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Đặng Vũ Nhuế 
 
1. Thời Xuân Thu 
 
 Ta phải đi ngược thời gian, tưởng đến nước 
Tàu cách nay non hai nghìn tám trăm năm. 
Thời ấy sử Tàu gọi là thời Xuân Thu, bắt đầu từ 
năm 770 trước công nguyên (tcn), khi vua nhà 
Chu chuyển đô về phía Đông, cho đến năm 476 
tcn, khi nước Việt của Câu Tiễn phá được nước 
Ngô của Phù Sai rồi lại rơi vào tay vua nước 
Sở. 
 Thời ấy nước Tàu có vua và có các chư hầu 
làm chủ những lãnh thổ nhỏ. Chư hầu hằng 
năm triều cống vua, vua gặp nguy biến thì 
mang quân đến giúp, thỉnh thoảng đến dự các lễ 
tế trời đất. Vua là một trọng tài, chư hầu có 
chuyện xích mích thì vua điều đình giảng hòa. 
Tuy vậy nhà vua mỗi ngày một suy, không còn 
nhiều uy tín như trước nữa.  
 Đến đời vua nhà Chu thứ mười, Chu-U-
Vương say mê một người quí phi trẻ tuổi tên 
Bao-Tự, phế hoàng hậu, phế thái tử, lập Bao Tự 
làm hoàng hậu và con Bao Tự làm thái tử. Bao-
Tự đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng 
tính nết kỳ-quái. Bao-Tự nghe thấy cung nữ xé 
lụa, thấy êm tai, vua bèn bắt mỗi ngày lấy trong 
kho 100 tấm lụa, mang vào cung để cung nữ 
ngày đêm thay phiên nhau xé cho Bao-Tự nghe. 
Bao Tự lại có cái lạ là không bao giờ cười. Vua 
truyền rằng ai làm cho Bao Tự cười sẽ được 
trọng thưởng. Các quan thi nhau kiếm người 
làm trò hề, kể truyện vui, nhưng Bao Tự vẫn 
không cười. Một nịnh thần là Quách Thạch-Phủ 
hiến kế: gần kinh-đô có một cái đài ở trên một 
ngọn đồi cao gọi là Ly-sơn, hễ có biến cố thì 
đốt lửa trên đài làm hiệu để chư hầu mang quân 
đến giúp. Nay đốt lửa, các chư hầu kéo nhau 
đến, không thấy gì bất yên, tất sẽ có lắm 
chuyện buồn cưới. Vua nghe lời, ra lệnh đốt 

lửa, rồi ngồi ăn tiệc uống rượu cùng Bao Tự 
chờ xem sao. Quả nhiên các chư hầu người 
ngựa vội vã kéo nhau đến, không thấy gì nguy 
biến, muốn trách vua nhưng không dám trách, 
vẻ mặt tiu-nghỉu, làm cho Bao Tự bật cười. Vua 
thích chí, ôm Bao Tự vào lòng và thưởng cho 
Quách Thạch-Phủ một nghìn nén vàng: 
 
 "Nghìn vàng đổi lấy trận cười như không..." 
(Kiều). 
 
