được như thế.   

Để làm điều này thật không đơn giản như chúng ta thường nghĩ. Nó 

khó hơn rất nhiều so với bạn được gia đình tài trợ vài trăm triệu đồng rồi 

ra khởi nghiệp bằng cách mở một quán cà phê. Nhưng mở được một quán 

cà phê và tồn tại được cũng khó hơn rất nhiều những người chỉ biết xin 

tiền gia đình và ngồi chờ đợi cho đến khi mình tìm được việc làm. Tất 

nhiên chúng ta không nên so sánh khập khiễng vì mỗi người đều có hoàn 

cảnh điều kiện riêng, ở đây chúng ta nhấn mạnh tinh thần vượt khó, dám 

chấp nhận bỏ qua những sĩ diện hão huyền về học vấn hay xuất thân để 

tìm kiếm một chỗ đứng trong xã hội một cách chân chính nhất. Nếu không 

có tinh thần quyết tâm cao độ, không mấy ai, đặc biệt là các bạn trẻ gia 

đình có điều kiện xã hội tốt, dám chấp nhận “chai mặt” làm những công 

việc như vậy.  

Tôi cũng đã từng là một người bán hàng nước giải khát lề đường khi 

mới khởi nghiệp nên tôi hiểu và mong mỏi những con người có ý chí tiếp 
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tục vươn lên để thành công trong xã hội. Tôi bắt đầu khởi nghiệp kinh 

doanh từ nước trái cây, hàng ngày tôi xay trái cây như quả dứa, mãng cầu, 

mít và lá rau má rồi trộn với nước soda, nước đường sau đó đóng vào chai, 

ướp lạnh và đem ra đầu chợ gần nhà để bán. Tôi kinh doanh hai năm như 

thế rồi mới xin đi làm tiếp thị cho một công ty thực phẩm. Tiếp theo là vài 

nghề nữa như làm bồi bàn, làm nhà hàng…rồi mới ra sự nghiệp. Nhưng 

các bạn ơi, muốn thành công thì dám làm là một chuyện nhưng phải biết 

cách làm thì mới được. Tôi không muốn các bạn mất thời gian để mày mò 

và thất bại hàng chục lần như tôi, đó là những trăn trở ưu tư của tôi để xây 

dựng lý thuyết cân bằng với mục tiêu  mong giúp các bạn thành công thông 

qua bộ sách Tâm pháp này.  

Khi bán được một ly cà phê bạn phải trăn trở suy nghĩ xem có cách 

nào thu hút khách tốt hơn nữa hay không? Bạn sẽ thống kê lượng ly bán 

được mỗi ngày có tăng đều không? Làm sao để nâng chất lượng cà phê 

mà giá vẫn tốt nhất? Phải tiếp thị thêm ở đâu và bằng cách nào để tăng 

doanh số? Sau đó câu hỏi quan trọng nhất phải trả lời được là công việc 

mình đang làm này có thể có triển vọng phát triển lâu dài hay không? Để 

trả lời câu hỏi này lại phải thông qua việc trả lời một loạt câu hỏi khác: 

nhu cầu sản phẩm có hay không; chất lượng cung ứng đảm bảo hay không; 

có thể mở chuỗi lớn không; có thể làm thương hiệu không?... Nếu bạn trả 

lời được mọi câu hỏi này sau một thời gian dấn thân kinh doanh, bạn sẽ là 

một nhà kinh doanh thực thụ rồi. Nếu trả lời được mọi câu hỏi theo chiều 

hướng đi lên tôi đề nghị bạn chuyển qua phương án phát triển.  Nếu câu 

trả lời theo chiều hướng đi xuống tôi khuyên bạn chấp nhận chỉ làm việc 

này để kiếm cơm qua ngày và tìm kiếm việc kinh doanh khác.  

Nhưng giả sử cho dù có thất bại thì việc bạn dám triển khai công 

việc bán cà phê cũng cho thấy bạn đã có tinh thần doanh nhân thực thụ. 

Đó là tinh thần dám nghĩ dám làm, không chạy theo sĩ diện hão; tinh thần 

quyết tâm và thực tế. Với tinh thần doanh nhân đó thì dù bạn thất bại lần  

này bạn vẫn có thể thành công lần khác. Sau mỗi lần thất bại như thế kinh 

nghiệm sẽ được bổ sung và chúng là tiền đề cho thành công sau này. Tôi 

tin rằng nếu bạn có tinh thần kinh doanh thì sẽ biết cách biến việc bán ổ 

bánh mì lề đường thành một chuỗi cửa hàng bánh mì giống như ông già 
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KFC hay từ việc rang xay bỏ mối cà phê trở thành ông vua cà phê Trung 

nguyên. Người ta làm được tại sao mình lại không?  

Tinh thần là thứ quan trọng nhất để đạt thành công. Bạn thấy đó rất 

nhiều tỷ phú, triệu phú, chính trị gia có bước khởi nghiệp là số không. Nếu 

con cháu những người giàu được thừa hưởng gia tài để khởi nghiệp thì sẽ 

dễ hơn nên những người có xuất phát điểm thấp sẽ phải nỗ lực hơn vô số 

lần, điều này đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần vô cùng mạnh mẽ.  

Ngày nay với chế độ dân chủ và nền dân trí cơ bản khá cao là điều 

kiện tuyệt vời để những người có ý chí khởi nghiệp. Chỉ cần có tinh thần 

quyết tâm và cầu tiến cao độ, với tinh thần doanh nhân cùng với rèn luyện 

năng lực, nhạy bén và sáng tạo, bạn có thể vươn lên một đẳng cấp cao hơn 

trong xã hội khá dễ dàng. Bạn hãy biết rằng dưới chế độ phong kiến và nô 

lệ, việc phân biệt giai cấp không cho bạn cơ hội để thay đổi cuộc sống cho 

dù bạn là một người tài năng. Một người tài năng của giai cấp bình dân 

vẫn bị coi thấp hơn với một người bình thường của giai cấp quý tộc và do 

đó họ khó có thể được phân công một vị trí tốt trong xã hội.   

Con người sinh ra là bình đẳng trước tạo hóa. Những ông vua, nhà 

quý tộc, người thường dân đến nô lệ, miễn là con người đều cùng một gốc 

cha mẹ sinh ra, cùng dòng máu, cùng gien di truyền, cùng tâm thức. Vậy 

mà chỉ do thành kiến bất công trong vài thế hệ đã tách biệt loài người thành 

chủng tộc, giai cấp thống trị và bị trị. Điều này thực hiện do tinh thần ích 

kỷ của con người. Người ta đã chế ra pháp luật, nền đạo đức, tôn giáo… 

để hợp thức hóa sự bất công đó bằng cách bảo rằng việc này là do ý muốn 

Thượng đế sắp đặt. Vì là ý Trời nên mọi người phải tuân theo, phải biết 

hài lòng với sự xếp đặt này, đừng có nổi loạn chống đối thì được gọi là 

sống có đạo đức. Đó là sự ngu dân của Tinh thần ác độc.  

Việc ru ngủ dân chúng một cách vô lý như vậy đã diễn ra hàng ngàn 

năm. Ngày nay chúng ta ca ngợi tự do và tự chủ. Không ai bắt chúng ta 

phải “ngu đi” cả, còn nếu có là do chúng ta tự muốn “tự ngu” mà thôi. Hãy 

xây dựng tinh thần của mình cao cấp thì bạn sẽ thành người cao cấp. Tinh 

thần chỉ là suy nghĩ, nó không cần tài sản hỗ trợ sau lưng, vì thế việc mình 

suy nghĩ cao hay thấp, có là người trí tuệ hay không là do chính mỗi người 

chúng ta tạo nên.    
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Khi bạn có tinh thần cao cấp cuộc đời bạn sẽ cao cấp, bạn sẽ suy 

nghĩ, hành động như những kẻ cao cấp và rồi một ngày kia bạn sẽ thực sự 

được sống trong môi trường cao cấp. Cho dù các bạn đang là ai, muốn làm 

gì, xuất phát từ đâu thì đều đòi hỏi bạn phải có tinh thần cầu tiến, vượt khó 

và có hoài bão. Kết hợp với việc biết khai mở trí tuệ, trau dồi tri thức cũng 

là một yếu tố tinh thần cá nhân là các bạn sẽ thành công.   

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đề tài tinh thần tác động lên kinh tế 

xã hội như thế nào?.  

Kinh tế con người bắt đầu từ cuộc cách mạng nông nghiệp cách đây 

hơn 10000 năm đã phát triển nhanh chóng. Do nhu cầu phát triển lương 

thực, người ta buộc phải cố gắng nghĩ ra cách để sinh tồn và nỗ lực này 

làm phát sinh ra cách mạng nông nghiệp với việc chăn nuôi và trồng trọt. 

Tiếp theo nữa, khi dân số ngày càng tăng và đòi hỏi vật chất ngày 

càng cao thì các cuộc cách mạng khoa học và công nghiệp nổ ra và ngày 

nay chúng ta đang được hưởng thụ những điều kiện sống chưa từng có ở  

đời cha ông ta trước đây: nghe nhìn từ xa nghìn dặm, bay lượn như chim 

tới mọi chân trời, chạy nhanh hơn hổ báo và được ăn ngon, mặc đẹp… 

những thứ trước đây chỉ có trong những câu chuyện thần thoại cổ tích.  

Chúng ta đã điểm sơ qua tác động của tiến hóa tinh thần lên sự phát 

triển kinh tế, cụ thể là tác động vào quan hệ sản xuất. Nếu không có tinh 

thần khao khát tìm kiếm sự hiểu biết, nếu tinh thần an phận hài lòng với 

những gì là “đủ rồi” thì đến bây giờ chúng ta vẫn sẽ là anh em với loài tinh 

tinh và đang tranh giành từng quả chuối rừng dại với chúng.  

Chúng ta thấy tinh thần kinh doanh tác động đến quá trình phát triển 

kinh tế loài người thông qua việc con người đã “sáng chế” ra rất nhiều 

công cụ quản lý kinh tế để có thể sử dụng cho việc quản trị, cụ thể nhất là 

phát minh ta đồng tiền làm công cụ trao đổi kinh tế và hệ thống ghi chép 

số liệu đi cùng là hệ thống thống kê kế toán… Lại so sánh với xã hội tinh 

tinh, do có lẽ chúng không có tinh thần kinh doanh nên chúng đâu thể phát 

minh ra được những gì tương tự. Dù ta thấy chúng cũng biết tích lũy lương 

thực để ăn dần, biết tạo ra những kho lương thực trong hang và tổ chức 

lính canh gác kho tàng, nhưng chúng ta cũng chưa biết chắc rằng chúng 

có thống kê được có bao nhiêu tấn ngô trong kho hay không và phân phối 
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kho theo tiêu chí thế nào, không thấy chúng có sổ sách ghi chép hay ít ra 

là một công cụ nào đó để làm kế toán cho việc này. Bởi vậy xã hội tinh 

tinh bây giờ vẫn giống như hàng triệu năm trước. Nhờ sáng chế ra các 

công cụ sản xuất và công cụ tính toán mà kinh tế loài người phát triển vượt 

bậc theo thời gian, điều ấy là do tác động thúc đẩy của tinh thần con người.  

Chúng ta cũng không thể tưởng tượng kinh tế sẽ phát triển làm sao 

được nếu một người đem một con bò để đổi cho 1000 kg gạo của người 

khác, sau đó người này đem 500 kg gạo đi đổi lấy quần áo của người khác 

nữa. Ấy vậy mà khi phát minh ra đồng tiền đã giải quyết tất cả bế tắc ấy: 

người có bò đem đi bán lấy tiền mặt, sau đó dùng tiền thu được để mua 

cái gì mình muốn của người khác. Người khác cũng làm y như thế.   

Quá trình tiến hóa tinh thần kinh doanh còn kỳ diệu hơn nữa khi 

người ta nghĩ ra việc đầu tư tư bản. Người ta sẵn sàng đầu tư của cải và 

công sức vào một kế hoạch tương lai nào đó chỉ để nuôi hy vọng sẽ thu 

được lợi ích sau này. Ví dụ người nông dân vay tiền để đầu tư trồng cánh 

đồng lúa và hy vọng rằng vài tháng sau sẽ được thu hoạch vụ mùa bội thu. 

Người ta đầu tư vào một sản phẩm chỉ tồn tại trên giấy và hy vọng sản 

phẩm ấy sẽ sinh lợi sau này. Chính việc đầu tư cho rủi ro và hy vọng kiểu 

này khiến cho con người đã nghĩ ra và nỗ lực tìm kiếm những cơ hội kinh 

doanh mới, từ đó những cuộc phiêu lưu chinh phục thế giới thuộc địa để 

khai thác tài nguyên cho đến việc đầu tư vào khoa học kỹ thuật, sản xuất 

công nghệ cao như internet, máy tính bảng và điện thoại thông minh… 

hiện nay là các minh chứng điển hình của yếu tố tinh thần kinh doanh tác 

động vào quá trình hoạt động kinh tế của con người  

Thế kỷ XXI con người đang tiến sang hình thức kinh tế toàn cầu, 

điều này nghĩa là sẽ có một sự phân bố lại lực lượng lao động và phương 

thức sản xuất trên phạm vi toàn cầu. Vấn đề này sẽ kéo theo một hệ quả là 

kinh tế mọi quốc gia trên thế giới sẽ phụ thuộc chéo vào nhau và chúng 

tạo thành mối cân bằng ma trận cầu. Sự tiến hóa này thật sự là cơ hội của 

kinh tế thế giới nhưng ngược lại sẽ là bắt đầu một mối lo lắng về một sự 

rối loạn mới phát sinh.  

Trở lại cuộc khủng hoảng thế giới do dịch bệnh nCovid-19 đang 

diễn ra hiện nay mà tôi vừa mô tả ở phần đầu của chương mục này chính 

là minh chứng cụ thể nhất. Khi cả thế giới phụ thuộc chéo vào nhau về 
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kinh tế, các nước nhỏ và nghèo sẽ bị thiệt thòi lớn nhất, bị chèn ép khi có 

những điều không may xảy ra, như khủng hoảng tài chính, nguyên liệu 

(dầu mỏ, đất hiếm) hay dịch bệnh. Thực sự là vậy, từ đầu thế kỷ XXI thế 

giới đã chứng kiến dịch bệnh liên tục SARS (2003), H1N1 (2009), MERS 

(2012), Ebola (2013), dịch tả heo châu Phi (2019) và hiện nay đang diễn 

ra là nCovid (2020), nếu kể cả khủng hoảng tài chính toàn cầu 1997 và 

2008 thì chúng ta thấy rằng tần suất khủng hoảng thế giới đang ngày càng 

dày đặc. Các cuộc khủng hoảng tác động lên hàng tỷ người, ảnh hưởng 

đến hàng triệu doanh nghiệp. Quốc gia nào không được trang bị tinh thần 

sáng tạo thì không thể xây dựng được các kế hoạch ứng phó trong tương 

lai. Chỉ có tinh thần cao cấp mới có thể tìm ra lời giải cho bài toán khó 

này.    

Nhưng việc toàn cầu hóa là không thể ngừng, vì đó là quy luật tiến 

hóa, giống như các cuộc chinh phục và sát nhập các thể chế, các quốc gia, 

các đế chế… từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử nhân loại. Nguy cơ lệ 

thuộc kinh tế sẽ dẫn đến các nguy cơ khác như chính trị, văn hóa và sự 

độc lập. Trước tình hình này đòi hỏi các nước phải tiến hóa tinh thần của 

mình sao cho theo kịp sự phát triển thời đại. Sự phát triển đồng bộ các 

ngành kinh tế, tự chủ về nguyên vật liệu, tài chính và kỹ thuật là những 

yếu tố then chốt cho nền kinh tế một quốc gia. Một đất nước nên tận dụng 

thế mạnh sản xuất của mình để sản xuất loại hàng hóa nào đó thì hãy tìm 

mọi cách đầu tư toàn phần từ tự sản xuất NVL đến làm chủ công nghệ sản 

xuất. Thà làm ít việc nhưng làm đến nơi đến chốn còn hơn là việc nào 

cũng làm, đầu tư vào mọi việc nhưng việc nào cũng bị lệ thuộc. Điều gì 

xảy ra khi xí nghiệp may của chúng ta không có vải để sản xuất dẫn đến 

nhà máy dừng hoạt động? Ai cũng biết câu trả lời. Và các bài học khủng 

hoảng toàn cầu đang diễn ra sẽ là những kinh nghiệm, là câu trả lời tốt 

nhất cho các quốc gia muốn phát triển bền vững. 

Muốn giải quyết vấn nạn trên, chúng ta phải xây dựng một nền sản 

xuất cân bằng trên mô hình ma trận cầu. Một đất nước nhỏ thì quả cầu sẽ 

nhỏ, đất nước lớn dần lên thì quả cầu sẽ lớn dần lên. Mô hình kinh tế hòn 

tuyết lăn là mô hình phát triển vững chắc, có cơ sở nền tảng vững bền. Mô 

hình kinh tế bong bóng thấy thì phát triển nhanh đó nhưng không bền và 

dễ đổ vỡ vì nội lực không nhiều. Với mô hình kinh tế cân bằng ma trận 
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cầu, chúng ta vừa đầu tư chuyên sâu vừa đầu tư chiều rộng hợp lý sẽ kết 

hợp được cả hai mô hình trên, nhiều nhà máy do chính chúng ta xây dựng 

sẽ vừa giải quyết công ăn việc làm một cách vững bền, vừa ít bị phụ thuộc 

vào nước ngoài sẽ làm giảm đi những cớ can thiệp vào các chuyện khác. 

Chỉ cần có tinh thần thật sự muốn thoát lệ thuộc, thật sự muốn vươn lên 

và thật sự có tinh thần tự hào quốc gia, thật sự yêu nước thì chúng ta sẽ 

làm được việc này. Tinh thần ảnh hưởng lên kinh tế là như thế.  

Trong cuộc chơi toàn cầu đòi hỏi phải có sự công bằng. Muốn có 

công bằng đầu tiên phải có sự cân bằng. Muốn người ta cân bằng với mình 

thì đầu tiên mình phải tự biết cân bằng. Nếu bản thân mình mà mất cân 

bằng thì đâu ai muốn chơi với mình vì họ sợ sự mất cân bằng ấy liên lụy 

đến họ. Họ hợp tác là để làm ăn chứ đâu phải để cứu trợ! Một quốc gia 

biết tự cân bằng thường rất có uy tín trên trường quốc tế, họ được đánh giá 

tín nhiệm cao nên dễ hợp tác làm ăn, dễ vay vốn, dễ nhận đầu tư…Một 

quốc gia biết tự cân bằng sẽ vượt qua khó khăn khủng hoảng dễ dàng hơn. 

Một đất nước biết tự cân bằng thường nhận được sự kính nể và ưu đãi 

trong các sự kiện chính trị quốc tế nên tiếng nói của họ có trọng lượng. Sự 

cân bằng không từ trên trời rơi xuống, chắc chắn không phải do Thượng 

đế ban tặng cho quốc gia nào mà do chính con người, do chính quốc gia 

đó tự tạo.   

