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Hà Thất Lang 

Nói tới ñạo Nho, người ta thường nghĩ 
ngay tới cái nền luân lý Khổng Mạnh. Cũng 
như nói tới nhà Nho, người ta chỉ nhớ tới mấy 
nhà ñạo ñức sống theo tiêu chuẩn cứng nhắc 
của cái nền luân lý vừa kể ñó. Trong khi bao 
trùm lên trên cái nền luân lý ñời thường ñó 
(nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín; trung, hiếu, ñễ; lễ, 
nghĩa, liêm, sỉ, …) ñạo Nho có cái triết lý của 
kinh Dịch gọi là Dịch lý thì người ta cố tình 
quên ñi, hay chỉ chịu bỏ công ra nghiên cứu ñể 
áp dụng vào việc bói toán (quẻ Dịch) mà thôi. 
Còn nhà Nho thì có ñại Nho với tiểu Nho mà 
người ta không ñể ý phân biệt.  

 
Dịch lý chủ trương mọi sự mọi việc 

trong vũ trụ ñều ñổi thay tiến hóa theo chu kỳ 
và theo hoàn cảnh môi trường của mỗi thời  

ñoạn. Hoàn cảnh mới, môi trường mới thì sẽ có 
vận hội mới. Những nhà hiền triết cách mạng là 
những kẻ nhìn rõ những sự ñổi thay trong ñời 
mình ñang sống cũng như dự kiến ñược những 
ñổi thay tất yếu sẽ tới trong ñời sau nên mới 
can ñảm ñể xướng lên những sự cải cách tương 
ứng cho một vận hội mới theo nguyên lý của 
Dịch. Rủi cho nước Tàu và mấy nước chịu ảnh 
hưởng trong ñó có Việt Nam ta là ít có ñược 
mấy nhà hiền triết có ñầu óc cách mạng như 
vậy, mà ñầy dẫy những nhà làm chính trị (sau 
Khổng Tử) cũng ñược gọi là nhà Nho ñấy, 
nhưng vì lợi ích chính trị riêng của cá nhân hay 
dòng họ mình mà muốn giữ nguyên trạng xã 
hội càng lâu càng tốt theo cái nền luân lý của 
Khổng Mạnh (lớp lang trên dưới, tam cương 
ngũ thường) vì nó có lợi cho vua tôi của họ. 
Nếu ai mà có tư tưởng cách mạng (thí dụ như 
ñòi bỏ chế ñộ “truyền tử” ñể thay bằng chế ñộ 
“truyền hiền” hầu chọn người lên nối ngôi vua 
chẳng hạn) thì bị ghép vào tội “ñại nghịch vô 
ñạo” có thể bị chết chém hay bị tru di tam tộc. 
Cái tội “phản ñộng” mà cộng sản chụp lên ñầu 
các nhà hoạt ñộng dân chủ bằng tư tưởng như 
Lê chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Lê thị Công 
Nhân cùng với các blogger tranh ñấu cho tự do 
dân chủ trong nước chính là cái tội ñại nghịch 
vô ñạo của thời vua chúa ñó vì dám ñòi bỏ 
cộng sản ñể theo dân chủ. 