 Ít lâu sau có rợ Nhung mang quân đến đánh, 
U-Vương sai đốt lửa ở núi Ly Sơn. Không chư 
hầu nào đến, U-Vương cùng Bao Tự  bỏ chạy, 
rợ Nhung đuổi bắt, chém U-Vương ra làm hai 
mảnh, giết thái tử con Bao Tự, còn Bao Tự thì 
tướng rợ Nhung thấy đẹp thật, giữ để giao 
hoan. Thái tử trước bị phế nay lên ngôi, hiệu là 
Chu Bình-Vương, rời kinh đô cũ là Kiển Kinh 
(thuộc tỉnh Thiểm Tây ngày nay), chuyển về 
Lạc-Ấp tức Lạc-Dương ở phía Đông (thuộc 
tỉnh Hà-Nam ngày nay). Thời Đông Chu bắt 
đầu. 
 Thời nhà Chu nước Tàu còn bé nhỏ, đại lược 
gồm những tỉnh ở đồng bằng sông Hoàng Hà 
(Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây, Sơn 
Đông, Hồ Bắc, Giang Tô), và một phần nhỏ ở 
đồng bằng sông Hán và sông Dương Tử. Chư 
hầu phần đông chỉ là các tù trưởng và các chúa 
địa phương, lãnh thổ thường chỉ nhỏ như một 
quận một huyện. Lúc nhà Chu lên ngôi ở phía 
Tây, các sử gia ước lượng rằng chư hầu có đến 
1800 họ. Đến thời Xuân Thu thì còn lại khoảng 
140 họ. Những họ này tranh giành đất của 
nhau. Hết thời Xuân Thu đến thời Chiến Quốc 
thì còn lại có 7 họ là đáng kể, đứng đầu 7 nước 
là Tần, Ngụy, Triệu, Hàn, Yên, Tề và Sở. Năm 
221 trước Tây lịch kỷ nguyên thì chỉ còn có 
một, là Tần Thủy Hoàng, người đã thống nhất 
nước Tàu.  
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 Chữ Tần, người Tàu đọc là Ts'in, do đó 
người Pháp gọi nước Tàu là Chine.  Người Đức 
gọi là Kina. Người Anh gọi là Chai-na (China). 
 Tranh giành lãnh thổ của nhau, chư hầu 
dùng binh đao hay bất cứ mưu mẹo gì. Một 
nước nọ mất mùa, hỏi vay thóc nước láng 
giềng. Nước láng giềng bắt cắt đất làm của tin 
xong mới cho vay. Trước khi đong thóc cho 
vay, lại tai ác luộc ngầm thóc đã : thóc này vẫn 
xay giã được, nhưng không gieo thành mạ 
được. Năm sau sẽ lại đói, sẽ phải lại vay thóc, 
và đất cắt làm của tin nay là của chủ nợ. 
 
2. Khổng Tử 
 
 Thời ấy là thời binh đao loạn lạc, không bao 
giờ dân chúng được sống lâu năm trong cảnh 
thái bình. Khổng tử sinh năm 551 trước Tây 
lịch kỷ nguyên, ở nước Lỗ, ngày nay là huyện 
Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Tên húy là Khâu, tên 
tự là Trọng Ni. Thân phụ là quan võ, lúc tuổi đã 
70 lấy thêm người vợ trẻ sinh ra Khổng Tử. 
Ông Tổ ba đời Khổng Tử nguyên là quý tộc 
người nước Tống ở phía Tây nước Lỗ, có đất 
có nông nô canh tác, nhưng vì tính toán đường 
lối chính trị sai nhầm, nên phải bỏ nước Tống 
sang nước Lỗ. Lúc Khổng Tử lên ba tuổi thì 
thân phụ Khổng Tử qua đời. Lúc 19 tuổi Khổng 
Tử thành gia thất, rồi giữ chức Ủy Lại coi việc 
gạt thóc trong kho, sau lại coi việc chăn bò nuôi 
dê để tế lễ. 
 Tuy chỉ là một công chức bé nhỏ, Khổng Tử 
sớm nổi tiếng là người biết nhiều hiểu rộng, 
nhất là về các lễ nghi cúng tế, cho nên có một 
ông quan nước Lỗ cho 2 con theo học. Năm 29 
tuổi Khổng Tử muốn đến Lạc Ấp để học thêm 
về phép tắc lễ nghi, thăm các miếu đền, nhưng 
không có tiền đi vì Lạc Ấp ở xa. Có người nói 
cho vua nước Lỗ hay, Lỗ-hầu liền cho một cỗ 
xe và hai con ngựa, cùng kẻ hầu người hạ đưa 
Khổng Tử đi. Lúc ở Lạc Ấp Khổng Tử được 
gặp và nói chuyện với Lão Tử, rất phục Lão 
Tử, gặp xong kể lại là hôm nay ta gặp rồng. 
Theo như sách Sử Ký của Tư Mã Thiên ghi, 
Khổng Tử hỏi Lão Tử về lễ nghi, Lão Tử bảo 
Khổng tử rằng: 
 "Người quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp 
thời thì đội nón lá mà đi chân. Người buôn bán 