Hãy hoạch định lại chính sách quốc gia hay công ty của mình. Tìm 

kiếm năng lực phù hợp, đầu tư tập trung, loại bỏ người cản trở, tham 

nhũng, tư duy luôn lấy tư tưởng cân bằng làm nòng cốt, thiết lập quan hệ 

kinh tế ma trận cầu, tất cả các ngành kinh tế phải đồng bộ phụ thuộc chéo 

nhau, thiết lập phương thức quản lý theo mô hình ma trận cầu, tức tất cả 

mọi thông tin phải phụ thuộc chéo nhau, điều này đòi hỏi minh bạch thông 

tin và chính sự minh bạch này giúp loại trừ tham nhũng, tư lợi thì một tổ 

chức, một quốc gia mới đi lên được.   

Toàn cầu hóa không đợi ai. Thay đổi hay là chết. Sự gặm nhấm êm 

đềm để nuốt chửng dưới tên gọi sát nhập hòa bình là chủ nghĩa thực dân 

hiện đại: kẻ mạnh chi phối kẻ yếu, đó là một sự cân bằng mà không ai 

thoát ra được.  Cách thoát ra duy nhất đó là nước bé hãy tự tìm cách lớn 

lên mà thôi. Đó là việc làm trí tuệ nhất, nhưng cũng khó nhất bởi vì các 

nước lớn không bao giờ thực lòng muốn cho ai bằng mình cả chứ đừng 
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nói là vượt họ. Muốn nước lớn bình đẳng với mình thì nước nhỏ phải cố 

gắng bình đẳng với họ.  

Trước sau gì thì thế giới cũng sẽ trở thành một khối kinh tế thống 

nhất, có thể cả trăm năm nữa, khi chủ nghĩa cộng sản dân chủ xuất hiện. 

Nhưng dù cho nó xuất hiện sớm hay muộn thì việc phân chia quan hệ sản 

xuất và sức lao động cũng không thể có chuyện cào bằng kiểu giống như 

quan hệ bao cấp đã từng xảy ra. Nó sẽ là quan hệ cân bằng giữa các quốc 

gia, và vì vậy tùy vị trí chính trị, địa vị trên địa cầu và trình độ sản xuất 

của mỗi quốc gia mà sẽ tìm được kiểu cân bằng tương thích. Dù muốn hay 

không, để tiến hóa phát triển chúng ta cũng cần phải chấp nhận một sự bất 

bình đẳng giàu nghèo nhất định giữa các quốc gia, giống như một xã hội 

phải có người này người kia, thật ra như thế mới là sự công bằng vì người 

giỏi hơn thì phải xứng đáng hưởng quyền lợi cao hơn người bình thường.  

-Với văn hóa xã hội và tư tưởng   

Chúng ta lại bắt đầu mục này bằng một sự kiện đang nóng bỏng trên 

thế giới: Đại dịch cúm nCovi-19. Chỉ trong vòng vài tháng hàng triệu 

người bị lây nhiễm cùng hàng trăm ngàn người chết vì virút  Corona. Hiện 

tôi cũng đang bị cách ly ở nhà khi đang ngồi viết những trang sách này.  

Chỉ có thể dùng tới từ “thảm họa” mới diễn tả được: Ở thành phố 

Vũ hán của Trung quốc có gia đình chết toàn bộ. Tất cả mọi người đều bị 

nghiêm cấm đi ra đường, cảnh sát khóa trái cửa bên ngoài. Trường học, 

quán xá và xí nghiệp…tất cả buộc phải đóng cửa. Hàng không và du lịch 

cùng mọi ngành dịch vụ ngừng lại. Điều này dẫn đến người lao động 

không có thu nhập để sống, người ốm không đủ chỗ ở bệnh viện và bác sĩ 

để điều trị, và chúng ta sẽ tưởng tượng thế nào khi những người thân, từng 

người một chết ngay trên tay chúng ta, ta kéo họ ra cửa nhà để cho nhà 

chức trách lấy xác đi thiêu. Không được đưa tiễn, không tổ chức đám tang 

và chính bản thân mình cũng đang hồi hộp chờ đợi thần chết đến rước đi?. 

Các nhà khoa học nói rằng đây là một chủng vi rút biến đổi gen thuộc họ 

Corona gì đó. Loại vi rút mới này tồn tại khá lâu trong môi trường bình 

thường và lây nhiễm âm thầm nên người mang mầm vi rút cũng không 

hay biết, thế là họ lây cho người xung quanh. Sau khi vào cơ thể người 

chúng cũng âm thầm sinh sôi nảy nở một thời gian nữa cho đủ số lượng 

cần thiết thì mới khởi động gây bệnh. Vì tính chất như thế nên mọi người 
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trong cộng đồng đều sống trong tinh thần hoang mang, nghi kỵ, mất đoàn 

kết nhau: chúng ta không thể biết mình có bị nhiễm vi rút không, bị ai lây 

và sẽ lây cho ai… Rối loạn!.    

Tai họa rồi cũng sẽ qua đi nhưng những tổn thất, nhất là tổn thất tinh 

thần thật khó phai mờ và bù đắp được. Bạn phá sản vẫn có thể làm lại từ 

đầu, nhưng người thân yêu mất rồi thì làm sao có lại được. Sự chết chóc 

sẽ để lại ấn tượng lâu dài trong tâm trí bạn, và nếu không kiên cường bạn 

sẽ sụp đổ vĩnh viễn. Đó là câu chuyện cực kỳ khủng hoảng đang diễn ra 

nhiều nơi trên thế giới ngay đầu thế kỷ XXI này. Nhưng bây giờ chúng ta 

quay trở lại thủa ban đầu để tìm ra mối quan hệ nhân quả của nó.  

Chúng ta quay trở lại khoảng 2 triệu năm trước, bằng cuộc cách 

mạng nhận thức con người tách khỏi thế giới động vật, tiếng nói xuất hiện 

cùng với việc biết sử dụng lửa, công cụ đồ đá, rồi đến đồ sắt, đồ đồng. Đây 

là thời kỳ cộng sản nguyên thủy con người sinh sống cộng đồng xã hội và 

kiếm sống bằng cách săn bắt hái lượm từ thiên nhiên.  

Rất lâu sau, khoảng hơn 10000 năm trước con người làm cuộc cách 

mạng nông nghiệp biết nuôi động vật và trồng cây lương thực. Từ đây quá 

trình định cư bắt đầu bằng những bộ lạc riêng rẽ tự chiếm hữu một vùng 

đất làm nơi sinh sống. Sự tranh giành lãnh thổ diễn ra với kết cục sáp nhập 

hoặc diệt chủng các bộ tộc khác, đồng thời cộng đồng mới sẽ đông dân cư 

hơn và chiếm lĩnh một vùng đất rộng lớn hơn.  

Vào khoảng 5000 năm trước chữ viết và những cách tính toán xuất 

hiện làm tiền đề cho việc thương mại, trao đổi kiến thức, quản lý tài sản, 

quản lý nhà nước và phát triển khoa học. Lợi thế này đem lại những tiến 

bộ vượt bậc làm tiền đề cho việc xuất hiện một loạt các cuộc cách mạng 

sau đó như cách mạng khoa học, cách mạng công nghiệp và cách mạng 

thông tin hiện nay. Cuộc tiến hóa văn hóa tinh thần này diễn ra trong nhiều 

ngàn năm với các thời kỳ khác nhau và ở các châu lục khác nhau: 

.Tinh thần châu Phi: Sự cam chịu. Xuất hiện chế độ phong kiến nô 

lệ, chính sách ngu dân tồn tại nên chậm phát triển. Mặc dù châu Phi là cái 

nôi đầu tiên của nền văn minh con người giúp con người tách ra khỏi bầy 

khỉ nhưng lại bị kìm hãm bởi tinh thần tự ti của dân chúng cùng với sự nô 

dịch của tầng lớp cai trị. Những công trình xây dựng vĩ đại như Kim tự 
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tháp cho chúng ta thấy trình độ xây dựng, toán học, kỹ thuật và thiên văn… 

của người châu Phi đã từng đạt đỉnh cao nhưng thật đáng tiếc không ai 

hiểu vì sao người ta đã không để lại tri thức nào đáng gía cho người đời 

sau tìm hiểu. Chúng ta biết chắc chắn rằng để xây dựng những công trình 

vĩ đại lớn như thế thì bắt buộc phải có sự truyền tải thông tin cho nhiều 

người tham gia xây dựng như việc tính toán đo đạc, các bản vẽ, ghi chép 

các số liệu cũng như kỹ thuật xây dựng, vật liệu xây dựng...    

Tinh thần châu Á: chấp nhận bằng lòng, tạo điều kiện chế độ phong 

kiến địa chủ tồn tại lâu dài và hạn chế sự tìm tòi, ứng dụng cái mới. Người 

ta được giáo dục tinh thần tự hài lòng với cái mình đang có theo tinh thần 

Phật, Lão và Nho giáo nên rất được giới cai trị ủng hộ vì điều này giúp họ 

dễ kiểm soát dân chúng. Quả thật thứ dân chúng mà cứng đầu hay gây sự, 

hay đòi hỏi thì sẽ khó giữ gìn chế độ hơn so với việc dân chúng ngoan 

ngoãn biết vâng lời. Vì thế ngoại trừ tổ chức chiến tranh xâm chiếm các 

nước khác dưới danh nghĩa quốc gia hay đảo chính giành quyền lực trong 

nội bộ nhà nước thì các cuộc đấu tranh của người dân với chính quyền ít 

khi xảy ra và nếu có cũng sẽ bị dập tắt dễ dàng. Mặc dù có thời kỳ nền văn 

minh châu Á đi trước châu Âu, ví dụ chế tạo ra tàu lớn, giấy viết hay thuốc 

súng… trước cả châu Âu nhưng cuối cùng lại bị châu Âu chinh phục bằng 

sự thành công của khoa học ứng dụng và chủ nghĩa tư bản. Nhật bản là 

nước châu Á đầu tiên nhận thấy điều này nên đã học theo châu Âu từ sớm, 

kết quả là đến cuối thế kỷ XIX đã trở thành một cường quốc châu Á. Còn 

Trung quốc đến cuối thế kỷ XX cũng bắt đầu học theo kiểu đầu tư tư bản 

nên cũng trở thành cường quốc châu Á vào đầu thế kỷ XXI, tức sau châu 

Âu gần 300 năm.  

Tinh thần châu Âu: Tinh thần cấp tiến và dân chủ tạo điều kiện cho 

phong kiến quý tộc phát triển. Tinh thần tìm kiếm tri thức khoa học được 

khích lệ dẫn đến cách mạng khoa học cách đây 500 năm và kết quả là sau 

đó dẫn đến cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra đầu tiên ở châu Âu cách 

đây 200 năm. Tiến hóa từ tinh thần cấp tiến này dẫn đến hình thành chủ 

nghĩa tư bản. Nhờ khoa học kỹ thuật mà giới tư bản dần nắm quyền chi 

phối xã hội, phát triển thành đế quốc và bắt đầu tiến hành xâm lược thực 

dân các nước khác. Từ thế kỷ XVII, trở đi thì châu Á, châu Mỹ, châu Phi, 

châu Đại dương lần lượt bị chinh phục. Những cuộc chinh phục này đem 
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lại vô vàn của cải cho châu Âu, đồng thời cải hóa nền văn minh bản địa, 

loại bỏ đi nhiều tín ngưỡng, nhiều nền văn hóa, nền văn minh địa phương 

như Mani giáo, nền văn minh Inca, thổ ngữ, chữ viết hình nêm…  

Tinh thần văn hóa ảnh hưởng thấy rõ trong văn hóa âm nhạc địa 

phương. Trong khi văn hóa châu Âu trầm bổng với đàn piano, ghita và 

violon hay kèn saxophone với những ca từ và điệu nhảy rất đặc trưng riêng 

thì văn hóa châu Á, châu Phi lại thường bi ai não nề, buồn buồn, trầm trầm 

với đàn một dây, đàn nhiều dây, thậm chí đàn đá và sáo trúc thổi gọi là âm 

nhạc dân tộc. Âm nhạc châu Mỹ Latinh thường vui nhộn với những điệu 

nhảy tưng bừng trong tiếng trống bập bùng thể hiện sự tinh thần tự do vui 

tươi thoải mái, vì con người di cư đến vùng đất này, nơi có tài nguyên giàu 

có, không còn lo đói kém hay bị kìm kẹp bởi những nhà nước phong kiến. 

Nhưng đáng tiếc những kẻ chinh phục châu Âu đã phá tan môi trường sống 

an lành tuyệt vời của họ và đẩy nhiều dân tộc địa phương vào vòng diệt 

chủng. Ngày nay thật dễ dàng thấy ở nhiều quốc gia ca nhạc dân tộc của 

họ đã dần mai một để thay thế vào đó là âm nhạc dân tộc của… Âu, Mỹ.   

Kèm theo việc chinh phục thuộc địa người châu Âu đã đem văn hoá 

của mình áp đặt vào các nền văn hóa khác, đầu tiên là ngôn ngữ, đến âm 

nhạc, tư tưởng và sau đó là nền chính trị. Một cuộc diệt chủng văn hóa 

diễn ra trên diện rộng. Ngày nay chúng ta dễ dàng thấy nhiều dân tộc trên 

thế giới bị mất bản sắc dân tộc, mất tôn giáo, mất ngôn ngữ và chữ viết. 

Chỉ sau vài thế hệ thì tiếng Anh, Pháp, Tây ban nha, Trung hoa… sẽ thay 

thế vĩnh viễn tiếng mẹ đẻ của một dân tộc nào đó bị đồng hóa. Sự thật là 

ngày nay những đứa trẻ sinh ra tại nước Mỹ khó lòng nói được thậm chí 

không biết gì về thứ tiếng mà cha mẹ hay ông bà chúng là dân nhập cư 

đang nói. Đó cũng là một nét chấm đáng buồn cho tinh thần dân tộc.      

Nhưng không chỉ là văn hóa âm nhạc, thơ ca và ngôn ngữ, tôn giáo 

cũng theo chân những kẻ chinh phục làm thay đổi tôn giáo địa phương. 

Các cuộc chinh phục của Kito giáo đã thay đổi tín ngưỡng đa thần sang 

đơn thần ở Hy lạp vào thời đại La mã. Rồi đến lượt Hồi giáo hay Thiên 

chúa và Tin lành tìm mọi cách xâm chiếm nhiều phần thế giới. Các cuộc 

chiến tranh tôn giáo để tranh giành ảnh hưởng đã từng khiến hàng triệu 

người chết như các cuộc Thập tự chinh từ thế kỷ XI trở đi giữa người theo 

Kitô giáo và theo Hồi giáo. Ở châu Á thì đạo Phật và các đạo khác ít khi 
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có những tranh chấp lôi kéo tín đồ như thế mặc dù họ cũng có mâu thuẫn 

nhưng lại ôn hòa. Điều này có thể lý giải là do tinh thần người Âu châu 

cấp tiến nên thích đi chinh phục và hiếu chiến, không những họ muốn 

chinh phục khoa học mà còn cả đất đai và tín ngưỡng của nước khác. Còn 

người Phật giáo, Ấn giáo, Nho giáo, Đạo giáo… thì tinh thần ôn hòa hơn 

nên ít có chiến tranh, họ không tìm cách “săn bắt” tín đồ mà tìm cách 

thuyết phục để tín đồ tự nguyện theo họ. Nhiều tôn giáo địa phương cùng 

giáo lý của nó đã biến mất theo các cuộc chinh phục này.   

Về bình đẳng giới: như một quy luật nào đó của Thượng đế mà người 

ta luôn đề cao nam giới hơn nữ giới trong suốt nhiều ngàn năm lịch sử, ở 

mọi nền văn hóa, mọi quốc gia. Tình hình chỉ được cải thiện vài trăm năm 

trở lại đây khi người ta kêu gọi bình đẳng và đề cao nữ quyền. Mặc dù tới 

nay vẫn chưa có bình đẳng thực sự nhưng dù sao đi nữa đây cũng là bước 

ngoặt đáng kể về văn hóa loài người, khi mà phụ nữ không còn bị coi là 

cái máy đẻ và sinh ra là để phục dịch đàn ông, còn đàn ông là anh thợ đứng 

điều khiển máy đẻ để sản xuất hàng hóa và hưởng lợi từ sự phục dịch. 

Ngày nay chúng ta thấy có nhiều nữ kỹ sư, nữ bác sĩ, nữ giáo sư, nữ bộ 

trưởng, nữ thủ tướng và nữ tổng thống. Hoan hô tiến hóa tinh thần văn hóa 

nhân loại.     

Nói về tinh thần văn hóa chúng ta không thể không nhắc đến tinh 

thần về đức tin. Con người khác loài thú ở chỗ chúng ta có đức tin nên tôn 

giáo sẽ xuất hiện để thỏa mãn cho dạng tinh thần này. Tuy nhiên, chủ đề 

này chúng ta đã bàn sâu ở mục Tôn giáo nên ta sẽ ngừng lại ở đây.  

Cũng như ý thức hệ là thuộc chính trị, trong văn hóa xã hội thì chúng 

ta cũng bị chi phối lớn bởi hai luồng tư tưởng: đề cao cá nhân và đề cao 

tập thể. Trường phái ủng hộ cá nhân coi mỗi con người là một tầm quan 

trọng và các chính sách xã hội phải thiết lập với mục đích bảo vệ quyền 

con người. Trường phái ủng hộ tập thể cho rằng con người vừa là cấu 

thành đồng thời tồn tại được là nhờ tập thể, do đó ưu tiên chính sách đầu 

tiên là bảo vệ tập thể chứ không phải là cá nhân. Thật ra đứng trên quan 

điểm cân bằng thì tập thể và cá nhân phải cân bằng nhau vì chúng có quan 

hệ hữu cơ qua lại mật thiết với nhau. Dựa trên tinh thần cân bằng này thì 

các chính sách xã hội phải được thiết kế để bảo vệ cho cả hai. Cá nhân 
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phát triển thì tập thể mới phát triển. Tập thể phải bảo vệ cá nhân thì tập thể 

mới trường tồn. Đó là quy luật nhân quả.  

Tất cả những sự kiện chúng ta kể trên đều bắt nguồn từ cấu trúc Tinh 

thần của chúng ta. Kẻ có tinh thần chinh phục đã chiến thắng. Người tinh 

thần tự ti sẽ bị biến mất. Người an phận sẽ bị đồng hóa. Thật sự đây là 

cuộc tiến hóa công bằng. Tiến hóa tinh thần cũng giống tiến hóa sinh học.  

Cái gì mạnh hơn, tốt hơn sẽ được tồn tại. Cái gì xấu hơn, dở hơn sẽ biến 

mất trong cuộc cạnh tranh không khoan nhượng.  

Chỉ có điều khác là tiến hóa sinh học do Thượng đế tạo ra, cho tới 

ngày nay con người mới can thiệp được ít nhiều bằng tiến bộ khoa học. 

Còn tiến hóa tinh thần chủ yếu do chính con người tạo dựng. Chúng ta rút 

ra những bài học gì từ việc nghiên cứu này? 