 
Những nhà hiền triết sống theo ñạo ñức 

luân lý Khổng Mạnh, lại biết suy tư theo triết lý 
của Dịch ñể áp dụng ñạo vào ñời thì ñược gọi 
là ñại Nho. Họ có thể sống theo công thức “ñắc 
chí, dĩ dân do chi; bất ñắc chí, ñộc hành kỳ 
ñạo”. ðắc chí là ñược ñời (dân hay vua) hiểu 
mình và chịu xài mình (cho mình cơ hội thi thố 
tài năng, sở học, nói tắt là ñược “tiến vi quan”) 
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thì mình sẽ do theo dân ý (của thời ñó) mà phục 
vụ cho ñời (của thời ñó). Còn không may mà 
bất ñắc chí (bị dân cho là gàn, ăn cơm dưới ñất 
nói chuyện trên trời, nhứt là bị ông vua không 
xài vì không có lợi cho việc ñè ñầu cỡi cổ thiên 
hạ của ổng nên thất bại trên con ñường thi cử 
hoạn lộ, không ñược xuất sĩ ra làm quan, chỉ có 
thể “thối vi sư” là cùng), thì sẽ sống riêng theo 
con ñường của mình ñã chọn với những cái giá 
phải trả của nó (cô ñơn, thanh bần, ẩn dật, vân 
vân…) Ở thời phong kiến vua chúa, bất ñắc chí 
còn có thể ñộc hành kỳ ñạo, một mai một cuốc 
một cần câu, sống một cuộc ñời an bần lạc ñạo 
như ñại Nho Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chớ còn 
sống vào thời phong kiến hiện ñại hóa của mấy 
“ñồng chí” nhà ta, thì bất ñắc chí mà muốn ñộc 
hành kỳ ñạo coi bộ khó hơn nhiều, nhứt là 
muốn “thối vi sư” như Hà Sĩ Phu là tìm cách 
giáo dục soi sáng cho ñời bằng những tư duy 
minh triết theo cung cách của một bậc ñại Nho 
thì càng khó hơn nữa, bởi vì nếu không bị tù 
ñày giam hãm dã man 
trong nhà tù nhỏ, thì 
cũng bị quản chế ñối 
xử thiếu văn hóa 
trong nhà tù lớn.   

 
Những nhà 

chính trị thực dụng 
xem cái học theo 
Khổng Mạnh là cái 
cần câu cơm hay cái 
phương tiện mưu tìm 
danh lợi bất chấp thủ  ñoạn thì bị gọi là tiểu 
Nho mà hình thái thấp nhứt của họ là bọn hủ 
Nho, chỉ biết học thuộc lòng và mù quáng khư 
khư giữ chặt những giáo ñiều học ñược hay bị 
nhồi sọ phải theo, mà không dám hay không 
chịu suy nghĩ ra ngoài khuôn sáo có sẵn dù thời 
thế ñã ñổi thay. Những ngài tiểu  Nho nầy biết 
Dịch lý chớ chẳng phải không, nhưng mà họ 
chịu ñấm ăn xôi, sống theo công thức “chó của 

ðạo Chích sủa vua Nghiêu” ñể bảo vệ nồi cơm 
của họ, bảo vệ và khuông phò triệt ñể ông vua 
hay cái triều ñại, cái thể chế gọi là chính thống 
mà họ ñang phục vụ bằng cái khuôn phép của 
Khổng Mạnh rất tiện và lợi cho việc chăn dân 
trị nước của thời cổ. Các ngài tiểu Nho nầy 
luôn luôn là lực cản của một xã hội muốn tiến 
bộ, thời nào cũng có, mà khổ nỗi họ thường là 
những người thành công nhứt xét theo tiêu 
chuẩn cơm áo gạo tiền, no cơm ấm cật, vinh 
thân phì gia, ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi. Vì 
họ thành công như vậy nên thường nắm ñược 
thực quyền lãnh ñạo quần chúng, cai trị toàn 
dân, và xu hướng tự nhiên của họ là bịt miệng 
những tiếng nói của những nhà tư tưởng có tư 
duy mới hay ñề xướng lên những chương trình 
cải cách không có lợi cho họ. ðối với những 
thành phần tiên tiến dấn thân vào hành ñộng cụ 
thể thì càng bị họ ñàn áp tàn nhẫn, thô bạo, và 
thiếu văn hóa hơn với lực lượng công an tàn 
bạo và hệ thống tòa án kăng gu ru của họ.  

 
Nước Tàu bị 

giặc chậm tiến chế 
ngự trong một giấc 
ngủ dài hằng ngàn 
năm cũng vì cái nạn 
mà người viết xin 
tạm ñặt cho cái tên là 
“Nho mà không 
Dịch” của mấy ñấng 
tiểu Nho nầy. Cái 
phiên bản của những 