giỏi, khéo chứa của, coi như người không có gì. 
Người quân tử có đức tốt, coi diện mạo như 
người ngu dại. Ông nên bỏ cái khí kiêu căng, 
cái lòng ham muốn, cùng sắc dục và dâm chí 
đi. Những cái điều ấy đều vô ích cho ông." 
 Có lẽ Khổng Tử điệu bộ kiêu căng, nên Lão 
Tử mới nói thế. Ở Lạc Ấp ít lâu rồi Khổng Tử 
lại về nước Lỗ, mở trường dạy học, học trò có 
rất đông, nhưng vua nước Lỗ vẫn không dùng. 
Thời xưa cũng như thời nay: sang Pháp du học, 
đấm ngực tự phụ là người tài giỏi, nhưng về 
nước chính quyền cộng sản vẫn không dùng ! 
Thiếu gì chuyện như vậy. 
 Năm Khổng Tử 35, 36 tuổi thì nước Lỗ có 
giặc, Khổng Tử lánh sang nước Tề là tỉnh Sơn 
Đông bây giờ (nước Lỗ cũng thuộc tỉnh Sơn 
Đông), được vua nước Tề tiếp đón nồng hậu, 
định phong đất cho, nhưng có quan Đại Phu 
phản đối. Khổng Tử lại trở về nước Lỗ dạy học. 
Năm 51 tuổi Khổng Tử được vua nước Lỗ dùng 
làm quan Đại Tư Khấu, là chức quan coi việc 
quản trị nhà tù và việc an ninh xã hội. Khổng 
Tử ra lệnh giết quan Đại Phu là người xảo-
quyệt nham-hiểm. Nước Lỗ trở nên phồn thịnh. 
Nước Tề không muốn nước Lỗ mạnh, lập kế 
mỹ nhân, mang biếu vua nước Lỗ 80 người con 
gái đẹp lại khéo múa hát và 30 con ngựa quý. 
Những người đẹp này là lấy ở các thanh lâu ra 
(nước Tề có các thanh lâu từ thời Quản Trọng). 
Lỗ-hầu say mê, quên cả việc triều chính, lễ 
nghi. Thấy vậy, Khổng Tử kiếm cớ xin từ chức, 
cùng đồ đệ môn sinh đi chu du thiên hạ mong 
có vua nào dùng. 
 Thời bấy giờ bắt đầu có những nước to và 
đông dân. Nước to mà đông dân tất nhiên cai trị 
khó hơn nước bé và ít dân, vì thế các người 
không thuộc giới quý tộc đi chu du thiên hạ tìm 
chúa để làm quân sư mà tiến thân, gọi là du-sĩ. 
 Khổng Tử cùng các môn sinh đệ tử đi đến 
nước Vệ ở 10 tháng, vua nước Vệ không dùng. 
Sang nước Tống, bị quan Tư-mã nước Tống 
muốn giết. Bỏ sang nước Trần, được vua nước 
Trần trọng đãi, nhưng nước ấy cứ bị giặc giã 
luôn, Khổng Tử bỏ đi, lại trở sang nước Vệ. Ở 
đến ba năm mới được vua nước Vệ dùng. Vua 
nước Vệ có người vợ tên Nam-Tử, nhan sắc 
chim sa cá lặn, lại dâm đãng vô cùng, muốn 
tiếp Không Tử. Khổng Tử không dám từ chối 
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không gặp, vì lệ nước Vệ là quan mới nhậm 
chức thì phải vào chào vợ vua. Học trò của 
Khổng Tử là thầy Tử Lộ tỏ vẻ không bằng 
lòng, Khổng Tử nói: "Ta có làm điều gì không 
phải thì trời bỏ ta! Trời bỏ ta"! Vua nước Vệ 
lại chiều vợ, cùng nàng Nam-Tử đi xe ra chơi 
ngoài thành, cũng bảo Khổng Tử đi xe theo sau 
ra chơi một thể. Có người cười nói: "Đạo đức 
chạy theo sắc đẹp kia kìa"! Khổng Tử than: "Ta 
chưa thấy ai yêu cái đức như yêu sắc đẹp vậy!" 
Một hôm vua nước Vệ vời vào bàn việc. Khổng 
Tử kể lại: "Ta nói, vua Vệ ngồi nghe. Chợt có 
đàn chim bay trên trời, vua Vệ như tỉnh dậy, chỉ 
chỉ trỏ trỏ. Ta đứng lên, xin phép rút lui". 
Khổng tử rút lui rồi từ giã nước Vệ. 