Từ khi con người tỏa ra khỏi lục địa châu Phi đến mọi nơi trên thế 

giới, do cách trở địa lý họ đã phát triển độc lập với nhau thành các dân tộc 

khác nhau. Do cùng tinh thần bản năng gốc nên cách phát triển xã hội khá 

giống nhau, từ đó về cơ bản đã sinh ra các loại văn hóa trong đó có ngôn 

ngữ, âm nhạc, tín ngưỡng dân tộc… Tuy nhiên tinh thần thứ cấp con người 

chúng ta còn đến từ rèn luyện, giáo dục, môi trường sống và giao lưu văn 

hóa nên từ đó có sự khác nhau về văn hóa dân tộc cũng như tinh thần xã 

hội. Châu Âu thì phát triển khoa học mạnh mẽ, trong khi đó dân bản địa 

châu Mỹ và ở các hòn đảo Úc châu, do cách trở về địa lý thì lại không biết 

gì về đồng loại của mình đã tiến bộ như thế nào, còn châu Phi và châu Á 

thì dù biết về văn minh châu Âu đó nhưng lại chủ quan, không thấy điều 

gì quan trọng từ họ cả. Hệ quả là cuộc cách mạng khoa học khiến kinh tế 

châu Âu vượt xa châu Á, châu Phi hàng trăm năm, còn nếu so với phần 

còn lại như với thổ dân châu Úc và da đỏ châu Mỹ thì có lẽ đã bỏ xa họ 

hàng ngàn năm rồi. Cho đến thế kỷ XXI này mà đâu đó nơi tận cùng thế 

giới vẫn còn những bộ lạc sống giống thời cộng sản nguyên thủy: săn bắt 

hái lượm.     

Thế là câu chuyện lại quay về sự giáo dục tri thức. Thật ra sự quan 

trọng của việc giáo dục tri thức đã được loài người thấy hàng ngàn năm 

rồi. Những tác phẩm như kinh Dịch, kinh Thánh hay kinh Phật, những loại 

chữ viết và hệ toán học đã được phát minh, những bài ca bản nhạc, những 

bức vẽ hang động, những tượng đá… đã nói lên tầm quan trọng của tri 
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thức đã rất được quan tâm. Không phải thời nay mới có tuyển dụng nhân 

tài mà từ xưa người ta đã tổ chức thi tuyển quan chức.  

Nhân tài hay người trí tuệ thì thời nào cũng thế, thời nào cũng có. 

Nhưng để phát triển được và phát triển như thế nào thì lại do môi trường 

xã hội quyết định. Rõ ràng xã hội châu Âu và nước Mỹ có sự trọng dụng 

trí tuệ khác với phần còn lại của thế giới, việc khuyến khích sáng tạo và 

ứng dụng khoa học cũng khác nhau từ đó dẫn đến sự phát triển khác nhau 

cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Họ làm được như thế bởi vì châu Âu 

và Mỹ với tinh thần cấp tiến họ luôn khao khát tìm kiếm những năng lực 

mới với tinh thần “không bao giờ là đủ” hay là “càng nhiều càng ít”, với 

châu Á thì thấm nhuần tư tưởng “như thế là đủ rồi” hay “ta là tất cả ”, còn 

châu Phi khi thấy người khác giàu có hơn mình thì “thây kệ chúng nó”, 

còn với mình thì “cam chịu là hạnh phúc”. Châu Mỹ, châu Úc thì lại 

“chẳng biết và cũng chẳng cần biết gì cả”. Chính những kiểu tinh thần như 

thế dẫn đến tư duy, hành động và kết quả tương ứng. Dù “thế là đủ” hay 

“chẳng biết gì” thì kết quả cuối cùng đều là thua cuộc với người ta.  

Mỗi dân tộc hay quốc gia đều phải trải qua thời gian dài với vô số 

thế hệ. Sự đúc kết tư tưởng nhiều ngàn năm đã tạo thành văn hóa dân tộc. 

Các dân tộc hợp lại thành văn hóa quốc gia. Chính tinh thần dân tộc đã tạo 

dựng nên nền văn hóa đó cũng giống như tinh thần cá nhân sẽ tạo dựng 

thành số phận mỗi cá nhân.  

Việc giữ gìn bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia rất quan trọng. Nó 

không chỉ khẳng định sự tồn tại và giá trị một dân tộc mà còn thể hiện 

danh dự, sĩ diện của dân tộc đó. Sự đa dạng của các dân tộc, các nước trên 

thế giới là điều kiện cần thiết để tạo ra sự cân bằng về nhân chủng học, 

dân tộc học, kinh tế, văn hóa, chính trị… Chúng ta hãy tưởng tượng nếu 

một lúc nào đó cả thế giới chỉ còn một dân tộc, một đất nước, một tôn giáo, 

một tư tưởng, một suy nghĩ… tức chỉ còn một kiểu tinh thần thì điều gì sẽ 

xảy ra? Đó sẽ là sự buồn chán và diệt vong của nhân loại!.  

Những quốc gia lớn không bao giờ để tinh thần văn hóa của họ bị 

đồng hóa nếu không muốn nói họ thường làm ngược lại. Và có lẽ vì thế 

họ mới lớn. Nếu không làm thế, như nhiều quốc gia và dân tộc, họ sẽ bị 

diệt vong. Đó là quy luật tiến hóa tinh thần. Đó chính là tinh thần có tác 

động quan trọng thế nào tới vận mệnh dân tộc, thông qua hình thành văn 
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hóa dân tộc. Tinh thần tạo nên văn hóa. Văn hóa tạo nên tư duy. Tư duy 

tạo động lực hành động. Hành động tạo kết quả. Kết quả tạo số phận.  

Phục hồi văn hóa thì nên học người Do thái về tinh thần dân tộc với 

việc phục hồi ngôn ngữ Hebrew. Trải qua hàng ngàn năm mất tổ quốc và 

lưu lạc xứ người, người Do thái vẫn giữ được bản sắc văn hóa và tôn giáo 

Do thái giáo. Chỉ còn ngôn ngữ thì bị phai mờ, nhưng điều này đã được 

khắc phục bằng việc khi quốc gia Do thái tái thành lập thì nhà nước đã 

khôi phục quốc ngữ bằng cách bắt buộc những người hồi hương và trẻ em 

phải học tiếng Hebrew.  

Hãy học người Nhật tinh thần cầu tiến. Từ một nước Nhật nghèo tài 

nguyên, đất chật người đông đã thay đổi số phận của họ bằng cách đi học 

phương Tây về kỹ thuật. Hệ quả chỉ 100 năm sau đã thành cường quốc thế 

giới cho đến ngày hôm nay. Có phải chỉ có tinh thần đúng người Nhật mới 

đầu tư đúng và đầu tư đúng cho kết quả thế nào thì ai cũng thấy.   

Chúng ta nên học tinh thần tương trợ đoàn kết xã hội của những đất 

nước có nền văn minh phát triển. Những dịp khủng hoảng xã hội là những 

lúc chúng ta thấy rõ người dân của họ được giáo dục thế nào: bình tĩnh, 

đoàn kết và tương trợ. Từ cuộc khủng hoảng chiến tranh ở Nam tư cuối 

thế kỷ XX cho đến khủng hoảng sóng thần – hạt nhân ở Nhật bản năm 

2011 chúng ta thấy dân chúng xếp hàng dài bình tĩnh chờ nhận cứu trợ. 

Khi nền kinh tế Nam tư sụp đổ do chiến tranh, nhiều người lớn tuổi xếp 

hàng trước ngân hàng ở Nam tư chờ nhận lại những đồng tiền tiết kiệm 

của mình đã khóc khi đến lượt mình thì ngân hàng lại hết tiền, họ về không 

để ngày mai quay lại tiếp tục hy vọng chờ lĩnh tiếp. Điều gì sẽ xảy ra khi 

nhận cứu trợ ở những nước kém phát triển: chúng ta nhìn thấy tình trạng 

chen lấn hỗn loạn, thậm chí là cướp bóc xảy ra trên truyền hình. Tất cả 

những điều đó đánh giá tinh thần xã hội của một đất nước như thế nào và 

qua đó đánh giá tình trạng văn hóa của họ.  

Tính tham tục cũng thấy rõ ở văn hóa nhiều quốc gia khi chúng ta 

đi ăn tiệc buffet: người ta lấy thật nhiều đồ ăn, ăn không hết nên đổ bỏ thật 

lãng phí. Rồi nhiều người từ bình thường đến cả người giàu sang quyền 

thế cũng lấy trộm đồ trong siêu thị hay cửa hàng ở sân bay để đến nỗi đất 

nước người ta phải treo biển cấm người nước đó vào. Văn hóa đó là gì 

vậy? Nó đến từ đâu mà sao tệ thế? Vâng, nó đến từ tinh thần tệ hại của 
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người ấy đó thôi, nhưng những người đó là đại diện cho một đất nước, một 

dân tộc, thế là “một con sâu làm rầu nồi canh” là vậy . Nhưng suy cho 

cùng đó là lỗi của nền giáo dục quốc gia đó. Một người bạn nước ngoài 

của tôi nói chính xác rằng: Ông bà gian lận tham nhũng dạy cho con mình 

cũng thế, con mình lại dạy tiếp cho cháu mình y như vậy thành  văn hóa 

các bạn. Xin hãy nhìn thẳng vào vấn đề giáo dục đạo đức: cái gì ưu điểm 

thì vẫn là ưu điểm, còn cái gì khuyết điểm phải nhìn cho rõ ràng để tự sửa 

chữa chứ đừng cứ “tự hào” mãi những thứ chẳng đáng tự hào. 

Chúng ta cần cân bằng tinh thần tham chuộng với tinh thần vô tham. 

Tham vật chất cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu nhưng nếu thứ đồ 

vật đó không phải của mình mà lại cố tình lấy thì đó mới là sự ăn cắp. Còn 

nếu chúng ta hoàn toàn không có tính tham thì đôi khi lại không có động 

lực để làm việc. Nếu ai cũng có tinh thần lười biếng thì làm sao xã hội 

phát triển được.  

Cũng như thế phải có sự cân bằng giữa tinh thần đấu tranh với tinh 

thần cam chịu. Hãy rút kinh nghiệm từ lịch sử đất nước Khmer. Từ một 

đế quốc Khmer rộng lớn với nền văn minh chùa tháp rực rỡ đã bị thu hẹp 

trở thành một đất nước nhỏ bé trong khu vực. Vài ngàn năm trước đây 

người Do thái cũng đánh mất tổ quốc của mình để trở thành một dân tộc 

sống lưu vong khắp nơi trên thế giới. Tệ hơn nữa với các quốc gia đã biến 

mất vĩnh viễn sau khi nhà Tần thống nhất Trung hoa, và nhiều dân tộc bản 

địa châu Mỹ, châu Úc cũng chung số phận khi bị thực dân hóa.   

Thế là chúng ta đã phân tích một vòng lịch sử văn hóa xã hội con 

người cho đến ngay lúc này, mà đại diện là cuộc khủng hoảng tinh thần 

toàn cầu đang xảy ra do con vi rút Corona gây ra và nhận thấy rằng thế 

giới đã liên tục đổi thay và sẽ còn mãi tiếp tục như thế vì đó là quy luật. 

Càng ngày sự tiến hóa càng khó lường và dù cho khoa học cũng như nhận 

thức cực kỳ tiến bộ thì chúng ta vẫn khó có thể làm chủ được hoàn toàn 

được thiên nhiên do bản thân thiên nhiên cũng tiến hóa. Có câu nói mà tôi 

rất thích là: “cái không thay đổi duy nhất là sự thay đổi”, điều này nghĩa 

là chúng ta phải có một tinh thần kiên định để chấp nhận mọi thứ xảy ra.   

Sự nhận định này cho chúng ta kết luận quan trọng là: chính tinh 

thần của con người đã làm nên lịch sử con người với những điều kỳ diệu 

và cả sự nguy hiểm, vậy thì chúng ta ngay bây giờ hãy chỉnh hướng cho 
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những điều kỳ diệu nữa sẽ phát sinh bởi tiến hóa nhưng phải làm sao quản 

lý được tiến hóa, muốn thế chúng ta trước tiên phải quản lý được tinh thần 

của chính mình nếu không muốn mất kiểm soát nó trong tương lai. Quản 

lý được tinh thần của mình là chúng ta kiểm soát được vũ trụ!.   

-Với giáo dục  

Cũng như thường lệ thì để tìm hiểu xem tinh thần – giáo dục – xã 

hội ảnh hưởng liên hệ thế nào, chúng ta lại điểm sơ về lịch sử loài người.  

Theo như các nghiên cứu hiện đại thì nền văn minh con người bắt 

nguồn từ cái nôi Phi châu. Chúng ta ngày nay chỉ còn nghiên cứu được 

những nền văn minh cổ qua các công cụ sản xuất đồ đá, đồ đồng, đồ sắt 

và các bức họa trên vách hang hay những tượng điêu khắc trên đá. Tuy 

vậy chúng ta cũng chứng kiến văn minh con người một cách trực tiếp hơn 

thông qua việc khai quật các ngôi mộ cổ và khảo sát Kim tự tháp 5000 

năm ở Ai cập của châu Phi. Để thực hiện những tượng nhân sư, thực hiện 

sắc sảo các họa tiết tuyệt tác trên đồ cúng tế và xây được Kim tự tháp thì 

chắc chắn con người đã phải có kho tri thức đồ sộ về mỹ thuật, kỹ thuật 

và toán học, thiên văn học… Đáng tiếc rằng ngày nay chúng ta không tìm 

thấy được những tài liệu nào đáng kể ghi chép lại tri thức của người xưa 

ngoại trừ các hình vẽ – có lẽ là cả chữ viết tượng hình của người xưa trên 

các bức tường cổ (trong Kim tự tháp có rất nhiều hình khắc trên tường đá) 

- mà chúng ta không hiểu. Tại sao người xưa không để lại tri thức cho 

chúng ta? Chắc chắn rằng họ phải có hệ chữ viết và toán học nào đó thì 

mới có thể tính toán được độ chính xác tuyệt vời và trao đổi bản vẽ giữa 

các nhà xây dựng với nhau để xây các Kim tự tháp vĩ đại này chứ?. Điều 

gì đã xảy ra vậy?  

Nếu kim tự tháp là thời hoàng kim của văn minh châu Phi thì khoảng 

2000 năm sau đó, tức cách đây 3000 năm thì cái nôi của nền văn minh lại 

chuyển sang châu Á. Từ đây chúng ta có nhiều bằng chứng hơn để mô tả 

nền văn minh con người, ví dụ về văn hóa thì đầu tiên mà ta biết đó là kinh 

Dịch là một hệ toán nhị phân cổ, tiếp theo có các kinh sách tôn giáo như 

kinh Thánh ở Israen Trung đông cũng thuộc giáp châu Á, kinh Phật ở Ấn 

độ (tiểu thừa) và Trung quốc (đại thừa), các tác phẩm triết học của Khổng 

tử, Lão tử, chữ viết, đồ gốm, tranh tượng, cung điện, vạn lý trường thành… 

còn về khoa học thì phát minh thuyền, thuốc súng, chữa bệnh, giấy, vải…  
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Tiếp theo 500 năm trở lại đây thì đến lượt nền văn minh châu Âu lại 

đứng đầu thế giới nhờ một cuộc cách mạng khoa học và các cuộc cách 

mạng công nghiệp… 

Câu trả lời cho sự chuyển dịch đó là sự khác biệt của tinh thần xã 

hội. Mà tinh thần xã hội bắt đầu từ nền giáo dục xã hội nên chúng ta hãy 

đi vào chi tiết như sau: 

Ở cái nôi đầu tiên của nền văn minh con người châu Phi xảy ra khi 

sáp nhập các bộ tộc đã hình thành nên các đế chế mà đứng đầu là các vị 

vua gọi là pharaon. Xã hội bắt đầu có sự phân chia tầng lớp, kẻ thắng cuộc 

là tầng lớp vua quan là người lãnh đạo các cuộc chiến tranh cùng với các 

chiến binh là binh sĩ đi chinh phục và giành chiến thắng sẽ chiếm vị trí cao 

nhất trong xã hội, sau đó đến người dân thường (bao gồm cả các nhà buôn, 

người giàu và người nghèo) và cuối cùng thấp nhất sẽ là tầng lớp nô lệ. 

Những nô lệ thường là dân chúng hay binh lính của các bộ tộc thua cuộc 

bị bắt về để phục dịch kẻ chiến thắng. Để giữ vị trí cai trị lâu dài, tầng lớp 

ưu tú đầu tiên đã thực hiện chính sách ngu dân, dân thường và nô lệ sẽ 

không được đi học, nô lệ còn không được tham gia các hoạt động xã hội 

bình thường mà chỉ ở nhà giúp việc không lương hay lao động phục vụ 

cho người chủ để đổi lấy miếng ăn giống như chủ nuôi chó để giữ nhà vậy. 

Mọi tri thức đều do tầng lớp tinh hoa thiểu số nắm hết còn đa số dân chúng 

và nô lệ không biết chữ, tức không biết gì cả và họ trở thành người ngu 

dốt. Trải qua hàng ngàn năm như thế họ cũng quen dần và hình thành tinh 

thần cam chịu, họ coi như những gì đang phải chịu đựng là đương nhiên, 

vì họ là tầng lớp dưới đáy xã hội, mà tầng lớp đáy phải phục dịch nghe lời 

tầng lớp trên là bình thường nên không ai có tinh thần phản kháng gì cả. 

Khi đó các cuộc chiến tranh vẫn liên tục xảy ra và cộng với dịch bệnh 

hoành hành, tầng lớp tinh hoa trở nên ít ỏi dần do chết vì bị truy lùng và 

tiêu diệt khi thua cuộc hoặc là chết vì dịch bệnh, trong khi tầng lớp dân 

chúng và nô lệ ngu dốt lại đông đảo, lao động nhiều nên sức khỏe tốt thì 

vẫn còn sống sót. Tuy sống sót đó nhưng lại do ngu dốt nên không biết 

quý trọng và giữ gìn tri thức đang có sẵn, thậm chí còn cố tình phá hủy đi, 

thế nên khi tầng lớp tinh hoa ưu tú mất hết thì suối nguồn tri thức cũng 

mất đi theo. Thế là nền văn minh diệt vong. Đây là bài học về chính sách 
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ngu dân để phục vụ mục tiêu ngắn hạn đã dẫn đến tinh thần bạc nhược của 

xã hội, mà tinh thần bạc nhược dẫn đến diệt vong nền văn minh là như thế.   

Người châu Á được giáo dục dựa trên việc đề cao tinh thần cá nhân 

và tinh thần trừu tượng. Nền văn hóa văn minh rực rỡ thể hiện qua các 

công trình kiến trúc, điêu khắc, gốm hay các tác phẩm như kinh Phật, kinh 

Dịch cùng các triết gia đại diện như đức Phật, Lão tử, Khổng tử…Tinh 

thần trừu tượng thể hiện qua cách hành văn mơ hồ khó hiểu, hành ý kiểu 

công án chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cũng như các loại chữ viết 

hình nêm, hay hình con sâu loằng ngoằng, hay hình nét vạch tượng hình… 

thật sự nếu ai mà không được học thì khó mà đoán ra được nghĩa của nó. 