tiểu Nho bên Tàu lại trở thành những hủ Nho 
bên Việt Nam ta.  Cái tính “bảo hoàng hơn 
vua” không biết có phải là dân tộc tính của Việt 
Nam ta hay không mà khi ta theo Nho thì ta 
Nho (lâu) hơn Tàu; khi ta theo cộng sản thì ta 
cộng sản (lâu) hơn cả Nga. Nay mai mà ta dân 
chủ, không chừng ta sẽ dân chủ (lâu) hơn cả Âu 
Mỹ nữa. Tàu ta cho tới khi thấy bị thua thiệt 
quá nhiều với nền văn minh cơ giới của Tây 
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phương rồi thì mới bừng tỉnh, không còn khư 
khư giữ những nếp suy tư và sinh hoạt theo 
những giáo ñiều của nền văn hóa cũ nữa. 
Nhưng lại rơi vào một thái cực khác của chủ 
thuyết Mác Lê, mà xét cho cùng thì cũng là một 
biến thái của tình trạng Nho mà không Dịch 
vừa nói ở trên mà thôi. Nghĩa là khi họ chụp 
ñược một học thuyết mới, có nhiều tư tưởng 
cấp tiến dễ ñem ra áp dụng ñể vận ñộng và lôi 
kéo quần chúng về phía họ và nhờ ñó có ñược 
một sức mạnh vô ñịch, học ñược nhiều phương 
thức sắt máu ñể chăn dân trị nước hữu hiệu rồi 
thì họ ngưng ñọng học thuyết ñó lại ở những gì 
tiện, lợi và rẻ tiền cho mục ñích chính trị của 
họ. Sống trong chế ñộ của họ, ai mà thấy trước 
ñược những ñổi thay mới rồi ñề xướng lên 
những cải cách cho thích hợp với một vận hội 
mới, thì cũng bị hủy diệt với cái tội phản ñộng 
dưới tội danh “lợi dụng tự do dân chủ ñể chống 
lại nhà nước.” Ngay bây giờ ñây, tự do dân chủ 
ñang thắng lớn trước thoái trào của cộng sản, 
cho nên ñược xem như là 
một cứu cánh cho nhân loại. 
Bây giờ, có một kẻ nào bắt 
chước các bậc ñại Nho nói 
trên ñể ñề xướng cổ võ cho 
một cái gì khác hơn là cái 
cứu cánh ñó, thử xem có bị 
thiên hạ xúm lại ñập như là 
ñập một con chó ñiên hay 
không?  

Người ta bị mấy nhà 
Nho mà không Dịch vật lên 
vật xuống nên tối tăm mặt 
mũi mà không thấy ñường ñể 
vạch mặt chỉ trán mấy thủ 
phạm tiểu Nho của mọi thời ñại ñó, lại lo 
nghiên cứu ñể ñổ tội lên ông Khổng ông Mạnh 
theo lối trăm dâu ñổ ñầu tằm. Có người thì nêu 
ý kiến rằng cộng sản Việt Nam hiện tại là 
“Khổng giáo hiện ñại hóa” với cái hệ thống dọc 
vua trên hết, dưới là quan, chót cùng mới tới 

dân, nay ñược biến thái thành ðảng thay cho 
vua trên chóp bu, lớp cán bộ thay cho quan, còn 
lại là dân ñen dưới hạ tầng. Mà ñã là dân thì 
phải phục tùng vô ñiều kiện ñối với quan và 
trung thành tuyệt ñối với vua. Cái khẩu hiệu 
“trung với ñảng” là một cuộc tráo bài từ cái 
“quân thần cương” của thời Khổng Tử ñó. 
Cuộc tráo bài ñó ñang ñược hiện ñại hóa bằng 
sự thành lập hằng ngàn cái viện Khổng Tử 
trong và ngoài nước ñể ñề cao tinh thần trung 
quân của Khổng giáo nay ñược sửa sắc ñẹp lại 
thành trung với nhà nước, trung với ñảng. 
Trước ñó, tác giả của Tổ Quốc Ăn Năn Nguyễn 
Gia Kiểng thì kết luận ñại ý rằng: Nếu Việt 
Nam muốn tiến bộ thì phải gột sạch tàn tích của 
nền văn hóa Khổng giáo và làm sáng tỏ vai trò 
tai hại của Khổng Nho trong lịch sử chúng ta. 
Nền văn hóa Khổng giáo sở dĩ tai hại là vì có 
bọn tiểu Nho hay bọn ñảng viên cộng sản 
ngưng ñọng hay tráo bài những kỹ thuật trị dân 
của Khổng giáo lại làm cái công cụ có lợi riêng 

cho họ. Muốn gột sạch tàn tích thì 
gột sạch những tai hại của sự ngưng 
ñọng hay tráo bài ñó, chớ không nên 
và không thể gột sạch hết những gì 
của nền văn hóa Khổng giáo, vì ñó 
là một nền văn hóa hợp với tính 
người, ñược áp dụng cho con người 
của mọi thế hệ nếu nó ñược canh 
tân cập nhựt theo thời thế ñúng theo 
Dịch lý. Kêu gọi gột bỏ tất cả những 
kỷ cương luân thường ñạo lý của 
Khổng Mạnh thì cũng gần như nói: 
muốn xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa 
thì phải ñào tạo con người mới Xã 
Hội Chủ Nghĩa vậy. Con người mới 