Tượng Đức Khổng Tử ở Trung Quốc

 Khổng Tử còn đi nhiều nước, nước Sở, nước 
Thái, nước Diệp vv. 
Chẳng được vua nước 
nào dùng, mà có được 
dùng thì cũng chẳng 
được dùng lâu vì có kẻ 
dèm pha. Năm 68 tuổi 
thì Khổng Tử trở về 
nước Lỗ, sau 14 năm 
lang thang đó đây. 
Khổng Tử nay ở nhà 
dạy học trò, soạn lại 
sách vở đời trước để 
lại, và làm sách Xuân 
Thu để bày tỏ cái đạo 
của mình về đường lối 
chính trị. Học trò cộng 
tất cả trước sau có đến 
3000 người, trong số 
đó có 72 người rất 
xuất sắc. 
 Khổng Tử mất năm 
478 trước Tây lịch kỷ 
nguyên, hưởng thọ 73 
tuổi, tính lối ta là 74 
tuổi. Tục truyền rằng 
trước khi sinh ra 
Khổng Tử, bà thân 
mẫu nằm mộng thấy con kỳ lân nhả ra cho một 
bức thư, và trước khi Khổng Tử mất có người 
trông thấy một con kỳ lân hiện ra, con kỳ lân 
này què một chân. Nghe thấy người ta kể lại 
chuyện ấy, Khổng Tử biết rằng mình chẳng còn 

sống được nhiều năm, vội vã viết kinh Xuân 
Thu nói trên, kể lại những việc xẩy ra ở nước 
Lỗ và ở một vài nước khác thời Xuân Thu, cho 
đến khi Khổng Tử mất. Mùa xuân mùa thu 
người ta múa lân cũng là để nhắc lại chuyện 
trên, có lẽ vậy. 
 
3. Đạo Khổng 
 
 Đạo Khổng không phải là một tôn giáo có 
một Thượng Đế nào truyền cho Khổng Tử để 
rồi Khổng Tử mang đi dạy thiên hạ.  Khổng Tử 
dựa vào các tư tưởng từ xưa để lại đã ghi trong 
các sách cổ truyền, thêm vào đấy các tư tưởng 
riêng của mình và các điều nhận xét về xã hội 
thời bấy giờ mà lập đạo. Khổng Tử đi tới nhiều 

nước, tất mắt thấy 
tai nghe rất nhiều, 
hiểu rõ nhân tình 
thế sự. 
 Xem bản đồ 
Trung Hoa, thấy 
từ nước Lỗ ở Sơn 
Đông đến Lạc Ấp 
ở Hà Nam thẳng 
cánh cò bay 
đường dài đến 
hơn 400 kilômét, 
từ nước Lỗ đến 
nước Sở (tỉnh Hồ 
Bắc) khoảng 700 
kilômét. Ngày 
nay chả là mấy, 
nhưng cách nay 
2500 năm là rất 
xa dù có xe có 
ngựa, vì thời ấy 
làm gì có đường 
giải nhựa, làm gì 
có cầu để vượt 
qua sông ngòi? 
Dọc đường lại có 
trộm cướp nguy 

hiểm. Nghĩa là Khổng Tử chịu khó "đi cho biết 
đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". 
 Khổng Tử mong có người áp dụng thuyết 
của mình, hơn nữa, mong có người dùng mình 
mà áp dụng thuyết cai trị nước. Thuyết ấy là gì? 
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 Khổng Tử bắt đầu dạy học trò từ khi còn trẻ 
độ 25 tuổi cho đến khi mất đi lúc 74 tuổi, sau 
khi đã chu du thiên hạ trong nhiều năm, gặp 
người nọ người kia để đàm luận, và đàm luận 
với môn sinh, vậy tất nhiên đạo thuyết của 
Khổng Tử cũng theo thời gian mà biến hóa, 
thêm phần cao siêu thâm thúy. Đạo của Khổng 
Tử chia ra làm hai phần: phần lý thuyết (gọi là 
Hình Nhi Thượng Học tức siêu hình học), và 
phần thực tế (gọi là Hình Nhi Hạ Học). 
 