Họ có hệ toán cổ nhị phân chỉ có hai vạch đứt gọi là hào âm và vạch liền 

gọi là hào dương, các hào này xếp chồng tổ hợp lên nhau để mô tả vạn vật 

mà chỉ có người trí tuệ cao mới hiểu được. Người châu Á không chủ 

trương thực hiện chính sách ngu dân, điển hình là các cuộc thi do triều 

đình tổ chức mà nếu ai thi đậu thì dù là dân thường cũng vẫn có cơ hội 

được làm quan, nhưng họ không tạo điều kiện cho mọi dân chúng được 

học hành như ở châu Âu, vì vậy chỉ những gia đình khá giả mới có điều 

kiện để học hành tới nơi tới chốn. Người châu Á lại có tinh thần bảo thủ 

và hẹp hòi nên ít khi chia sẻ tri thức theo nhóm mà chỉ muốn giữ thành bí 

quyết cho riêng mình. Rất nhiều phát minh sáng kiến, ví dụ các bài thuốc 

quý hay công nghệ sản xuất… đã biến mất khi người biết không tìm được 

người để nối truyền hay là do họ bị chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy mặc dù có 

nền văn minh châu Á rực rỡ và phát triển mạnh hơn, lâu dài hơn châu Âu 

nhưng họ lại bị hạn chế phát triển xã hội.   

Tinh thần châu Âu thì lại cấp tiến và thực dụng hơn. Với tinh thần 

chuộng logic họ sáng chế ra hệ chữ cái latinh, chỉ có vài chục chữ mẫu rõ 

ràng mà lại có thể tổ hợp thành vô số từ, dễ học và dễ nhớ. Toán học cũng 

vậy, hệ toán thập phân từ 0 đến 9 dễ học, dễ tính toán và dễ nhớ. Cho đến 

các tác phẩm triết học hay khoa học cũng vậy, khi đọc Platon, Voltaire, 

Hegel, Marx, Darwin, Freur… ta vẫn thấy sự rõ ràng trong lập luận ý tứ, 

thể hiện tính logic rõ ràng. Với tinh thần cấp tiến và ưa hợp tác nhóm nên 

người châu Âu thích tìm tòi sáng tạo, sau đó phổ biến những gì mình biết 

được cho người khác, còn người sau lại tiếp tục nghiên cứu thêm dựa vào 

những cái đã biết, hoặc đem đi ứng dụng cái mà người ta đã khám phá ra, 
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thế là cuộc cách mạng khoa học đã nổ ra cách đây 500 năm đã dẫn đến 

một loạt các cuộc cách mạng công nghiệp làm thay đổi toàn bộ phương 

thức sản xuất, từ đó thay đổi luôn cả vị trí địa chính trị của họ.  

Tại châu Âu, nhờ tinh thần khoa học đã nâng cao dân trí người dân 

châu Âu, để rồi họ liên tiếp làm nhiều cuộc cách mạng, như cách mạng tư 

sản, cách mạng công nghiệp, cách mạng vô sản… dần xóa bỏ chế độ quân 

chủ phong kiến để xây dựng các xã hội tư bản, cộng sản, phát xít, tự do, 

dân chủ… mà chúng ta đã thấy. Từ thế kỷ XVII, trong khi cách mạng làm 

thay đổi châu Âu thì Á - Phi vẫn chìm trong chế độ phong kiến và phải đợi 

đến khi người châu Âu đô hộ mới chịu thay đổi, điều này cho thấy tinh 

thần người dân chịu chi phối giáo dục của một nền cai trị chính trị như thế 

nào. Câu chuyện giáo dục tinh thần quan trọng như thế đó.        

Hậu quả cuối cùng từ thế kỷ XV là: châu Phi thì lạc hậu bị bỏ rơi. 

Châu Mỹ, châu Úc lúc đó không ai biết đến. Châu Á thì chậm phát triển 

còn châu Âu phát triển vũ bão, lấn lướt hết phần còn lại. Bằng năng lực 

khoa học châu Âu đã chinh phục và biến hầu như cả thế giới thành thuộc 

địa, đương nhiên họ trở thành những nước đế quốc. Gần 400 năm như thế 

mãi cho đến thế kỷXIX và XX thì châu Á mới giật mình tỉnh cơn mộng. 

Nhật bản là nước đầu tiên nhận ra tầm quan trọng của tri thức nên từ thế 

kỷ XIX đã cử người đi học văn minh châu Âu và sau đó trở thành cường 

quốc công nghiệp châu Á, họ chinh phục được cả Trung hoa là đất nước 

từng mạnh hơn mình trước đó. Các nước Châu Á khác thì mãi cho đến gần 

nửa cuối thế kỷ XX, Trung quốc, Hàn quốc, Singapore… mới bắt đầu theo 

kịp châu Âu.  

Chúng ta biết rằng tinh thần là cái kết tinh của tư duy, mà tư duy là 

những dòng thông tin đã được xử lý bởi tâm thức nên tinh thần chịu ảnh 

hưởng của quá trình giáo dục và rèn luyện. Chúng ta có thể sử dụng tính 

chất lặp đi lặp lại của thông tin sẽ tác động vô thức tới lý trí con người 

kiểu như làm quảng cáo hay truyền bá tôn giáo để tác động lên tinh thần. 

Chúng ta cũng có thể tác động vào các “nút thắt” của luồng thông tin để 

điều chỉnh thông tin cuối cùng theo kết quả như ý muốn, đặc biệt lưu ý 

đến nút thắt đầu tiên và nút thắt cuối cùng. Ở nút thắt đầu tiên gây ấn tượng 

sâu sắc, ví dụ ác cảm hay thiện cảm với một ai đó từ giây phút đầu tiên sẽ 

gây ảnh hưởng rất lớn đến những quan hệ và suy nghĩ sau này về người 
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đó. Ở nút thắt cuối cùng sẽ gây ra quyết định hành động, ví dụ có hai anh 

chàng đeo đuổi bạn và tỏ tình cùng một lúc, mặc dù thích một anh nhưng 

cuối cùng bạn lại chọn anh kia đôi khi chỉ vì ngẫu hứng của bạn hay vì tối 

hôm qua anh may mắn này đưa bạn đi ăn kem. Các nhà tâm lý học, như 

các nhà chính trị, nhà giáo dục và tôn giáo thường nghiên cứu rất kỹ cấu 

trúc của tư duy và họ biết cách tác động chính xác lên tinh thần con người 

bằng nội dung câu chuyện trong thời điểm thích hợp, qua đó dẫn dắt quần 

chúng đi theo ý muốn của họ.  

Dù muốn hay không muốn thì trong một xã hội ở tất cả thời kỳ, mọi 

đất nước đều luôn phát sinh những người tài giỏi, người bình thường và 

người kém cỏi về mặt năng lực. Qua đó mà trong xã hội tự động phân chia 

ra các nhóm người khác nhau và người ta gọi là đẳng cấp. Ví dụ đẳng cấp 

quý tộc, thường dân, nô lệ. Đẳng cấp cao bao gồm giới tư bản, giới tinh 

hoa cai trị đất nước và đẳng cấp thấp bao gồm công nhân, nông dân, người 

bình thường. Tinh thần của rất nhiều ý thức hệ đã được xây dựng dựa trên 

hệ thống bất bình đẳng này. Đã từng có vài cuộc cách mạng của người lao 

động vùng lên muốn xóa bỏ sự phân biệt đối xử trên nhưng nhìn chung 

đều thất bại chủ yếu do người nổi dậy thuộc tầng lớp ít học nên không đủ 

tri thức để quản lý chính quyền. Ngoài một số cuộc nổi dậy bị dập tắt trong 

trứng nước, do không đủ lực thì có vài cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhưng 

lại rối loạn trong quản trị đất nước để lại tạo điều kiện cho giai cấp thống 

trị mới hình thành và họ lại thống trị y như cũ hoặc cũng có sự cải tiến 

nhất định, ví dụ thay thế chế độ quân chủ nhà vua đã tồn tại hàng ngàn 

năm bằng chế độ quản lý tư bản. Chế độ xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa 

cũng vậy, sau gần 80 năm tồn tại thành công thì hệ thống này cũng tự động 

tan rã vào những năm cuối thế kỷ XX để nhường chỗ cho tư bản ở Đông 

âu và chủ nghĩa xã hội dân chủ theo cơ chế thị trường ở Trung quốc.  

Nhưng chính những gì đã và đang xảy ra với thế giới con người chủ 

yếu là do con người tự tạo. Một số người hay nhóm người có những lợi 

thế về trí tuệ hay điều kiện khách quan đã vươn lên để nắm quyền điều 

khiển người khác. Sau khi nắm được quyền lực rồi họ sẽ tìm mọi cách để 

duy trì quyền lực đó bằng cách không để cho người khác có cơ hội nào 

vượt lên trên mình, bằng cách tổ chức chính quyền chuyên chế đàn áp, ngu 

dân, tước đi của họ mọi vũ khí về vật chất như tài sản và luôn chia rẽ sự 
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đoàn kết tập hợp của họ. Đối với phần còn lại, do thuộc tầng lớp người 

nghèo khó, do mù chữ, do thiếu tri thức… nên trí tuệ tiến hóa teo tóp dần. 

Khi trí tuệ kém cỏi lại không có tài sản thì buộc phải làm người thấp kém, 

làm tay sai, làm nô lệ cho giai cấp thống trị. Cứ thế nhiều ngàn năm trôi 

qua, cuộc sống con người luôn bị chia rẽ.  

Chúng ta phân tích để hiểu rằng số phận khốn khổ là do người ta tạo 

ra chứ không phải là do Thượng đế tạo dựng. Vì thế chúng ta có thể tự 

thay đổi điều này bằng cách tự lập lại sự cân bằng. Hãy đi vào gỉai quyết 

vấn đề mất bình đẳng bằng cách có văn hóa nhất để thay đổi mọi thứ trong 

hòa bình. Chúng ta không thể giải quyết một vấn mất cân bằng này bằng 

một hành động mất cân bằng khác như tổ chức chiến tranh bạo lực. Sự 

ganh tị rằng người ta thì được sinh ra ở nhà giàu còn mình sinh ra ở nhà 

nghèo cũng không có ích gì, còn mong muốn người ta bị nghèo đi cho 

bằng mình thì còn tệ hại hơn nữa. Muốn cải thiện số phận mình hay đất 

nước mình thì hãy cố gắng vươn lên bằng việc tự trau dồi trí tuệ.  

Công minh rằng cha mẹ hay đất nước người ta không phải tự nhiên 

giàu sẵn mà chắc rằng trước đây họ cũng bình thường giống như cha mẹ, 

đất nước mình. Do sự phấn đấu hợp lý và một số ít là sự may mắn nào đó 

như môi trường hòa bình và tài nguyên giàu có…mà họ đã vươn lên cao 

hơn mình thì cũng là điều công bằng thôi. Đâu cần lo gì không còn cơ hội 

vì xã hội thời nào có người thành công và người thất bại, thời nào cũng 

cần người tài giỏi và người tài cũng được trọng dụng. Thời nào cũng có 

nhiều nhà khoa học, nhà thơ, chính trị gia, triệu phú, tỷ phú… xuất thân từ 

giai cấp bình dân. Tất cả đều xứng đáng, đều công bằng với công thức: 

“nỗ lực + năng lực = thành công”.    

Các xã hội dân chủ ngày nay là một điều kiện vô cùng tốt để cho 

những người nghèo thay đổi số phận cuộc đời của mình. Kẻ giàu thì từ 

xưa đến nay luôn đã và đang được hưởng những điều kiện sống và học 

hành tốt. Nhưng kẻ nghèo chưa bao giờ được hưởng những gì có được như 

hiện nay: học tập cơ bản, tự do tiếp cận tri thức, hưởng thụ thành quả lao 

động và tham gia quản lý nhà nước… Như vậy, mọi cái còn lại sẽ còn phụ 

thuộc vào nỗ lực phấn đấu của từng cá nhân trong xã hội: nếu ai có đủ 

năng lực và trí tuệ thì chúng ta được tự do vươn lên, người nghèo sẽ trở 

thành người giàu, người có trình độ cao sẽ được thăng quan tiến chức, 
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nhưng ngược lại nếu người nào mà khả năng bị hạn chế và không theo kịp 

thời đại thì dù đang giàu có cũng có thể trở lại thành người nghèo nhanh 

chóng. Đương nhiên, quá trình phấn đấu vươn lên này luôn đòi hỏi những 

nỗ lực lớn hơn nhiều của người nghèo so với người giàu, nhưng không 

phải là không thể, không có cơ hội làm được. Vậy ta phải làm gì?   

Thay vì ngồi đó cầu xin Thượng đế tổ chức xã hội công bằng hơn 

theo ý mình thì chúng ta hãy tìm cách để cân bằng mình và xã hội. Thượng 

đế tạo ra tất cả mọi người đều có quá trình sinh lý và trí tuệ giống nhau vì 

ngài rất công bằng, nhưng sau đó là vấn đề của con người: ai nỗ lực cao 

hơn sẽ tài giỏi hơn và ai tài giỏi hơn sẽ xứng đáng hưởng thụ nhiều hơn, 

như thế cũng rất cân bằng và công bằng. Mọi người đều được trang bị 

năng lực giống nhau trong siêu thức, bây giờ với tinh thần của chính mình, 

bạn hãy tìm cách và quyết tâm kích hoạt những dạng tâm thức ưu tú trong 

bạn.  

Chính những dạng tâm thức ưu tú sẽ gây ra hành động ưu tú để rồi 

hành động ưu tú sẽ mang lại cuộc sống ưu tú cho bạn. Tinh thần quyết 

định bạn sẽ làm gì. Ví dụ tinh thần của bạn thuộc dạng quyết tâm cao, bạn 

sẽ khởi đầu bằng cách đi học một cái gì phù hợp nhất với năng khiếu bạn 

và cố gắng học thật giỏi. Khi bạn là người ưu tú bạn sẽ được nhận vào một 

công ty lớn. Tại công ty lớn này, đầu tiên bạn sẽ làm nhân viên, sau đó với 

tài năng, từ từ bạn sẽ trở thành quản lý, thậm chí thành người chủ và có 

thể một ngày đẹp trời nào đó giới triệu phú sẽ giang tay đón bạn. Ngay cả 

vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ là Obama cũng phải đi bằng 

con đường này. Ông ấy không phải xuất thân từ nhà giàu.  

Nếu bạn biết kích hoạt các năng lực đặc biệt luôn nằm sẵn trong tâm 

thức của bạn ở trong vùng siêu thức, sẽ xuất hiện một nguồn năng lượng 

khổng lồ, một ánh sáng trí tuệ sẽ phát sinh trong trí óc bạn, bạn sẽ trở thành 

người tài năng đột biến, thành thiên tài. Mọi thiên tài đều là những người 

bình thường, chúa Giêsu là một ví dụ.   

Bạn chỉ học cách hiểu chính bạn, hãy ngồi im lặng và nghĩ về chính 

mình thay vì để tư duy chạy nhảy theo những dòng facebook, để bộ óc 

hoạt động với thức ăn và thời trang và để tâm mình ganh tỵ với người bên 

cạnh. Khi bạn thấy rõ năng lực của mình, mình có gì, thiếu gì, hãy tìm 

cách cân bằng năng lực ấy với hoàn cảnh, cân bằng từng bước một, từ thấp 
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lên cao để rồi một ngày bạn sẽ gặt hái được vị trí mình mong muốn. Hãy 

học tập nhiều, đọc sách nhiều và luôn tìm cách cho con cháu bạn làm theo. 

Tri thức là do học tập mà có, học tập lại là do mình. Tri thức là chìa khóa 

nhanh nhất và bền vững nhất để bạn thay đổi cuộc đời bạn. Hãy biết nhìn 

vào kinh nghiệm xã hội, những gia đình giàu có, những người thành đạt 

tự thân thường đều là những người có tri thức và con cháu của họ được 

hưởng lây những thành quả đó từ cha ông mà ta gọi là nghiệp báo. Nếu 

bây giờ chúng ta, bằng cách nào đó thay đổi vị trí xã hội của mình thì 

không những mình mà con cháu của mình sau này cũng hưởng lợi, đó là 

nhân quả cân bằng, chúng ta không nên ganh tị. 

 Để tâm yên lặng, các bạn hãy tự vấn rằng mỗi tháng mình đọc bao 

nhiêu cuốn sách, đó là dạng sách trí tuệ giúp khai sáng tri thức hay sách 

giải trí, sách tầm phào. Bạn suy xét một năm qua mình học được những 

gì, đã làm được gì. Hãy nhìn thẳng vào thành công và thất bại để thấy rằng 

tại sao mình thành công, tại sao mình thất bại… Sau đó đến bài rút kinh 

nghiệm và sửa chữa, bổ sung, thay đổi… chính mình. Tất cả mọi người 

thành công tự thân đều có thói quen làm vậy, bởi vì có làm vậy họ mới có 

thành công.   

Hãy rèn luyện cho mình một tinh thần cao cấp thì bạn sẽ là một 

người cao cấp. Của cải hay địa vị xã hội chúng ta chưa có, nhưng chúng 

ta vẫn có quyền là người có tinh thần cao cấp. Tinh thần cao cấp không 

phụ thuộc vào vật chất, không phải do vật chất tạo ra nhưng nó sẽ tạo ra 

vật chất và danh vọng cho bạn. Chúng ta đâu có mất gì để làm được việc 

này, đây là phép cân bằng trí tuệ nhất đó các bạn. Nếu bạn biết sử dụng 

đòn bẩy trí tuệ để nâng cuộc đời mình thì cũng giống như Archimedes đã 

từng nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên."    

Đó là câu chuyện của mỗi cá nhân, còn câu chuyện của một tập thể 

như là một công ty hay một đất nước thì sao?  

Vâng đây là vấn đề nan giải hơn nhiều đòi hỏi chúng ta phải có trí 

tuệ và tri thức một cách bài bản thì mới ứng dụng tốt các biện pháp được. 

Vấn đề là người quản lý doanh nhiệp hay đất nước phải có được tầm nhìn 

bao quát và chiến lược. Quản lý một tập thể xã hội thì đương nhiên phải 

khó khăn hơn việc quản lý của một cá nhân và cách thức quản lý cũng có 

nhiều việc hoàn toàn khác. Mười người thì trăm ý, trăm ý này giao thoa 
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nhau thành nhiều ngàn hành động khác nhau. Giả sử có một cái xe ngựa 

có nhiều con ngựa kéo, nếu mỗi con ngựa mà chạy về một phía thì xe sẽ 

đứng yên, hay sẽ đi lùi và tệ nhất xe này sẽ bị xé bung trăm mảnh.  

Một tập thể bao gồm nhiều cá nhân. Tinh thần tập thể là giao thoa 

của tinh thần các cá nhân, tức cấp số nhân chứ không phải là cộng gộp của 

tinh thần cá nhân. Đây là điều thiết yếu nhưng không phải ai cũng nghĩ 

như thế. Bởi có sự giao thoa tần số tinh thần nên sẽ có sự cộng hưởng và 

sự triệt tiêu. Sự cộng hưởng sẽ làm tăng sức mạnh nhiều lần: ví dụ hai 

người tối đa nâng được một thanh gỗ 50 kg nhưng ba người có thể nâng 

được 100 kg vậy, nếu là phép cộng đơn thuần thì chỉ nâng được 75 kg thôi. 