XHCN nầy chúng ta ñã bắt ñầu nhận diện ra 
ñược rồi. ðó là những con người xem nhân 
nghĩa lễ trí tính là tàn tích của một xã hội phản 
khoa học, phản tiến bộ. ðối với họ, làm chính 
trị mà giữ nếp ngũ thường là ngu, là thua kém 
ñối phương. Khi nắm ñược quyền cai trị dân rồi 
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thì những con người mới XHCN nầy liền thi 
hành ngay bài học của Mao Trạch ðông rằng 
“quyền lực chính trị phát ra từ họng súng” ñể 
triển khai những chính sách bất nhân bất nghĩa, 
triệt ñể áp dụng những thủ ñoạn dối gạt vô liêm 
sỉ không cần giữ chữ tín với dân gì hết. 

 
Con người của những thế hệ kế tiếp có 

thể ñổi thay, nhưng nếu nhân tính vẫn còn, thì 
nhân nghĩa lễ trí tín của Khổng giáo ñời nào 
cũng nên ñược duy trì, nếu cần thì cải tiến lại 
cho hiện ñại. Nếu chịu noi theo tinh thần của 
Dịch lý, thì những tam cương ngũ thường, tam 
tùng tứ ñức, nói chung là luân lý của Khổng 
Mạnh ñời nào cũng có thể mài dũa, 
ñẽo gọt, ñiều chỉnh lại mà xử dụng 
ñược cả vì tính chất  nhân bản của 
nó. Trừ phi nhân loại không còn là 
gồm ña số người do cha sanh mẹ ñẻ 
như chúng ta, mà là “người” (trong 
dấu ngoặc) do từ trong ống nghiệm 
chui ra, hay do phương pháp nhân 
bản vô tính (cloning) mà ñược sản 
xuất hàng loạt rồi chiếm ña số, thì 
sự mài dũa ñẽo gọt theo tinh thần 
Dịch lý nói trên vẫn còn khả thi 
ñược.  

 
Ông Khổng ông Mạnh ñặt ñể ra một nền 

luân lý áp dụng cho một xã hội nông nghiệp cổ 
sơ, vừa mới rời bỏ nếp sống săn bắt ñể bước 
sang nếp sống trồng trọt chăn nuôi, ñất rộng 
người thưa, của cải thiên nhiên không ñến ñỗi 
phải tranh ñấu nghiệt ngã lắm mới sinh tồn, 
lòng người không lắt léo phức tạp hay ác ñộc vì 
nhu cầu tranh sống mà phải có. Thời biểu sinh 
hoạt của xã hội ñó tính bằng ñời người, bằng 
con giáp, bằng năm, bằng mùa, bằng con trăng, 
hay bằng ông mặt trời là cùng. Làm việc, ăn 
uống, nghỉ ngơi, vui chơi, ñám ma, ñám cưới, 
ñám giỗ, ñám cúng gì gì cũng theo cái nhịp 
sống với những thời lượng thừa thãi như vậy. 

Khổng Tử quan sát thiên văn ñịa lý và nhứt là 
nhân tâm ñể tìm hiểu mệnh trời và dựa theo ý 
trời ñể dựng lên cái mà người ta gọi là cái nền 
văn hóa Khổng giáo ñược nhắc ñến bên trên. 
Cái ý trời hay cái thiên mệnh gì gì ñó cũng 
ñược quan sát tìm hiểu theo thời biểu sinh hoạt, 
theo môi trường sống, theo tâm ñịa chất phác 
của con người thời ñó ñể mà tìm một cách sống 
theo ñạo Trung Dung, thuận theo mệnh trời, 
hợp với lòng người, cư xử phải chẳng với ñồng 
loại, mưu tìm hạnh phúc trong cái môi trường 
sống ñương hữu. Tam cương (quân thần cương, 
phụ tử cương, phu thê cương), ngũ thường 
(nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) ñược ñặt ra cũng là ñể 