Nổ 10 quả lựu đạn một cách riêng rẽ không thể phá hủy một lô cốt nhưng 

nếu ta cho nổ cùng một lúc thì lô cốt ấy sẽ bị phá tung. Một chính trị gia 

tài năng, một giám đốc giỏi phải biết cộng hưởng sức mạnh tập thể khi 

làm việc. Tuy nhiên, mặt trái là nếu cộng hưởng triệt tiêu thì sức phá hủy 

cũng thật ghê gớm và các chính trị gia rất sợ điều này: họ sợ một tổ chức 

đối lập nào đó có thể triệt tiêu tàn phá quyền lực của họ nên bằng mọi cách 

ngăn cản mọi sự tập hợp có thể có từ trong trứng nước.  

Vấn đề một đất nước, cần hiểu khách quan tình trạng đất nước mình 

với các thành tố cấu thành như quan hệ sản xuất, tư tưởng chính trị, văn 

hóa tinh thần… để đưa ra những quyết sách cân bằng trong nội bộ và giữa 

các thành tố. Hành động quốc gia phải phù hợp (cân bằng) với nguồn lực 

quốc gia. Nguồn lực ấy bao gồm cả tư liệu sản xuất, trình độ sản xuất, 

trình độ quản lý xã hội, trình độ dân trí cùng những yếu tố văn hóa, tinh 

thần và nhất là ổn định chính trị tức môi trường xã hội hòa bình.  

Phát triển khoa học kỹ thuật là tất yếu để một đất nước phát triển, 

thậm chí là để tồn tại trong một thế giới toàn cầu hiện nay. Các nước nhỏ 

nếu không muốn bị nuốt chửng, không muốn bị lệ thuộc kiểu mới thì phải 

tự lo mà lớn lên. Nhưng quá trình lớn phải có thời gian, phải có kế sách 

nuôi dưỡng vững bền chứ lớn lên kiểu thổi bong bóng, giống như bơm 

thuốc tăng trưởng để trái cây có thể thu hoạch sau 1 ngày đậu trái thì có lẽ 

còn nguy hiểm hơn, vì cái chết bất đắc kỳ tử do ngộ độc thuốc sẽ đến mà 

không thể cứu được. Muốn tăng trưởng bền vững phải có quốc sách đầu 

tư. Chúng ta không thể tạo ra được sức mạnh nếu không có khoa học kỹ 

thuật, nhưng khoa học thì lại đòi hỏi trình độ dân trí. Chúng ta không thể 
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nhập một nhà máy sản xuất hiện đại nhưng không ai biết cách sử dụng và 

điều khiển nó.  

Nhưng học tập để nâng cao dân trí là một vấn đề khó nhọc. Người 

dân mọi thời kỳ đa phần đều thích sự giản đơn trong tư duy và suy nghĩ. 

Họ luôn đòi hỏi nhu cầu sinh hoạt cá nhân như ăn uống, du lịch, sử dụng 

hàng hiệu và giải trí ngày càng cao nhưng lại ít người có nhu cầu học tập, 

đọc sách tri thức, tìm hiểu khoa học… Vì thế rất cần phải có biện pháp bắt 

buộc mọi người dân đi học để nâng cao dân trí cơ bản quốc gia.   

Học cái gì đây cũng là vấn đề quan trọng cần bàn tới. Nhiều quốc 

gia chỉ tập trung nâng cao dân trí bằng những kiến thức khoa học cao siêu 

mà quên đi những tri thức thường ngày như kỹ năng sống, kinh nghiệm 

làm việc, kinh nghiệm giải quyết khủng hoảng và đạo đức xã hội… thì 

cũng tạo ra những lệch lạc trong tư duy con người. Khi tư duy con người 

bị lệch lạc, tức mất cân bằng thì việc sử dụng trí tuệ sẽ không có hiệu quả. 

Có thể việc đào tạo tri thức hàn lâm cao cấp sẽ tạo ra những đầu óc siêu 

việt đó nhưng việc này không được thiết thực lắm vì tri thức siêu việt đó 

chỉ để đi thi quốc tế lấy giải, để thi game show truyền hình, như ai nhớ 

nhiều con số hơn, ai cộng trừ nhanh hơn, ai hát hay hơn… chứ tác động 

vào cuộc sống xã hội thực lại rất hạn chế. Do đó, cần thay đổi chương trình 

giáo dục sao cho cân bằng hơn, đặc biệt là tập trung giáo dục tinh thần làm 

việc chịu khó, tinh thần hoài bão quyết tâm, tinh thần vượt khó và tinh 

thần dân tộc.  

Tinh thần tạo nên trí tuệ. Người nào có tinh thần cao cấp sẽ tự biết 

tìm kiếm tri thức riêng cho mình để đạt được mục đích. Dân tộc nào, công 

ty nào hay quốc gia nào có tinh thần cao cấp thì sẽ phát triển tốt hơn phần 

còn lại, bởi vì đó chính mới là sự cân bằng. Hãy lưu ý rằng, như lịch sử đã 

chứng minh, chính tinh thần con người là điều quan trọng nhất quyết định 

sự phát triển của một người, một công ty đến một quốc gia và đó là nguyên 

nhân chính xảy ra sự phân biệt xã hội cùng những thành công hay thất bại 

của công ty hay quốc gia đó. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu bằng rèn luyện 

tinh thần của mình, giáo dục tinh thần quốc gia mình để tránh những thảm 

họa như quá khứ từng xảy ra và cùng vươn đến tương lai tươi sáng.  
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 -Vấn nạn giáo dục:  

Học hành mang lại tri thức. Tinh thần mang lại trí tuệ. Việc học hành 

nhiều sẽ thu góp nhiều tri thức, giống như một bộ nhớ lớn chứa nhiều dữ 

liệu thông tin hay một thư viện lớn có nhiều quyển sách. Nhưng nếu không 

có người sử dụng được kho dữ liệu hay thư viện không có người vào đọc 

sách, tức là không có trí tuệ, thì lượng thông tin dù khổng lồ thế nào đi 

nữa cũng không có giá trị gì. Tinh thần sinh tạo ra trí tuệ để cho con người  

có thể học hành vì thế phải trang bị cho con người tinh thần ham học, còn 

ngược lại ta không chịu học thì tinh thần sẽ kém cỏi vì thiếu tri thức.  

Các quốc gia lớn đều ý thức rõ điều này, và chính vì họ ý thức được 

nên họ mới trở nên lớn mạnh hơn các quốc gia khác. Bao nhiêu trí tuệ ở 

các nơi họ đều tìm cách gom về đất nước mình, những người này sáng tạo 

ra cái gì đó cho đất nước mới để rồi sau đó xuất khẩu ngược lại tri thức 

cho các nước còn lại, trong đó có đất nước nơi mình sinh ra. Từ đây một 

dạng thực dân khác xuất hiện: đô hộ tri thức.  

Đô hộ tri thức là cách đô hộ hiện đại nhất và cũng nguy hiểm nhất. 

Không cần bom đạn, không chết chóc, không cần can thiệp vào hệ thống 

chính trị xã hội nhưng lại có quyền lực tới tất cả những nước khác. Đâu 

phải tự nhiên phương tây cổ xúy cho khái niệm thế giới phẳng, quan hệ 

toàn cầu. Họ nắm được tài nguyên vô giá đó là: nguồn trí tuệ. Tôi muốn 

anh như thế này, nếu anh làm được tôi sẽ cho anh tri thức, cơm ăn áo mặc, 

như thế là đất nước anh sẽ được bình yên, còn nếu anh không muốn làm 

theo ý tôi thì tôi sẽ cắt hết mọi nguồn lực, đất nước anh sẽ bị nghèo đói, sẽ 

rối loạn và v.v… Việc người ta xây dựng hệ thông tin internet toàn cầu và 

đang tìm cách nối kết thông tin cá nhân với nó thực chất cuối cùng là để 

các đế quốc nắm trong tay trí tuệ con người toàn cầu, vì khi làm được điều 

này thì thế giới sẽ nằm trong tay họ. Đây không phải là những dự đoán 

đâu mà là việc thực tế đã xảy ra vào năm 2019, khi công ty công nghệ 

Huwei của Trung quốc bị chính phủ Mỹ ra lệnh cho Google cùng 

Microsoft của Mỹ cắt quyền sử dụng hệ điều hành Androi và Office thế là 

gần như lập tức Huwei gay go ngay, nếu không có chính phủ Trung quốc 

chống lưng thì có lẽ họ đã sụp đổ rồi. Điều này đang xảy ra trên diện rộng 

hơn: các bạn đang được thoải mái sử dụng mạng xã hội của họ để chơi 

game, nghe nhạc, tán chuyện với nhau, gửi tin nhắn và hình ảnh, nói điện 
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thoại, nhắc lịch hẹn và chúc mừng sinh nhật… miễn phí mà bạn chỉ cần 

khai báo thông tin cá nhân ban đầu. Đó chỉ là những thuật toán tinh thần, 

họ đang khai thác tinh thần tham ái của con người với mục đích tối cao là 

tìm cách nắm được hết thông tin tinh thần của bạn. Bước tiếp theo, từng 

bước, từng bước chậm mà chắc họ sẽ tiếp tục dùng thuật toán tinh thần 

khác tinh vi hơn cùng với trí thông minh nhân tạo và bộ nhớ vô hạn để 

nắm quyền quản lý cả các  tài khoản cá nhân, tài sản tín dụng, tình hình 

sức khỏe, tư vấn đầu tư tài chính, lưu trữ mọi hình ảnh, tài liệu cùng tất cả 

mọi thứ khác của bạn một cách êm thắm nhưng vẫn làm bạn rất hài lòng 

với cảm giác rằng đang có người khác đang lo liệu hết mọi thứ miễn phí 

cho mình. Hãy chờ xem, tới một lúc hợp lý thì họ sẽ yêu cầu bạn phải trả 

phí. Bạn không chịu trả tiền ư? Đơn giản thôi, bạn sẽ bị xóa sạch mọi 

thông tin và thế là bạn “chết” ngay. Giả sử thế này, thuật toán tài chính 

của mạng xã hội mà bạn đang tham gia sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền 

từ những “phi vụ” chứng khoán hay mua bán bitcoin chẳng hạn, để thực 

hiện điều này nó sẽ thay bạn theo dõi hệ thống tài chính toàn cầu 24/24, 

đây là việc không có bất cứ ai làm nổi, vì thế bắt buộc bạn phải nhờ hệ 

thống giúp sức. Hệ thống này chắc chắn đòi hỏi bạn phải cung cấp toàn bộ 

mật khẩu tài khoản cá nhân để nó tự do điều khiển dòng tiền của bạn. Nếu 

tiền vào tài khoản bạn cứ tăng đều tôi đoan chắc một lúc nào đó bạn sẽ 

giao toàn bộ tài sản cho hệ thống này quản lý. Một ngày đẹp trời công ty 

quản nó sẽ bảo bạn làm cái gì đó theo ý họ mà lại trái ý bạn, vậy bạn sẽ 

làm hay không làm? Gần như chắc chắn tôi cá rằng bạn sẽ thực hiện yêu 

cầu của họ nếu bạn không muốn tài khoản của bạn bị đánh sập và mất đi 

toàn bộ số tiền nằm trong đó. Bạn có đang nghiện mạng xã hội và game 

điện tử không? Nếu có thì tương lai của bạn rồi sẽ đến giống những gì tôi 

dự báo. 

Nhưng điều này còn nguy hiểm hơn: với việc đã nắm trong tay hàng 

triệu con nghiện mạng xã hội, người ta có thể dùng thuật toán tinh thần 

hướng hàng triệu người này cùng thực hiện một mục đích nào đó giống 

như các nhà tôn giáo và chính trị thường làm mà các bạn sẽ không thể 

cưỡng lại. Họ muốn lật đổ một tổng thống đáng ghét ư? Đơn giản thôi, chỉ 

cần có một tin nhắn đừng bỏ phiếu cho ông ta vì ông ấy thế này thế kia là 

xong ngay. Cũng có thể họ sẽ kêu gọi mọi người đứng lên lật đổ chính 

quyền, nổi loạn hay tự tử… mà chúng ta khó hình dung hết được.  
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Nhưng cái nguy hiểm của mọi nguy hiểm chính là người ta sẽ nắm 

toàn quyền điều khiển tinh thần của chúng ta. Mọi việc từ cách tư duy suy 

nghĩ, đến ăn ngủ, học hành, làm tình và đi vệ sinh… họ đều lập trình bạn. 

Bạn sẽ bị lệ thuộc hoàn toàn từ khi mới sinh ra mà không có cách gì gỡ bỏ 

được và thói quen đó dần dần sẽ biến bạn thành những con ro-bot nô lệ 

sinh học. Khái niệm về tự do dân chủ hiện nay của bạn sẽ nằm trong sọt 

rác quá khứ bởi vì tinh thần lúc này của bạn sẽ khác rồi, nó đã được viết 

lại theo định hướng là phải tuân thủ theo “cái gì đó” của họ thì mới được 

gọi là tự do dân chủ, giống y như chúng ta đang tin vào Thượng đế thì gọi 

là sự tự do tín ngưỡng vậy.  

Để làm cho bạn không có cách gì thoát khỏi sự quản lý tinh thần của 

họ, họ sẽ thực hiện chính sách ngu dân hóa kiểu mới chứ không như thời 

trung cổ là không cho dân chúng học hành. Ngược lại, họ cho bạn tiếp cận 

vô số tri thức qua mạng internet, thậm chí nếu cần thiết để kích cầu, nhà 

mạng sẽ liên kết với hãng sản xuất máy tính để tặng không luôn máy tính 

bảng giống như họ từng làm với mạng điện thoại di động (tất nhiên là loại 

máy rẻ tiền, khi bạn hứng thú với mạng rồi thì phải tự bỏ tiền ra mua máy 

đắt tiền hơn để tải game về nhanh hơn). Khi thói quen từ bé là cái gì cũng 

nhờ máy tính và mạng internet giúp, kể cả việc đơn giản và cần thiết để 

kích hoạt não bộ hoạt động đáng lẽ ta phải tự làm như cộng trừ nhân chia, 

học ngoại ngữ hay các tri thức khác, thì dần dần con người sẽ tiến hóa lùi 

bởi vì sức sáng tạo và tư duy của bạn dần dần sẽ bị triệt tiêu. Tinh thần 

lười biếng và thích phụ thuộc sẽ biến bạn thành công cụ để họ sử dụng cho 

các mục đích của họ, chắc chắn là thế vì thế giới này chẳng ai cho không 

ai cái gì, trừ phi là những thánh nhân. Lịch sử ngu dân đã giúp các nhà 

cầm quyền tồn tại cả ngàn năm có lẽ đang được người ta áp dụng lại trên 

phạm vi toàn cầu, nhưng mà là ngu dân kiểu hiện đại: “cho rằng mình cái 

gì cũng biết mà thật sự là chẳng biết cái gì cả” hoặc là “cái gì cũng biết 

nhưng chẳng làm được cái gì”.   

Thế giới bấy giờ sẽ ra sao? Không biết. Sẽ đi về đâu? Không ai biết. 

Nhưng chắc chắn rằng có rất nhiều người đang mong làm được điều ấy. 

Với tinh thần đế quốc, nếu đi chiếm đoạt đất nước khác để nắm quyền 

chính trị và quản lý tài sản của nước đó thì điều này chắc chắn sẽ gây nên 

sự phản kháng nguy hiểm. Còn nếu một công ty nắm mạng xã hội, nắm 
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mạng thông tin toàn cầu và đất nước nào mà nắm các công ty đó sẽ có 

quyền sinh sát chính trị và quản lý tài sản của đất nước khác bằng vũ khí 

thông tin thì mọi việc lại diễn biến hòa bình hơn nhiều. Sự đô hộ thật nhân 

đạo: Ta hãy cho “nó” một lợi ích bé (nhưng với nó là lớn) để thu về lợi ích 

lớn bội phần. Mọi thứ lại diễn ra hòa bình, chậm chậm và chắc chắn khi 

thòng lọng đang từ từ thắt cổ ta, sẽ giúp ta có một cái chết êm ái, đó chính 

là sự đô hộ tinh thần.  

Sự đô hộ tinh thần là thứ ác độc nhất trong lịch sử con người: người 

bị đô hộ tự nguyện hiến dâng tinh thần và thân xác để cho người khác đô 

hộ, quản lý mình mà mình hề không hề hay biết và thậm chí mình còn cảm 

ơn họ nữa?. Chúng ta có cảm tưởng như mình đang được sử dụng mọi thứ 

miễn phí (hoặc là rất rẻ) nhưng không hiểu rằng chính mình lại đang mang 

lại lợi nhuận khổng lồ cho người ta. Chúng ta cảm thấy tri thức mình biết 

được mọi thứ nhưng thực ra chẳng có khả năng làm được việc gì cả ngoài 

công việc bấm game và tán gẫu. Những tri thức ta biết được qua mạng 

phần lớn là những tri thức thừa, thiếu chi tiết hay đã lỗi thời, do người ta 

không dùng nữa hay không còn quan trọng mới tải lên mạng cho chúng ta 

học, nhưng với chúng ta thấy thật là hay ho và mới mẻ bởi chưa từng thấy 

nó bao giờ, điều này nghĩa là ta chấp nhận luôn luôn đi sau người ta một 

bước về mặt trí tuệ.  

Cuộc cách mạng thông tin mà điển hình nhất là mạng Internet toàn 

cầu đang tạo ra một hệ thống gồm vô số thòng lọng siết cổ bạn. Các thòng 

lọng này nối kết nhau bằng ma trận bát quái nên nguy hiểm hơn nối kết 

thẳng domino gấp nhiều lần: nút thắt này có tác dụng mở cái kia và kẻ nắm 

nút cuối cùng sẽ là kẻ nắm hết mọi thứ. Người ta không có cách nào thoát 

khỏi hệ thống thòng lọng này nếu không muốn tự sát. Hãy tưởng tượng 

xem có bao nhiêu thòng lọng đã đeo vào cổ bạn: bạn đang sử dụng office 

của Microsoft, bạn đang sử dụng ngân hàng điện tử thông qua điện toán 

đám mây của Amazone, IBM, Microsoft, Google…, bạn đang chơi 

game,nghe nhạc, xem phim trên mạng, bạn đang liên hệ với mọi người 

bằng Facebook hay Twiter, bạn đang sử dụng Google, google map hay 

Bing để tìm kiếm dữ liệu và sẽ còn còn nhiều thứ khác nữa như quản lý 

sức khỏe, tài sản, lưu trữ dữ liệu, điều khiển mọi thứ từ xa gọi là internet 

vạn vật, nói chung là bạn đang lệ thuộc vô số thứ vào mạng nếu không 
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muốn nói là mọi thứ. Hãy thử một tưởng tượng khác: đến một lúc nào đó 

bạn cảm thấy có gì đó không ổn, bạn muốn thoát ra khỏi một thòng lọng 

nào đó nhưng chao ơi, khi cắt dây thòng lọng này thì cũng tức là ta đã tự 

thắt dây thòng lọng khác đang siết cổ mình hoặc là bạn vừa thoát ra khỏi 

thòng lọng này thì cái khác đang mở ra sẵn để chờ bạn do các thòng lọng 

nối kết ma trận bát quái (khác với nối kết thẳng đô-mi-nô là gây sự đổ vỡ 

dây chuyền) và thế là bạn sẽ không thể hay không dám cắt nữa, bạn thà 

chấp nhận làm nô lệ còn hơn là chết. Điều này đang xảy ra hữu hình: hãy 

thử ngừng facebook vài ngày xem bạn sẽ cảm thấy thế nào; hãy bảo con 

bạn ngừng chơi game một ngày xem chúng phản ứng ra sao; hãy đưa một 

máy đánh chữ cổ lỗ cho nhân viên của bạn và bảo họ đánh máy các văn 

bản bằng thứ này đi chứ dùng Word của Microsoft nữa, nó nguy hiểm lắm, 

tôi nghĩ rằng người nhân viên ấy sẽ tự xin nghỉ việc. Thực sự mạng thông 

tin đang làm thay đổi toàn bộ xã hội: từ quan hệ sản xuất, chính trị, văn 

hóa xã hội và tinh thần.     

Vâng đây chính là tương lai không xa của cái gọi bằng ngôn từ hoa 

mỹ: Toàn cầu hóa!. Nhưng ai đó có chịu thức tỉnh? Những đất nước chậm 

phát triển thường chỉ lo đến tương lai gần, họ cố gắng ổn định tình hình 

kinh tế chính trị trong nước, thế là họ chấp nhận làm những công việc ít 

sinh ra lợi nhuận, tiêu tốn nhân lực, làm thuê gia công cho các nước lớn 

để cho các nước lớn rảnh rang nghĩ ra các chiêu trò thâu tóm, tìm thêm 

những thòng lọng mới để họ thắt cổ mình. Về trước mắt thì có thể chấp 

nhận nhưng về lâu dài thì không ổn. Nhưng để thoát ra vòng luẩn quẩn 

này cần phải có trí tuệ. Chắc chắn những nước lớn họ sẽ không bao giờ 

muốn các nước khác vươn lên bằng họ, vì thế họ sẽ tìm mọi cách để dìm 

người ta xuống và cách đặc biệt nhất, văn minh nhất là tìm cách thu hút 

hết trí tuệ những nước nghèo, họ thừa hiểu rằng nếu không có người có trí 

tuệ thì những nước kia chẳng bao giờ trở thành đối thủ của mình được.   

Chúng ta cũng nên nói tới nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới 

tính và phân biệt tinh thần; chúng ta không thể biện hộ, bằng bất cứ lý 

thuyết nào, bất cứ con người nào cho phép tự công nhận một tầng lớp, một 

chủng tộc, một giới tính hay thậm chí một người nào hơn kẻ khác. Đành 

rằng trong một xã hội thì luôn có kẻ mạnh lẫn người yếu hơn, nhưng điều 

này đến không phải do bẩm sinh bản năng hay tinh thần của họ mà có thể 
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là do hoàn cảnh sống: ví dụ thức ăn thiếu hay đủ có thể làm cơ thể chúng 

ta cao lớn hay nhỏ bé; hoặc do hooc-mon sinh lý làm cho tính tình người 

nam mạnh mẽ còn người nữ thì mềm mại; hoặc do sự phân công lao động 

xã hội như người nam phải đi chiến đấu, đi săn, còn người nữ chăm sóc 

gia đình con cái; hoặc do tác động của môi trường làm người ta có da đen 

và da trắng; hoặc do chế độ giáo dục làm cho người này có nhiều tri thức 

hơn người khác… tức là do điều kiện khách quan (như do môi trường 

sống, giới tính) hay chủ quan xã hội chính trị (như phân biệt chủng tộc, 

phân biệt giai cấp và chính sách ngu dân) mà tạo ra những loại người khác 

nhau, chứ thật sự thì về bản năng và năng lực trí tuệ loài người thì tất cả 

đều giống nhau ở mọi người trong mọi thời đại.  

Khẳng định điều này là do bởi tâm thức loài người là thông tin tinh 

thần bản năng, mà thông tin thì chỉ nhân bản chứ không nhị phân nên 

không có sự thay đổi theo thời gian và vì thế bất kỳ cá thể nào mà đã là 

con người thì đều được di truyền một tâm thức bản năng loài giống hệt 

nhau. Giả sử nếu có sự thay đổi tiến hóa nào đó của tâm thức loài thì con 

người sẽ không còn là người nữa mà sẽ biến thành một loài khác giống 

như sự tách bầy của loài người chúng ta ra khỏi loài khỉ vượn ngày trước. 

Sự bình đẳng loài là như vậy nhưng rõ ràng có rất nhiều kẻ lợi dụng tự cho 

mình là kẻ thượng đẳng và có quyền quyết định sự sống của kẻ khác.  

Mọi thứ chỉ có thể giải quyết được từ sự thay đổi nhận thức và giáo 

dục của con người. Giáo dục tinh thần, đúng như trách nhiệm nhân văn 

của nó, là làm sao đánh thức được những năng lực tiềm ẩn giống nhau 

trong mỗi con người. Theo lý thuyết tiến hóa thì tinh thần thứ cấp của 

chúng ta sẽ bị ngủ quên nếu chúng ta không sử dụng thường xuyên và 

ngược lại. Trí tuệ của người da đen không hề thua kém người da trắng. 

Điển hình là 5000 năm trước người da đen đã có khả năng xây dựng các 

kim tự tháp và đào kênh dẫn nước để làm nông nghiệp, đây là những công 

trình vĩ đại đòi hỏi một trình độ nhận thức cao mà chỉ có những con người 

trí tuệ cao mới làm được. Tương tự người da vàng ở châu Á cũng thế: nền 

văn mình châu Á còn cao hơn châu Âu cách đây khoảng 3000 năm. Người 

châu Âu chỉ vượt lên hàng đầu thế giới trong vòng 500 năm trở lại đây 

thôi vì nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Suốt nhiều ngàn năm ngu 

dân hay bị cô lập ở phần còn lại của thế giới như các bộ lạc châu Mỹ và 
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châu Đại dương đã làm cho con người bị “tiến hóa lùi” về mặt tri thức, 

nhưng còn về trí tuệ thì vẫn vậy. Bây giờ chúng ta hãy dùng giáo dục hay 

bằng cách nào đó mà đánh thức những năng lực tinh thần ngủ quên ngàn 

năm, thì con người sẽ cải thiện được chính mình.  

Nhận thức điều này là vấn đề vô cùng quan trọng để thay đổi số 

phận, từ một cá nhân, một chủng tộc, một đất nước. Chúng ta bác bỏ vị 

thế bề trên của những kẻ tự cho mình là ưu tú hơn người khác. Muốn vậy 

thì “kẻ thấp kém” không chỉ bằng nhận thức rằng mình cũng bình đẳng 

như tất cả mà còn phải nỗ lực chứng minh điều này cụ thể bằng hành động 

và tri thức nữa, như vậy họ mới có lý để chứng minh sự bình đẳng. Điều 

này hoàn toàn có thể, nếu họ biết cách kích hoạt trí tuệ của mình. 

Trí tuệ là bẩm sinh, được kích hoạt từ siêu thức, do đó chúng ta 

không thể giáo dục một cách bình thường mà phải giáo dục tinh thần, tinh 

thần kích hoạt các năng lực tâm thức mà thành trí tuệ. Nếu ai đọc kinh 

dịch sẽ thấy khả năng toán học cổ của người xưa thế nào, nhờ khả năng 

toán học này mà người xưa mới có thể xây những kim tự tháp vĩ đại. 

Những bộ sách như kinh Thánh, kinh Phật cũng nói lên trí tuệ người xưa 

vĩ đại đâu kém người ngày nay so với thuyết tương đối hay hạt nhân… So 

sánh như thế để nói lên rằng trí tuệ không phụ thuộc thời gian, không phụ 

thuộc trình độ văn hóa, tri thức xã hội mà phụ thuộc đặc tính loài. Còn tri 

thức lại khác, tri thức con người ngày nay cao hơn nhiều tri thức người 

ngày xưa. Quá trình tích lũy, cộng dồn tri thức trong mọi thời kỳ đã xây 

dựng nên hệ thống thông tin tri thức ngày nay.  

Một quốc gia thông minh là một quốc gia có nhiều trí tuệ. Tinh thần 

quốc gia sẽ làm cho người ta tự hào về đất nước mình mà giảm ham muốn 

đi đầu quân cho nước khác. Bởi thế gìn giữ nhân tài là quốc sách, như gìn 

giữ nguyên khí quốc gia vậy.  

Tiếp theo, thay vì chỉ quan tâm quá mức tới giáo dục hàn lâm thì 

hãy quan tâm giáo dục tinh thần, bao gồm ý chí, đạo đức, tính tự chủ, tính 

chăm chỉ và các kỹ năng sống cơ bản. Giáo dục hàn lâm dựa trên nền tảng 

logic như toán, lý, hóa, sinh…còn giáo dục tinh thần dựa trên nền tảng 

trừu tượng như văn học, thơ ca, chính trị, văn hóa, tôn giáo… Chúng ta 

hãy xây dựng nên hệ thống giáo dục với các bài giảng dạy sao cho cân 

bằng giữa tri thức và tinh thần.  
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Nhưng như thế cũng mới chỉ làm được phần việc để một đất nước 

không bị tụt hậu. Còn muốn trở thành đất nước phát triển thì đất nước ấy 

phải có khả năng sáng tạo những cái gì hoàn toàn mới mẻ, tiên phong trong 

lĩnh vực phát minh và tìm kiếm tri thức. Điều này đòi hỏi đất nước đó phải 

có một lượng trí tuệ nhất định gọi là nhân tài hay thiên tài. Để xuất hiện 

những thiên tài này cần kích hoạt lại quá trình tư duy của bộ não người. 

Người thiên tài luôn suy nghĩ khác với người bình thường. Sự khác biệt 

đó không nằm trong bộ não sinh học mà nằm trong khả năng liên kết thông 

tin của hệ thống phần mềm sinh học. Nó giống như các thế hệ phần mềm 

máy tính vậy, thế hệ càng cải tiến thì tốc độ chạy càng nhanh, làm việc 

càng hiệu quả. Có nhiều cách để cải thiện hay thay đổi quá trình tư duy 

này, trong đó thiền định có thể cũng là một phương cách để khai mở trí 

tuệ.  

Để khai mở trí tuệ mình thì đầu tiên ta phải có khao khát muốn tự 

khai mở trí tuệ. Đây là điều quan trọng đầu tiên. Nếu anh cứ tự nghĩ rằng 

mình ngu dốt thì sẽ không có động lực để cho trí tuệ bật lên từ siêu thức. 

Chính tinh thần khát khao có trí tuệ sẽ kích hoạt một loạt yếu tố sáng tạo 

làm tiên đề cho yếu tố nhân tài trong chúng ta xuất hiện. Đây không phải 

là tự kỷ ám thị mà là xúc tác tâm thức do chính chúng ta chủ động khơi 

dậy. Bất kỳ ai cũng có thể làm được điều này, vì toàn bộ 64 dạng trí tuệ 

cơ bản nhất của con người đều nằm sẵn trong mỗi con người chúng ta!. 

Nếu đi vào gốc phát sinh trí tuệ thì đó chính là phương cách tư duy 

của não bộ. Để tư duy ra một kết quả cuối cùng nào đó, bộ não chúng ta 

đòi hỏi rất nhiều luồng thông tin khác nhau đan kết và cộng hưởng. Chính 

kiểu nối kết sẽ cho ra các kết quả khác nhau, như thế cùng một sự việc 

nhưng mỗi người hiểu theo một cách là điều ta thường thấy trong cuộc 

sống. Một cách hiểu độc đáo, khác biệt người thường sẽ làm ra nhân tài. 

Và chúng ta đào tạo ra nhân tài tức là tìm cách đào tạo những lối tư duy 

khác biệt đó, đó cũng chính là mục đích lớn lao của giáo dục tinh thần. 

Hãy luôn nhớ điều này khi bạn đang làm bất cứ việc gì: trong mọi 

việc bạn hãy đặt câu hỏi “liệu cái này có thể làm tốt hơn không?”; “liệu có 

thể thay thế bằng cách khác không?” hay khi thấy một ý tưởng mới bạn tự 

hỏi “làm sao để áp dụng nó đây?”… Nhiều lần như vậy một thói quen tự 

hỏi và tự tìm câu trả lời sẽ hình thành, đó chính là nguồn gốc phát sinh trí 



 101   
 

tuệ của bạn. Nguồn gốc trí tuệ này sẽ đi vào siêu thức để di truyền lại cho 

con cháu bạn sau này, giống như kiến thức làm tổ của con mối hay kỹ 

thuật chế tạo mạng của con nhện, tất cả những kiến thức của chúng biết là 

do bản năng siêu thức loài cung cấp chứ không ai dạy cả, gọi là tính tự 

biết. Tính tự biết này con người gọi là tài năng, là trí tuệ, tức khả năng biết 

những cái không có ai dạy cả. Và như trên đã nói thì chẳng có gì tự nhiên 

đến cả, chúng đến từ tổ tiên cha mẹ mình, với cá nhân thì ta gọi cái đó là 

nghiệp báo, còn với quốc gia dân tộc thì ta gọi là truyền thống văn hóa hay 

trình độ xã hội.   

Tóm lại rằng tinh thần cá nhân thế nào thì con người thế ấy. Tinh 

thần quốc gia thế nào thì số phận quốc gia thế ấy. Là người thông minh 

hãy biết rèn luyện, kiểm soát và phát huy tinh thần của chính mình. Hãy 

nhìn xa trông rộng đừng để những thế lực đang mưu toan kiểm soát tinh 

thần của bạn. Tinh thần là tối hậu. Mất tinh thần là mất tất cả.   

-Áp chế tinh thần:  

Trong xã hội lắm phức tạp của con người, đôi khi giáo dục nhân đạo 

không mang lại hiệu quả cao, vì vậy mới có thêm các hình thức áp chế 

thích hợp. Ví dụ: 

Một người bị bệnh tâm thần hay tự kỷ, hệ thống thần kinh và khả 

năng nhận thức đã bị rối loạn thì giáo dục xã hội có thể là vô ích với những 

trường hợp bệnh nặng, trừ trường hợp nhẹ thì còn có thể cải thiện được ít 

nhiều. Lúc này thuốc, sốc điện, giải phẫu… là cần thiết để phục hồi chức 

năng, hay ít nhất là giảm đi gánh nặng cho họ và xã hội.  

Một người nghiện ngập cũng khó mà giáo dục một cách bình 

thường, phải giáo dục bắt buộc hay trừng phạt thì họ mới nghe. Họ có tinh 

thần bình thường đâu mà lại giáo dục được theo kiểu bình thường. 

Một loại người hung hãn thường hay phạm tội cũng vậy, vô ích khi 

nói với họ điều phải trái, bởi vì họ coi những hành động gây hại cho người 

khác là đúng đắn, thậm chí càng gây hại nhiều càng đáng mặt anh hùng 

thì lúc này chỉ còn nhà tù là nơi thích hợp của họ.  

Tuy nhiên, cả ba loại người nói trên (có thể còn mở rộng) khoa học 

về con người có thể tác động được từ gốc, đó là thay đổi sinh hóa cơ thể 
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và thay đổi tư duy bằng cách lập trình lại tinh thần của họ. Chúng ta có thể 

xóa bỏ phần kiểm soát tính hung hãn trong não chẳng hạn, hay lập trình 

lại quá trình phản ứng hóa sinh với các loại ma túy bằng thuốc, hay phẫu 

thuật, kích điện vào vùng nào đó trong não, cấy ghép chip điện tử hướng 

dẫn thông tin vào cơ thể để giúp người tự kỷ, tâm thần phân liệt…phục 

hồi chức năng. Tất cả những điều trên con người đã làm được một phần 

và sẽ làm được nhiều hơn nhờ trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng 

có một số vấn đề phải điều chỉnh quan niệm về đạo đức xã hội và chờ pháp 

luật cho phép ứng dụng lên con người.     

Chúng ta đang ở giai đoạn phát triển vũ bão của khoa học công nghệ 

thông tin. Những thành công chế tạo siêu bộ nhớ, siêu xử lý thông tin và 

những bước tiến về trí thông minh nhân tạo, tiếng nói nhân tạo… đang 

được hoàn thiện. Ro bot ngày càng linh hoạt và giống y như thật, thậm chí 

còn làm được nhiều việc hơn cả người thật. Một tương lai gần, khi chúng 

ta bước qua lĩnh vực công nghệ thông tin sinh học, tức là kết nối được 

thông tin xung của sinh học với thông tin số của máy tính, con người sẽ 

kết hợp được tinh thần vào khối robot máy tính đó. Điều gì sẽ xảy ra đây: 

đó là sự bất tử và thực sự điều này đang dần hiện thực chứ không còn là 

viễn tưởng nữa.  

Bạn có thể tưởng tượng, với những siêu nhân robot máy tính y hệt 

Einstein, nhà khoa học cài vào đó tinh thần thật của Einstein để điều khiển 

nó, vậy thì với khả năng nhìn nghe xa vô hạn, bộ nhớ chứa thông tin cực 

lớn, tức lượng thông tin đầu vào có thể thu nhập cực lớn mà không có bộ 

óc người thật nào sánh nổi cùng với khả năng làm việc 24/24 và với sự 

điều khiển trí tuệ IQ150 của Enstein thật, ông ro-bot Einstein giả này chắc 

chắn còn thiên tài hơn ông thật nhiều. Không biết bộ não của ro-bot 

Einstein sẽ nghĩ tiếp ra được những cái gì nữa đây nhỉ?     

Một ví dụ gần gũi hơn: bạn có một người thân yêu chết. Chỉ cần bạn 

đưa hình ảnh người thân, một máy scan 4 chiều cùng máy in phay sẽ tạo 

ra cho bạn một robot y như người thật từ vật liệu silicon và một đống dây 

điện. Nhà khoa học sẽ cài đặt tinh thần người chết vào “não” tức là bộ xử 

lý vi tính của robot này, thế là bạn đã có thể tiếp tục giao tiếp bình thường 

với người thân robot này với phong cách của người thật. Tưởng tượng đó 

là chồng bạn, bạn có thể làm cho anh ta thông minh hơn cả người thật bằng 
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cách yêu cầu nhà khoa học kết hợp thêm tinh thần của một nhà thông thái 

vào, chắc chắn ông chồng giả này sẽ thông minh hơn chồng thật của bạn, 

nhưng có thể bạn sẽ không thấy thú vị bằng ông chồng thật bởi vì nói 

chuyện với người thông thái bạn sẽ chẳng hiểu gì cả, hơn nữa các nhà 

thông thái thì thường “chuyện ấy”  lại rất chán.   

-Lưu trữ tinh thần:  

Sự bất tử là hoàn toàn có thể nếu chúng ta thay đổi quan niệm về nó. 