sống cho ăn khớp với cái xã hội ñó. 
Sống vào thời Xuân Thu, Không Tử 
triệt ñể xiểng dương chế ñộ phong 
kiến, chủ trương trên có “thiên tử”, 
dưới có các “chư hầu” ñề trị quốc 
bình thiên hạ. Sang ñời sau, khi chế 
ñộ phong kiến không còn ñắc dụng 
trong việc chăn dân trị nước nữa, thì 
Nho giáo có ñược Mạnh Tử xướng 
lên chủ thuyết “dân vi quí, xã tắc thứ 
chi, quân vi khinh”, chấp nhận thực 
trạng chia thiên hạ ra thành nhiều 

quốc gia ñộc lập của thời Chiến Quốc. Xét cho 
cùng ñường lối chính trị của Mạnh Tử phải 
ñược xem như là phản nghịch lại với chủ 
trương của Khổng Tử. Ấy vậy mà Mạnh Tử 
không mang tội khi sư diệt tổ mà ñược công 
nhận là người thừa tiếp chính thống sự nghiệp 
Nho giáo của Không Tử. ðó là biểu hiện của 
các bậc ñại Nho, hành sử theo Dịch lý, ñiều 
chỉnh tư duy theo trào lưu mới, vận hội mới. 

 
Sau ñó một ngàn hai ngàn năm, những 

ñiều kiện kể trên ñã thay ñổi, tiến hóa có mà 
thoái hóa cũng có. Nếu những nhà cai trị là 
những bậc ñại Nho biết tuân theo Dịch lý mà 
ñiều chỉnh cách tổ chức xã hội, chính quyền ñể 
giáo dục cải hóa dân trí theo kịp với xã hội 
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mới, nếp sống mới, tâm thuật mới của người 
dân, thì ông Khổng ông Mạnh có phải ñỡ bị ñổ 
thừa vì những kiệt tác tai hại của các ngài tiểu 
Nho hay không? Trong tam cương, thì ngày 
nay cái quân thần cương là cái khâu yếu nhứt vì 
nó ñề cao chữ “trung” của thần dân ñối với vua 
chúa, nhưng không phải không có cách trau 
chuốt mài dũa lại xài cho xã hội hiện tại. Chẳng 
hạn như phải hiểu chữ “quân” trong quân thần 
cương theo nghĩa cập nhựt của thời dân chủ. 
Quân là quân vương, là vua, mà trong thời dân 
chủ thì toàn dân là trời, là vua với cái ý niệm ý 
dân là ý trời. Trung với vua thời xưa nay trở 
thành trung với toàn dân, trung với quốc gia 
dân tộc, thì cái quân thần cương vẫn còn, nếu 
cần thì ñặt cho nó một cái tên khác. Với cách 
suy luận thoáng như vậy, thì giá trị của phụ tử 
cương và phu thê cương vẫn còn trên năm sáu 
mươi phần trăm, nếu ñiều chỉnh vậm vá với 
luật nhân quyền, luật nam nữ bình quyền, luật 
cấm kỳ thị giới tính tuổi tác, thì giá trị của nó 
sẽ gần với một trăm phần trăm. Còn ngũ 
thường ngày nay có phải là những tàn tích của 
văn hóa Khổng giáo cần phải gột cho sạch, cần 
phải hủy diệt cho hết (chẳng hạn như ñể xây 
dựng con người mới XHCN không có lễ nghĩa 
liêm sỉ gì hết) hay không? Hỏi tức là trả lời.   

Học thuyết cộng sản của Marx-Engels 
không phải hoàn toàn không có những ñiều khả 
thủ của nó, nếu bình tĩnh ñứng trở lại cái hoàn 
cảnh xã hội khi những tư tưởng ñó xuất hiện ñể 
mà xét. Chỉ vì nó cũng bị các ngài “tiểu Nho 
cộng sản” chiếm dụng rồi ngưng ñọng nó lại 
trong kỹ thuật sách ñộng quần chúng, cướp 
ñoạt chính quyền, tự phong cho mình là giai 
cấp vô sản có ñộc quyền lãnh ñạo theo hiến 
pháp do họ tự biên tự diễn hầu áp dụng chủ 
trương “quyền lực chính trị phát ra từ họng 
súng” mà kềm kẹp dân chúng trong chế ñộ ñộc 
tài ñảng trị, vân vân…cho nên không ñáp ứng 
ñược những nhu cầu tiến hóa của nhân loại, 
không bắt kịp nhịp sống của một vận hội mới, 