Ước mơ con người là được sống khỏe mạnh và sống mãi, chúng ta thường 

coi sự sống là phải bao gồm cả thể xác và linh hồn, ai cũng nghĩ khi chết 

đi là thể xác sẽ tan rã nhưng còn linh hồn mình sẽ đi về đâu đó như là thiên 

đàng sung sướng hay địa ngục đau đớn hay lang thang vất vưởng đầu 

đường xó chợ hay là được đầu thai vào một thân xác mới. Với quan niệm 

của tôi thân xác sẽ tan rã thì đương nhiên ai cũng thấy rồi, khỏi bàn, nhưng 

còn linh hồn là những thông tin sinh học điều khiển chúng ta lúc còn sống 

sẽ tồn tại một thời gian trên nền sóng vũ trụ rồi cũng biến mất hoàn toàn 

khi hết năng lượng. Chúng ta lưu ý rằng linh hồn chính là thông tin được 

mang trên tần số sóng tâm thức mà sóng thì luôn có năng lượng đi kèm. 

Vạn vật đều là thành tố của vũ trụ, vì thế năng lượng cá nhân của từng con 

người và cả đến động thực vật nữa là một tổng thể hợp vào năng lượng vũ 

trụ. Tất cả mọi thông tin từ mỗi cá thể trong quá trình đang sống lẫn khi 

chết đều được nối kết, tương tác với mọi thông tin trong vũ trụ. Sự tương 

tác đó làm nảy sinh ra ái lực sinh học hay còn gọi là lực hấp dẫn sinh học 

để tạo sự sống của vật chất vô cơ.  

Vì linh hồn tạo ra sự sống từ vật chất nên nếu chúng ta lưu giữ được 

linh hồn thì coi như chúng ta giữ được sự sống. Thật sự nhiều người đã 

lưu giữ được tinh thần của mình nên họ là người sống mãi. Những người 

đó là các nhà khoa học vĩ đại, nhà tôn giáo và tư tưởng vĩ đại bởi vì tinh 

thần của họ còn mãi, họ ghi dấu tinh thần của họ vào những tác phẩm triết 

học, văn học và những công trình nghiên cứu giá trị mà để lại cho đời sau. 

Kinh dịch tồn tại khoảng 5000 năm. Kinh thánh tồn tại khoảng 2700 năm. 

Kinh Phật khoảng 2500 năm, tiếp theo là Khổng tử, Lão tử, Platon, 

Voltaire, Newton, Einstein... Chẳng phải vì tinh thần Thiên chúa, tinh thần 

Phật giáo đang tồn tại mà chúng ta đã nói rằng Giêsu và Đức Phật sống 
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mãi với chúng ta hay sao. Vâng tinh thần họ còn sống mãi nên họ sẽ sống 

mãi chứ còn thân xác họ đã mất từ lâu rồi, đó mới là quan trọng.   

Thông tin linh hồn này là thuật toán tinh thần được phát sinh và lưu 

trữ dưới dạng xung điện có tần số. Nếu chúng ta có cách nào để thu nhận 

và lưu trữ được những dạng thông tin này thì đó chính là cuộc sống vĩnh 

cửu về tinh thần, tức cũng là linh hồn của chúng ta. Còn thân xác thì dễ 

thôi, bạn có thể nạp tinh thần mình vào cái máy tính, chúng có thể điều 

khiển trí thông minh nhân tạo để thể hiện ra tinh thần, tức là “cái linh hồn” 

của bạn. Chúng có thể suy nghĩ để xử lý công việc y như bạn còn đang 

sống, điều này nghĩa là bạn vẫn sống trong cái xác máy tính. Nếu nâng cấp 

máy tính thành một robot y như người thật thì bạn sẽ tiếp tục làm việc như 

lau nhà, đi shopping hay nghe hòa nhạc, làm thơ, làm tóan và làm tình… 

thêm hàng trăm hay hàng ngàn năm sau nữa. Và có thể ro-bot này sẽ tự 

tạo ra một hay nhiều ro-bot khác cũng được nạp phần mềm tinh thần của 

bạn thì hóa ra bạn đã biết cả phép phân thân của Tôn Ngộ Không rồi. Đúng 

thật là tuyệt cú mèo phải không.  

Câu chuyện này không phải là khoa học viễn tưởng đâu với những 

thành tựu khoa học hiện nay. Người ta đã ghi nhận được sóng não. Đã thay 

thế dần các bộ phận của cơ thể chúng ta bằng các thiết bị nhân tạo như 

chân tay, máy trợ tim, ốc tai, cấy điện cực vào não... Đã chế ra được trí 

thông minh nhân tạo với khả năng xử lý dữ liệu và bộ nhớ còn siêu việt 

hơn con người thật nhiều. Chỉ còn chờ thu nạp được tinh thần và thay thế 

toàn bộ con người bằng máy là xong thôi các bạn ạ!.  

Nếu có một xã hội ro-bot tồn tại song song xã hội con người sinh 

học như thế thì có bao giờ con người thật chúng ta tự hỏi với nhau rằng: 

“rồi tương lai con người chúng mình sẽ đi về đâu nhỉ?”; hay là “được sống 

bất tử như thế này thì sẽ có vui thú gì?”. Tôi cũng không biết nữa. Tôi 

cũng không hình dung được tinh thần xã hội ro-bot có tiếp tục tiến hóa 

giống như tinh thần chúng ta không và nếu có thì sẽ là tiến hóa kiểu thế 

nào? Hay có lẽ lúc này con người sẽ ở một dạng sống khác chăng? Dạng 

sóng chẳng hạn. Trong tình thế mới này thì con người sẽ cân bằng với môi 

trường ra sao? Chúng ta phải làm gì để quản lý thế giới ro bot và có quản 

lý nổi “chúng nó” không?. Tôi đang cố hình dung để viết tiếp sách Tâm 

pháp diễn nghĩa với phần 2 - Trở về tương lai của mình.  
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Chương 4 

Đốn giáo  

Đốn giáo có nghĩa là giáo dục (giáo) trực tiếp (đốn) về sự thật khách 

quan. Có nhiều cách thức giáo dục khác nhau được thiết kế để phù hợp 

cho từng lứa tuổi và trình độ nhận thức của những người khác nhau, bài 

học từ đơn giản đến cao cấp, trong đó phương pháp giảng dạy đốn giáo là 

thuộc loại cao cấp nhất. Tính cao cấp của nó được nâng lên tầm triết học, 

tức là khoa học về con người và vũ trụ. Ai cũng nói rằng học triết thật “đau 

đầu”, điều này phần nào nói lên mức độ cao cấp của triết học.    

Thật vậy, Tâm pháp dùng đốn giáo để đưa tư tưởng Thiền tông Phật 

giáo bao trùm không giới hạn mọi mặt của cuộc sống, đưa Phật giáo trở 

thành một tôn giáo ứng dụng, thành một triết học thực thụ có lợi ích cho 

chúng sinh một cách hoàn toàn khác: Nếu những gì chúng ta được nghe 

pháp giảng hay tìm hiểu qua mọi kinh sách từ xưa đến nay thì chỉ là những 

giải thích về Uẩn, Ấm, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên 

và Sắc, Không… theo cách này hay cách khác, rõ ràng là những kiến thức 

này chỉ thuần túy là tinh thần thôi, vì nặng tính lý thuyết nên rất khó thực 

hành. Nay tôi đưa những lý thuyết cốt tủy như tính Không và sự cân bằng 

bình đẳng, tức là sự thống nhất của vũ trụ để giảng vào trong mọi lĩnh vực, 

từ khoa học kỹ thuật, đến chính trị, lịch sử, kinh tế, giáo dục… Thâm nhập 

vào tất cả để giải thích tất cả, kích hoạt năng lực tiềm tàng của tư duy Phật 

giáo thông qua đốn giáo tác động vào mọi tôn giáo và phi tôn giáo, biến 

Phật giáo không còn là một tôn giáo bình thường mà là tôn giáo siêu việt, 

một thứ triết học siêu việt. Điều này không phải là lộng ngôn, nếu chúng 

ta để ý sẽ thấy mọi tôn giáo hiện thời, bao gồm luôn cả Phật giáo hiện hành 

đều chỉ tập trung vào tinh thần hoặc những thứ trừu tượng như thiên đàng, 

địa ngục, linh hồn… chứ không quan tâm, can hệ gì nhiều đến thực tế cuộc 

sống của chúng dân như cơm- áo- gạo- tiền, chữa bệnh (nếu có thì chỉ là 

lời cầu nguyện xin cho và bùa chú với các vị Thánh –Thần) và nghiên cứu 

khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, trong khi tôi dùng tư tưởng Thiền tông 

để đề cập đến hầu hết mọi lĩnh vực xã hội trong bộ sách Tâm pháp này, 

nếu có lĩnh vực nào chưa được đề cập tới thì hoặc là do tôi chưa nghĩ ra, 

hoặc tôi thấy không cần thiết, hoặc phải cắt bớt vì số trang sách in bị hạn 

chế.  
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Vậy nếu đúng là như thế thì có lẽ Tâm pháp sẽ là bắt đầu của một 

sự nhận thức mới: một nối kết giữa tư tưởng thống nhất không chia cắt 

giữa tôn giáo –phi tôn giáo, giữa lý thuyết và thực hành, giữa vật chất và 

ý thức. Có thể rằng bộ sách Tâm pháp này minh chứng cho lời tiên tri của 

nhà bác học Einstein ngụ ý rằng: “nếu có một tôn giáo nào phù hợp với 

khoa học thì đó chính là Phật giáo”. Không hiểu từ “khoa học” với Einstein 

là gì nhưng với tôi đó là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.  

Tôi không có ý định xây dựng Tâm pháp thành một giáo lý tôn giáo 

riêng, vì đối với tôi thì một tôn giáo bao trùm mới là quan trọng nhất. Tôn 

giáo theo quan điểm của tôi phải bao gồm những hướng dẫn hay còn gọi 

là giáo lý sao cho giúp con người ta có hạnh phúc hơn cả về hai mặt thể 

xác lẫn tinh thần và chúng phải phù hợp với những nghiên cứu khoa học 

mới nhất cũng như được phép tiến hóa, vì thế tôi đã chỉ cho con người biết 

cách kiểm soát cảm xúc của mình bằng thiền định, biết chủ động tạo ra 

đau khổ và giải quyết đau khổ để hết đau khổ bằng trí tuệ, biết tạo ra của 

cải vật chất cho mình và xã hội bằng sự cân bằng… Tôi tôn trọng và vẫn 

sử dụng những giáo lý tinh thần đúng đắn của mọi tôn giáo có sẵn về giới 

luật, về quan niệm vũ trụ… nếu phù hợp với tư tưởng của Tâm pháp, bởi 

vì những gì đã có sẵn hàng ngàn năm nay thì chẳng việc gì phải mất công 

sáng tác thêm. Thật sự là nếu ai mà lĩnh hội được Tâm pháp thì người ấy 

sẽ lập tức hoát nhiên trở thành Người giác ngộ mà không cần thiết mất 

một thời gian dài để tu hành, đó chính là mục tiêu của đốn giáo. Trong 

kinh sách nhà Phật có câu nói “tu mà như không tu thì mới là tu” và tôi 

cũng thích câu nói của Thánh nhân: “thánh nhân nhìn trông cũng giống kẻ 

khờ”. Phương pháp tu luyện của tôi là hãy sống bình thường theo ý mình 

và sống có hiểu biết, bởi vì chúng ta sống một cuộc đời bình thường mà 

tử tế đó là việc khó nhất, làm được điều này là chúng ta đạt tới cửa giác 

ngộ rồi, chẳng cần thêm phương tiện tu hành gì cao siêu cả.  

Triết học, theo như định nghĩa đơn giản của nó, là công cụ để mô tả 

các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ. Các hiện tượng đó có thể là khoa học 

tự nhiên hay khoa học xã hội. Người ta sử dụng triết học là môn khoa học 

để nghiên cứu những gì đã xảy ra và qua đó để tìm kiếm cái gì đó để ứng 

dụng vào tương lai. Riêng tôi, tôi sử dụng triết học làm công cụ để nghiên 

cứu hiện tượng chứ không đơn thuần dùng để mô tả hiện tượng. Những 
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kết luận đã rút ra, những vấn đề tôi đã nghiên cứu nhờ dùng triết học làm 

phương pháp nghiên cứu, từ lĩnh vực khoa học kỹ thuật như là sóng sin 

xoắn, ánh sáng không có vận tốc riêng, hấp dẫn sinh học... cho đến lĩnh 

vực khoa học xã hội - tôn giáo như tần số sóng tâm thức hay kết luận 

không  có sự tái sinh luân hồi của người đã chết... là những gì rất cụ thể.  

Tôi gọi cách dùng triết học làm công cụ nghiên cứu, giống như nhà 

khoa học dùng thước đo, cân, kính hiển vi hay máy gia tốc hạt... để nghiên 

cứu khoa học là triết học ứng dụng. Và triết học ứng dụng thường không 

trừu tượng như triết học hàn lâm.   

Mục đích chính của cuốn sách này không phải muốn tham gia bàn 

luận triết học trừu tượng như bàn về bản thể con người hay bàn luận về 

lịch sử nhân loại, hay tôn giáo, chính trị. Tuy nhiên, khi bàn về vấn đề tinh 

thần thì lại ít nhiều đều có liên quan đến yếu tố trên, ví dụ để bàn về tinh 

thần liên quan đến hạnh phúc và đạo đức con người thế nào và qua đó rút 

ra chúng ta phải giáo dục cái gì về đạo đức xã hội chẳng hạn, thì thấy nhiều 

trường phái triết học và tôn giáo cả phương Đông lẫn phương Tây đều coi 

vật chất và lòng ham muốn là nguyên nhân gây ra nỗi đau khổ chính của 

con người và muốn giải quyết phải nhổ tận gốc rễ các vấn đề đó. Vậy thì 

quan điểm cân bằng hiện đại là thế nào? Bản thân vật chất, danh vọng hay 

lòng tham muốn là cái khách quan, là động cơ tồn tại và phát triển của mọi 

sinh vật, nếu đó là ý muốn của tạo hóa thì không có gì là tốt hay xấu cả. 

Cái xấu khác cái tốt phát sinh từ lòng tham lam quá độ và dẫn đến tính ích 

kỷ của bản ngã con người. Nếu với tinh thần rộng mở để hiểu rõ điều ấy 

thì chúng ta chỉ cần giáo dục cho con người biết cách cân bằng giữa lợi 

ích riêng và chung, biết sống “vừa đủ một cách hợp lý” là giải quyết xong 

vấn đề. Rõ ràng quan niệm về hạnh phúc đời thường không phải là chấp 

nhận việc sống nghèo khổ và từ bỏ thế giới bình thường mà là phải được 

đáp ứng cả nhu cầu vật chất lẫn tinh thần, vì thế giáo dục về bất kỳ vấn đề 

gì cũng phải đi theo xu thế đó thì mới gọi là cân bằng giữa lý thuyết và 

hành động. Bộ sách Tâm pháp nói về sự cân bằng của nhiều vấn đề khác 

nhau cũng rất tránh bàn luận những vấn đề triết lý trừu tượng hàn lâm mà 

đi sâu vào ứng dụng thực tế giữa lý luận và thực hành nên có thể coi nó là 

một môn triết học thực hành.    
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Ảnh hưởng tinh thần lớn nhất với tôi là tư tưởng Thiền tông Phật 

giáo, dù tôi là người không theo đạo Phật xét theo vài tiêu chí về đức tin. 

Tôi mong muốn có những thay đổi thực tế trong nhận thức tôn giáo cho 

phù hợp với tri thức mới nhất của khoa học hiện đại ngày nay và tôi gọi 

việc này là đưa tôn giáo nhập thế gian. Thay vì chờ đợi hiệu ứng của những 

lời cầu nguyện sẽ làm thay đổi cuộc đời mình, hay thay vì học cách biết 

chấp nhận mọi sự để giải quyết vấn đề đau khổ của con người thì chúng ta 

hãy học cách kiểm soát đau khổ, kiểm soát số mệnh… bằng chính những 

thay đổi tri kiến tôn giáo - liệu có thể coi đây là một cách mạng tư tưởng 

tinh thần tôn giáo? Tôn giáo cần giúp cho người ta sống mạnh khỏe, cần 

hướng dẫn người ta làm giàu, giúp người ta giải quyết khủng hoảng tinh 

thần, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, đói nghèo cùng với ca ngợi tình 

yêu, hòa bình, sự lương thiện, lòng từ bi … Muốn thế thì tất cả đều phải 

là một thể thống nhất! Không có chuyện vật chất và tinh thần hoàn toàn 

tách biệt nhau, chúng chỉ tách biệt tạm thời để thể hiện mình. Vì thế hoàn 

toàn chúng ta có thể đưa lý thuyết vào hành động như tôi đã đưa những 

tinh thần cốt tủy của Thiền tông vào Tâm pháp để giải quyết mọi chuyện, 

từ vật lý, sinh học, kinh tế, giáo dục, tôn giáo, chính trị… bằng Đốn giáo.  

Tóm lại của tập sách này: Tinh thần là kết tinh của tâm thức và dẫn 

dắt định hướng cho tâm thức hoạt động. Chúng ta có thể làm ảnh hưởng 

đến tinh thần và qua đó tự thay đổi số phận mình. Hoạt động tinh thần là 

thuật toán được cài đặt sẵn thông qua tác động của ý thức và vô thức. 

Chim hay mối tự biết làm tổ là hoạt động của vô thức trong ý thức. Chúng 

ta biết tư duy suy nghĩ như bây giờ là hoạt động của vô thức trong ý thức. 

Các biểu đồ và một vài bài thơ trong sách Tâm pháp này tôi nghĩ ra trong 

các giấc mơ là hoạt động của ý thức trong vô thức. Để chứng minh, xin 

tặng các bạn một bài thơ tôi sáng tác trong vô thức vào một giấc mơ trưa:     
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KINH CA PHÁP BẢO ĐÀN  

 

Kinh động địa thiên, đốn giáo truyền 

Tối cao chân lý mặc như nhiên 

Nghìn năm ẩn nấp nơi rừng thẳm  

Một khắc bùng lên khắp cửu tuyền 

 

Hoa khai nhụy nở khéo giống ai 

Tổ sư trăm vị vẫn như hoài 

Dưỡng nuôi đạo chánh trong tâm chánh 

Đợi đến ngày kia Đạo hóa khai  

 

Vào một ngày kia cõi Ta bà 

Đạo tà pháp dữ nở như hoa 

Nhiễu nhương chánh đạo chìm thảm cảnh 

Ấy lúc trực truyền Đốn giáo ra.  

 

Tám muôn nghìn pháp biến hóa ra 

Quy nguyên chân lý chỉ một là 

Pháp tánh: bổn lai vô nhất vật 

Vật vật hóa hình, Ta với Ta. 

 

Biết người, biết vật, biết ta 

Thảy thảy từ Không biến hoá ra 

Quy nhất cả Không cũng chẳng có 

Tối cao chân lý đó đấy mà 
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Khổ vui cũng tại bởi tâm tà 

Phân chia nhiễu loạn cõi Ta bà 

Chấp tranh vật chất và danh vọng 

Rồi lại chắp tay khẩn cầu Ta 

 

Ta đây là Phật chẳng có gì 

Cúng dường xin xỏ để làm chi 

Không làm chân chánh chỉ cầu vọng 

Xuống dưới Diêm phù xẻo lưỡi đi!  

 

Hóa thân, báo thân lại pháp thân 

Cả ba thân ấy chỉ một thân 

Chữ Ta trong ấy trọn đủ cả 

Tìm kiếm nơi xa để làm gì.  

 

Đừng gieo nghiệp ác, tà tâm đạo 

Phật tánh nguyên hình chẳng thấp, cao 

Thấp, cao mà có do phân biệt 

Phát tâm từ bỏ biệt phân rào 

 

Định tuệ nơi tâm chẳng khác nào 

Dừng tâm, tuệ phát hóa như sao 

Tuệ tâm có do không phân biệt 

Trí sáng, Khí, Thần sẽ bay cao!  
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Phật tánh ở trong mỗi chúng sinh 

Khi không vọng tưởng, sẽ nguyên hình 

Chân chính thẳng ngay ấy là Đạo 

Ra ngoài tìm Đạo thấy vô minh 

 

Khi mê Phật là chúng sinh 

Ma, Quỷ, Phật, Nhân cũng do mình 

Tỉnh ngộ, Ma kia cũng thành Phật 

Phật tánh trong tâm chẳng diệt sinh 

 

Sống ở trong thế giới hữu hình 

Thiên đàng, địa ngục với chúng sinh 

Hết thảy đều cùng chung một thể 

Làm gì có thể khác ngoài mình.  

 

Lúc vui: khi ấy hóa thiên đàng 

Đau buồn: địa ngục đến rước sang 

Ba sáu tầng trời nào chấp chứa 

Mười tám địa ngục cũng chẳng màng  

 

Chết đi sâu bọ rước thân về 

Hồn xiêu phách lạc lúc tỉnh mê 

Linh nhân hóa thân thành linh ảnh 

Pháp thân đâu thể rước “linh” về.  

 

Hiện hữu báo thân thấy nhãn tiền 
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Ân oán vay trả thật tự nhiên 

Đời này được phước thoát hiểm họa 

Con cháu nào đâu thoát nghiệp truyền 

 

Truyền rằng công đức hơn phước đức 

Phước lành là hưởng quả tự nhiên 

Công đức là nhân sinh thành quả 

Nhân mà không sanh quả hết liền. 

 

Công đức do tâm tự tạo ra 

Bình đẳng phật tâm đấy chính là 

Đốn giáo chính là cân bằng đạo 

Không kiếm không cầu mảy thấy ra 

 

Thấy ra chân pháp: tự quy y 

Phật, Pháp, Tăng, Tâm có khác gì 

Tự quy, tự độ và tự ngộ  

Thanh tịnh tâm mình: pháp chính quy  

 

Đạo ta chẳng luận rườm rà 

Thực thi chánh đạo tự tâm ta 

Bao muôn từ ngữ đều buông bỏ 

Đốn ngộ xong rồi, thoát Đạo ra 

(Nội dung Huệ năng, thơ Giác tử)  
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Tiếp sau đây là lời nhận xét về bộ sách Tâm pháp của Hòa thượng 

Thích Liên Phương được đăng ở cuốn cuối cùng Tâm pháp –tinh thần này 

của bộ sách 

6 cuốn.  

Đây 

là toàn văn 

bài viết ấn 

chứng về sự 

ngộ đạo, 

được viết 

trên giấy tập 

học sinh cũ 

do điều kiện 

khó khăn về 

vật chất khi 

Ngài đang 

tu ẩn trên 

núi cao. 

Trước đây 

tôi đã chọn 

trích một 

phần để 

đăng lời giới 

thiệu về tác 

phẩm xuất 

bản đầu tiên 

Tâm pháp- 

Nguyên lý cân bằng.  
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ẤN CHỨNG VỀ SỰ GIÁC NGỘ CỦA TÁC GIẢ 

Đây là cuốn sách cần cấp của thế giới trong thế kỷ của chúng ta.  

Thế kỷ 21 bạo hành và lòng ham muốn đã lên quá điểm dừng của 

tư duy. 

Thế giới phẳng đã sụp lở nghiêng chuyển đa chiều, chiếc xe toàn 

cầu đã chòng chành mất thắng ở nhiều nơi.  

Nạn đói nghèo, ô nhiễm môi trường và đạn pháo đã và đang tàn phá 

khắp nơi. Không gian và mặt biển cũng dậy sóng kinh hoàng, kể cả loài 

thú hoang nơi rừng núi và cá lớn ở đại dương cũng không còn nơi ở yên 

ổn!. Đó là vì lý do gì?  

Tất cả đều từ sự mất cân bằng từ nguồn cội!. Do đó tập sách này 

mới có tựa đề là Tâm pháp (nguyên lý cân bằng).  

Người viết sách này là Phước Giác, một cư sĩ thiền đệ tử dòng Thiên 

Thai-Lâm Tế Chánh Tông  

Phước giác đạt pháp từ tâm nên gọi là Tâm pháp. Tâm Pháp có 

nãma (là danh) và rũpa (là sắc), đều có 89 hay 121 Tâm (citta) cùng 52 

tâm sở (cetasika) 

Ở đây Tâm không  nằm trong đời sống một lộ trình của 17 tâm sát 

na và 7 loại tâm khởi lên rồi diệt qua ý căn pavatana (patisandhi lien hệ 

đời này và đời khác) 

Tâm pháp trong sách này là bản thể, là tiến trình của chuyển động, 

từ nguyên lý tính giác thực tại. Vì “phát minh” ra “tính giác” nên làm cho 

“thực tại” trở thành “cân bằng”, làm cho tất cả những mối nối sai biệt trong 

duyên khởi (sammudata) trở nên trong suốt.  

Sách này không có tính tôn giáo hình thức nhưng không phải không 

có tính tôn quý của các bậc tiền nhân (như Bồ đề Đạt ma hay Lục tổ Huệ 

Năng), không theo những giáo điều mà người đọc chưa hiểu mà nó hướng 

thiện về những giáo huấn cần thiết như tác giả đã nói trong sách: “ý nghĩa 

của thuyết nầy là ta nên hiểu rằng mọi thứ trên đời đều là kết hợp hư giả, 

khi hợp khi tan, vì thế ta đừng bám chấp vào nó. Có nghĩa là chúng ta phải 

biết kiểm soát mình và không được quá tham lam hay bám chấp kỳ vọng 

vào bất cứ thứ gì. Việc ta bám chấp, dù là tốt hay xấu, vào cái gì đó sẽ sinh 

ra mọi thứ rắc rối gọi là tạo nhân quả nghiệp báo hay sự sinh tử trong cuộc 

sống…” 
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Tâm pháp có khái niệm về âm dương dịch lý. Tác giả biết vận dụng 

toán học và khoa  học dịch như trong Chu dịch của Thiệu Vĩ Hoa đã nói 

về “ kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac-Lenin với thực tiễn cách 

mạng Trung quốc là sự suy nghĩ sâu sa vận dụng những mưu lược quân 

sự bắt nguồn từ Chu dịch”.  

Trong sách chỉ rõ Chu dịch ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, 

là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nó chỉ rõ quy luật 

và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ (tổng tập văn 

hóa thần bí Trung hoa của Thiệu Vĩ Hoa). 

Trong Tâm pháp cũng bao gồm tư duy Thiên chúa qua bảy mươi từ 

về giống đực và giống cái (nhị phân) từ cái xương sườn của một người và 

sự hợp nhất qua việc “ ăn trái táo cấm”.  

Có lý do của ngôn từ vì Tâm pháp khi chưa được phát minh thì luôn 

là sự huyền bí như đoạn văn đầy chất thi ca và dí dỏm sau đây:  

 

Hoàng trùng còn để lại thì châu chấu ăn 

Châu chấu còn để lại thì cào cào ăn… 

Hãy tỉnh dậy đi hỡi phường say sưa và hãy khóc! 

Hãy tru lên, tất cả những bợm nhậu… 

Vì chúng có một rợ lên xâm lăng xứ của ta 

Hùng hậu và vô số kể 

Răng chúng- răng sư tử, nanh chúng –nanh chúa sơn lâm… 

(Trích khải huyền/tiên tri Yôel)  

 

Tác giả nói rằng “hiểu Tâm pháp là hiểu vũ trụ. Hiểu vũ trụ là hiểu 

chính mình.”  

Vũ là thời gian là chuyển động, là tưởng thức lưu thông. Trụ là 

không gian, là tướng hình nội tại, là sự phóng ảnh chập chùng của Sắc 

pháp nguyên sơ (rũpakkhandha – sắc uẩn).  

Khi ý thức không đối tác qua hiện tượng và từ thì đã trở thành “ý 

thức vũ trụ”. Khi trực thức được nguyên sơ tự tồn mà không nội thủ là trở 

thành chính mình. Đây là sự khởi đầu Cân bằng trong Chứng nghiệm.  

“Quy tắc của sự phân đôi là để tạo sự cân bằng. Sự mất cân bằng 

tạm thời là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của vạn vật…Nếu sự vật 

mà cân bằng vĩnh viễn thì sẽ là cái chết…” 
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Ở đây sự Cân bằng là định vị trong tồn tại cuộc sống như sự hiện 

hữu và không hiện hữu được ghi trong kinh bộ Samyuta Nikàya đã nói: 

… 

 “Thế giới nầy dựa trên hai quan điểm, này Kaccàna, hiện hữu và 

không hiện hữu 

Ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới, không 

có chấp thủ sự không hiện hữu của thế giới  

Nhưng này Kaccàna, ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt 

của thế giới, không có chấp thủ sự hiện hữu của thế giới.  

Thế giới, này Kaccàna, phần lớn chấp thủ các phương tiện và bị 

trói buộc bởi thành kiến.  

… 

Và sau cùng bậc Thế Tôn đã nói rằng: “với ai không đi đến, không 

chấp thủ, không an trú vào chấp thủ các phương tiện, tâm không an trú 

vào các thiên kiến thùy miên, vị ấy nói “đây là tự ngã tôi”, với ai nghĩ 

rằng “cái gì khởi lên là đau khổ/ cái gì diệt đi là đau khổ”, vị ấy không có 

phân vân nghi hoặc. Trí ở đây không mượn nhờ người khác, cho đến như 

vậy thì, này Kaccàna, là Chánh Trí”.    

… 

Chánh trí là cái thấy như thật qua các hiện tượng cũng như là tên 

tác phẩm I Am That của tác gỉa người Ấn độ Siri Nisargadatta Maharaj. 

Nếu không có được chánh trí như thế thì không thể biến tấu ra “Hậu đắc 

trí” để Cân bằng Thế giới. 

Thế giới là từ vũ trụ động luôn làm mới sinh lực và niềm tin, không 

có sự cân bằng thì hạt bị kết dính, quỹ đạo đóng băng và hoa mai hoa hồng 

không còn nở nữa! 

Ngài Phước Giác Cư Sĩ đã tốn hai mươi lăm năm tịnh lự (thiền) để 

tìm ra sự cân bằng trong ứng dụng.  

Phước Giác cư sĩ đã tự mình ứng dụng Tâm pháp qua sự cân bằng 

trong doanh nghiệp và ông đã thành đạt. Công ty công nhân và các mặt 

hàng đều cân bằng qua cung và cầu cho đến nhiều năm còn đứng vững.  

Tâm Pháp trong “tề gia” cân bằng là sự đồng thuận, vợ con đều ủng 

hộ ông trong đường thiện ích.  
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Với bạn bè không chống trái, với mẹ già thì hiếu đạo vô song (ông 

mẹ già tám mươi sáu tuổi đã là thân thực vật hơn 5 năm, ban đêm ông thức 

canh chừng mẹ., thay quần áo, vệ sinh…) 

Tôi là một ông già khú đế 87 tuổi làm nghề trồng rừng phòng hộ 

cho nhà nước. Ở trong núi rừng này hơn ba mươi năm, lại dốt nát, không 

có danh vị gì, cũng không biết đạo lý cao siêu gì. Thế mà cư sĩ Phước giác 

lại nhờ tôi viết lời giới thiệu trong tựa sách này. Có thể tôi không đủ tài 

đức để nói lên cái tròn đầy của Tâm pháp đưa đến sự cân bằng cuộc sống 

cho các bạn.   

Nhưng vì Tâm Pháp của Phước Giác Cư sĩ đã thành công trong xã 

hội từ cuộc sống, hưởng thụ phương tiện, hành trang giờ lại đến cái công 

đoạn chia xẻ ứng dụng hành trang cho thế giới, cho các bạn... Phước Giác 

đến với tôi như một tiếng loa kèn vào hang trống…Trường không gian từ 

hang trống cốc am là “vô vật”, vì là vô vật cho nên sự ly âm là “phản 

phục”, là sự cân bằng trong chuyển động.  

Tâm pháp nói rằng mặt trăng quay quanh trái đất là tâm, quả đất và 

bảy hành tinh còn lại quay quanh mặt trời là tâm hay điện tử quay quanh 

hạt nhân là tâm…chính là các minh chứng về quy luật dao động cân bằng 

trong tự nhiên.  

Tâm pháp lại bảo “ Nếu ta bắt đầu từ sự hình thành của vũ trụ. Vũ 

trụ không có điểm đầu, không có điểm cuối do chúng luôn được sinh ra và 

hủy diệt liên tục. Vì vậy chỉ có sự chuyển đổi liên tục giữa các hình thái 

là năng lượng và vật chất  hữu hình. Các hành tinh và các thiên hà quay 

quanh lẫn nhau vòng tròn theo các quỹ đạo đa chiều, vì thế không thể có 

sự vũ trụ đang giãn nở mãi mãi như các kết luận của khoa học gần đây… 

Vũ trụ giãn nở hay không giãn nở không là tầm nhìn của đa số. 

những xác minh trong viễn vọng kính từ ngành vật lý vũ trụ cần có thêm 

thời gian. Những điều cống hiến và phản biện của Phước Giác Cư sĩ cũng 

cần có tuổi thọ nhiều hơn.  

Phước Giác cư sĩ nói rằng có rất nhiều vấn đề có thể giải thích qua 

sự nhìn nhận bằng Tâm pháp. Ví dụ tại sao vận tốc ánh sáng không phụ 

thuộc vào thuyết tương đối… hạt ánh sáng photon luôn di chuyển với vận 

tốc 300 000 km/s, hay ánh sáng không có vận tốc riêng… cho đến giải 

thích sự hình thành “lỗ đen” và sự bùng nổ cấu trúc “lỗ đen” v.v… 
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Phước Giác đã có nhiều phản biện với phần chứng minhh riêng của 

ông. Nhưng mọi tư duy có tầm nhìn sâu rộng này không nhất thiết riêng 

tư của chúng ta mà phải chia xẽ với số đông bước qua sự đồng hành lên 

bực thăng hoa của tầm-tứ-phỉ-an-lạc-định, với nụ hoa hồng diệt-thọ-tưởng 

nở tròn đầy thì chúng ta không còn ngờ vực.  

Tôi từng đọc một cuốn sách xuất bản cuối năm 1974 nghe nói tác 

phẩm tinh hoa này đã được dịch trên mười mấy thứ tiếng, trên một triệu 

cuốn sách đã đến tay người đọc, đó là tác phẩm THE TAO OF PHYSIC 

của tác giả Fritiof Capra, bản dịch của Nguyễn Tường Bách  

Tôi xin phép tác giả và bạn đọc sách này cho tôi trích ra đây một 

đoạn quan trọng của lời nói đầu, vì không nhiều bạn đọc cuốn Đạo của 

Vật lý này: 

Một buổi chiều hè nọ, ngồi trên bãi biển nhìn những đợt sóng đến 

và cảm thấy nhịp điệu của hơi thở mình, bỗng nhiên tôi ý thức toàn bộ 

vùng quanh tôi đang tham gia vào trong một vũ điệu vĩ đại của vũ trụ. Là 

một nhà vật lý, tôi biết cát, đá, nước và không khí quanh mình đều được 

cấu tạo bằng phân tử và nguyên tử, chúng đang dao động, bản thân chúng 

được các hạt nhỏ hơn tạo thành, các hạt đó cũng đang tương tác lẫn nhau 

để sinh ra và hủy diệt các hạt khác. Tôi cũng biết bầu khí quyển địa cầu 

liên tục bị vô số những tia vũ trụ tràn ngập, chúng là những hạt mang 

năng lượng lớn đang chịu đủ thứ va chạm khi đi vào khí quyển. Tôi đã biết 

tất cả mọi thứ đó trong lúc nghiên cứu trong ngành vật lý cao năng lượng, 

nhưng tới bây giờ tôi chỉ biết chúng thong qua biểu đồ và lý thuyết toán 

học. Lúc ngồi trên bãi biển, kinh nghiệm ngày trước hầu như sống lại, tôi 

“thấy” năng lượng tràn như thác đổ từ không gian xuống, trong đó bao 

nhiêu hạt được hình thành, bao nhiêu hạt bị hủy diệt trong một sức mạnh 

nhịp nhàng, tôi “thấy”nguyên tử của các nguyên tố và của cả thân tôi 

tham gia vào trong vũ điệu năng lượng này của vũ trụ; tôi cảm nhận được 

nhịp điệu của nó và nghe được âm thanh của chúng, và ngay lúc đó tôi 

biết đó là vũ điệu của Shiva, vị thần nhảy múa được Ấn độ giáo tôn thờ. 

(Fritjof Capra)            

 

Phước Giác cư sĩ trong sách này nói rằng hiểu được Tâm pháp, trí 

tuệ con người vượt qua những khả năng bình thường như Đức Phật có thể 

nhìn thấy vi trùng không phải bằng kính hiển vi…Phước giác còn có 
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những khả năng chứng nghiệm từ bản thân mình giống như nhà vật lý 

Fritjof Capra nhưng ông không tiết lộ như gốc xuất thân của ông từ một 

gia đình cách mạng cao, có công trong tập thể mà ông cũng không nói.  

Phước Giác cư sĩ nói ra Tâm pháp để trình thuyết về “Nguyên lý 

cân bằng” này là một phát minh lớn, làm cho các mối nối của đời sống 

thực tiễn được an toàn, hạnh phúc và bền vững. Theo nguyên lý cân bằng 

các bạn có thể ứng dụng trong công việc từ cá nhân, tập thể, xã hội, gia 

đình và tôn giáo một cách chính xác. Trong Tâm pháp này không có “phụ 

tùng dỏm”qua ngôn từ, không có kỹ xảo qua hành động và không có sự sợ 

hãi về hậu quả.  

Cân bằng Tâm pháp trong sách này quả là “chìa khóa vạn năng, đa 

chiều”  mở ra cánh cửa tự do sống đầu tiên và cuối cùng.  

Tôi hoan hỷ giới thiệu đến các bạn đang và đã khởi nghiệp cho cuộc 

sống tương lai mà thực tại. Tôi giới thiệu đến các bạn trí thức đang vận 

dụng tiềm năng trên con đường thực tiễn.  

Và với lòng thành kính tôi giới thiệu đến các bạn có tôn giáo đang 

hành hoạt ly tham, đem sự cân bằng cho “Tầm và Tứ” chuyển vận mọi sự 

thành công từ niềm vui và tĩnh lặng.  

 

Trên đỉnh cao núi rừng Bao Quang 

xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa Vũng tàu. 
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Pháp văn Người mây trắng 

 

 