thành ra nó bị chết yểu (ở xứ mấy ông tiểu Nho 
cộng sản), hoặc sống lây lất dưới một dạng quái 
thai (ở xứ của mấy ông hủ Nho cộng sản). Ông 
Lê bị ñổ thừa còn có thể thông qua vì những 
“kỹ thuật” cách mạng của ổng. Ông Mác bị ñổ 
thừa vì những “tư tưởng” cách mạng của ổng 
thì có phần nào ñồng cảnh ngộ với ông Khổng 
ñã bị ñám học trò nó hại. Còn ông Xít thì chính 
là một loại tiểu Nho (loại ñắc thế ñến tột ñỉnh) 
của chủ nghĩa Mác Lê vậy. Một tiểu Nho của 
mẫu quốc nầy mới sanh ra một tiểu Nho của 
Tàu là Mao chủ tịch và một hủ Nho của Việt 
Nam ta là cụ hay bác của các “ñồng chí” bên 
nhà. Hủ Nho nầy có nghề “trồng người” bón 
toàn phân thứ dữ nên mới ñể lại cho ñời một 
ñám “ñỉnh cao trí tuệ”, một ñám con người mới 
XHVN, của Việt Nam ta ba bốn mươi năm sau 
như ta ñang có.  

 
Bước sang thế kỷ 21, cứ giả sử như tự do 

dân chủ nhân quyền toàn thắng trên khắp thế 
giới vì nó phù hợp với môi trường sống hiện 
tại, với nếp sống tính từng giờ (làm việc ăn 
lương giờ), từng ngày (làm việc sáng vác ô ñi 
tối vác về có nghỉ weekend), với tâm thuật ít 
còn thiệt thà chất phác của con người hiện ñại 
(ñược ñiều tiết bởi luật lệ ñương hành), với tài 
nguyên của trái ñất vẫn còn ñủ dùng trong một 
thời gian dài nữa (nhưng bắt ñầu có tranh giành 
ác liệt rồi), vân vân… Thế là sẽ nẩy sanh ra 
một lớp tiểu Nho của thời ñại dân chủ tự do 
nhân quyền. Lúc nầy bạn hay là tôi mà muốn 
làm nhà ñại Nho, thử hình dung dự ñoán ra một 
nếp sống của một xã hội mới của nhân loại 
trong một thế kỷ nữa rồi ñề xướng lên những 
thay ñổi có tính cách thích ứng với vận hội mới 
ñó, thì những nhà quán quân về tự do dân chủ 
nhân quyền hôm nay sẽ xem chúng ta là những 
quái thai ngay. ðó chẳng qua cũng là một hiện 
tượng Nho mà không dịch vậy thôi. 

Cái vận hội mới vừa dự kiến ở trên ñây 
ñại khái là phải thích dụng cho những hình thái 
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sinh hoạt như vầy: phần lớn những công việc 
“sáng vác ô ñi tối vác về” với quần áo tươm tất 
xe cộ lăng xăng sẽ ñược thay bằng những 
những công tác ngồi nhà (hay nằm nhà, mặc áo 
thung xà lỏn cũng ñược) không cần di chuyển 
nhiều bằng xe cộ cũng không cần áo quần tươm 
tất bảnh bao gì hết nhờ có máy ñiện toán; 
những việc nặng nhọc nguy hiểm sẽ do robot 
phụ trách; các dịch vụ mua sắm, ăn uống, giải 
trí, y tế và ngay cả những sinh hoạt tín ngưỡng 
cũng không cần rời khỏi nhà mà cũng ñược 
phục vụ ñầy ñủ và nhanh chóng (theo kiểu mua 
pizza ñược giao tận nhà, nếu bị giao trễ sau 
mấy phút gì ñó thì khỏi trả tiền); những giao 
tiếp giữa người và người cũng ñược thao tác 
hay thực hiện khác với bây giờ nhờ những tiến 
bộ kỹ thuật (thử nhớ lại tốc ñộ tiến bộ của ñiện 
thoại cầm tay mà xem); nhân quyền ñược bảo 
vệ tối ña thì “thú quyền” biết ñâu cũng ñược 
nâng cao theo một tỉ lệ nào ñó (thử xem lại 
những dịch vụ y tế, khách sạn, thực phẩm vân 
vân…cung cấp cho chó mèo hiện nay mà xem); 
các robot có cái gọi là trí khôn nhân tạo 
(artificial intelligence) ñã mạnh mà có khi còn 
khôn hơn con người nữa thì có luật bảo vệ 
quyền lập nghiệp ñoàn, lập ñảng cho “họ” ñể 
“họ” tranh cử cho thật là tự do, dân chủ, ña 
nguyên hay không? Những sinh hoạt dân chủ 
có tính cách tiêu biểu của thời nay như “rủ 
nhau ñi bầu”, phổ thông ñầu phiếu, tự do ngôn 
luận, tự do ñảng phái, tự do nghiệp ñoàn, tự do 
tín ngưỡng, cấm kỳ thị dưới mọi hình thức, vân 
vân… có còn hợp thời trong vận hội mới ñó 
hay không? Hỏi như vậy không có nghĩa là cái 
gì của hôm nay ñều phải xem là tàn tích phải 
gột sạch hết trong ngày mai như tác giả của Tổ 
Quốc Ăn Năn ñề nghị phải làm với nền văn hóa 
Khổng giáo. Mà chỉ là sự gợi ý cho một cách 
suy tư trong tinh thần của Dịch lý mà thôi vậy. 

 
Thử tưởng tượng một xã hội tương lai 

gồm ña số những “người” (viết trong dấu 

ngoặc) không phải do cha sanh mẹ ñẻ ñược ñề 
cập ở phần trên mà áp dụng chế ñộ dân chủ của 
ta ngày nay một cách triệt ñể, thì bầu cử tự do 
và ñối xử bình ñẳng sẽ ñưa ñến kết quả thảm 
khốc như thế nào cho ñám người (không có dấu 
ngoặc) ñang trở thành thiểu số ñó. Thảm khốc 
là vì người thì chịu sướng mà càng ngày càng ít 
chịu ñẻ vì nhiều lý do ñược công nhận là chính 
ñáng, còn “người” thì cứ ñược sản xuất ra theo 
kiểu “ñại trà” (dùng chữ của các “ñồng chí” 
bên nhà) nếu không có biện pháp gián chỉ, 
thành ra sẽ tới một lúc người sẽ trở thành thiểu 
số, và “người” thì trở thành ña số. Mà ña số thì 
sẽ ñoạt quyền lãnh ñạo trong khuôn khổ luật 
pháp ưu việt của nền tự do dân chủ hôm nay. 
Chưa kể ñám “người” nầy mà liên minh với 
ñám robot, thì người ñồng loại của ta chỉ có 
nước bị tiêu diệt mà thôi nếu không kịp dùng 
Dịch lý cho sớm ñể mưu sinh thoát hiểm. Ý 
người viết muốn nói là trước ñó phải có thêm 
luật lệ “bất nhân” với ñám “người” ñó chẳng 
hạn như là cấm cản hay hạn chế sự sinh sản bất 
chính thống và không theo tự nhiên nọ. Nếu 
sinh sản rồi mà thấy “người” nào có dấu hiệu 
thiếu nhân tính thì xóa bỏ ñi như cho các bản 
copy xấu vào máy xé giấy (shredder) vậy; mỗi 
“người” nầy trước khi ñược cấp quyền làm 
người thực sự, ñược nhập tịch và ñược cấp 
quyền công dân (ñể ñược quyền bầu cử và 
những quyền căn bản khác) thì phải ñược qua 
hệ thống luật thanh lọc với tất cả sự kỳ thị cần 
thiết ñể bảo vệ cho loài người chúng ta. Những 
“người” ñược “sản xuất” (chớ không phải ñược 
“sanh sản” tự nhiên) với mục tiêu cung cấp tim 
gan phèo phổi cấy cho người bệnh tật thì càng 
không ñược cho hưởng cái gọi là nhân quyền 
của ta ngày hôm nay nữa. Tới giai ñoạn ñó thì 
chẳng những ông Khổng ông Mạnh, mà những 
nhà quán quân của thuyết tự do dân chủ nhân 
quyền hôm nay cũng sẽ nhận câu “you’re 
fired!” của Ronald Trump nữa vậy. 
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