3.1. Lý Thuyết 
 
 Phần lý thuyết nói về trời, về sự biến hóa 
của mọi sự dưới trời gọi là thiên lý, về quỷ thần 
và về sinh tử. Con người sinh ra ở đời lẽ tất 
nhiên muốn biết tại sao có Trời, có muôn vật và 
có loài người, người sinh ra để làm gì, sau khi 
chết đi còn có gì không. Để trả lời những câu 
hỏi đó, Khổng Tử dùng những lý thuyết ở trong 
Kinh Dịch là quyển sách từ đời xưa để lại, rồi 
tu bổ thêm. 
 Trời.  Kinh Dịch (dịch có nghĩa là biến hóa 
đổi thay) giảng rằng mới đầu trong vũ trụ chẳng 
có gì cả, chỉ có "Thái Cực" là một sức mạnh 
hỗn độn vô hình. Sự hỗn độn ấy dần dần giảm 
đi. Thái Cực sinh ra lưỡng nghi là âm dương 
tương đối. Âm là tĩnh, là bóng tối, là giống cái. 
Dương là động, là ánh sáng, là giống đực. Âm 
lên đến cực độ lại thành dương. Dương lên đến 
cực độ lại thành âm. Lưỡng nghi âm dương 
sinh ra tứ tượng, tứ tượng lại sinh ra bát quái, 
rồi bát quái biến hóa vô cùng, sinh ra vạn vật, 
trong đó có loài người. Sự biến hóa không lúc 
nào ngừng, âm dương lúc nào cũng ảnh hưởng 
lẫn nhau, nên kinh Dịch cũng là một sách dạy 
phép bói toán. Lấy con mắt khoa học thời nay 
mà xét, thì thuyết thái cực lưỡng nghi ấy khá 
tân thời. Năm 1957, có 2 người Tàu làm việc ở 
Mỹ được giải thưởng Nobel về vật lý học, bởi 
đã phát minh những lý thuyết về nguyên tử học,  
do thuyết âm dương trong kinh Dịch mà ra (1). 
 Sinh. Bát quái biến hóa vô cùng sinh ra mọi 
vật, trong đó có loài người. Theo Khổng Tử, cái 
sinh là quan trọng, đã sinh ra đời thì sống ở đời 
và cáng đáng việc đời sống cho hợp đạo trời. 
Sống là vui. Đạo Khổng khác nhiều đạo ở chỗ 
ấy. 

 Theo đạo Phật, sinh là khổ, tử là khổ, lại có 
thuyết luân hồi, vậy phải thoát ra khỏi vòng 
luẩn quẩn ấy thì mới được lên cõi nát bàn (2). 
 Theo đạo Lão, người hiền triết phải sống ẩn 
dật, xa những tham vọng quyền thế, như trong 
truyện Sào Phủ : Sào Phủ đang cho trâu uống 
nước bên bờ suối thì thấy Hứa Do từ ngôi nhà 
trên đỉnh đồi chạy xuống suối rửa tai, vừa rửa 
vừa cười. Sào Phủ hỏi có chuyện gì mà cười 
thế. Người nọ đáp : "Vua nghe tiếng ta là người 
hiền triết, cho người đến tìm ta, định nhường 
ngôi cho ta.  Ta rửa tai vì tai ta đã phải nghe 
thấy những điều lố bịch ấy". Nghe thấy thế, Sào 
Phủ dắt trâu đi ngược lên trên giòng suối. Hỏi 
tại sao, Sào Phủ trả lời: "Ông đã để vua biết 
tiếng ông là một nhà hiền triết thì ông không 
phải là một nhà hiền triết. Tôi dắt trâu lên đây 
vì tôi không muốn trâu của tôi uống chất nước 
mà ông đã dùng để rửa tai của ông !" Theo đạo 
Lão thì người hiền triết không lộ những điều 
mình nghĩ mình biết ra ngoài: "người quân tử 
có đức tốt, coi diện mạo như người ngu dại", 
chính Lão Tử đã nói câu ấy với Khổng Tử. 
Nhũn nhặn hay là vì "rắn khôn giấu đầu", sống 
thời loạn vào núi ẩn dật là khôn hơn cả ? 
 Tử. Có sinh thì phải có tử, không có sinh vật 
nào bất tử cả. Chết đi rồi thì có gì không? Ai 
cũng muốn biết cái ấy. Thầy Tử Lộ hỏi Khổng 
Tử: "Người chết rồi còn biết gì nữa không?" 
Khổng Tử đáp: "Nếu ta nói người chết rồi mà 
còn biết, thì ta sợ rằng những người là con 
cháu hiếu thảo cũng liều chết theo cha mẹ. Nếu 
ta nói chết rồi thì không biết gì nữa, thì ta sợ 
những người con bất hiếu, cha mẹ chết bỏ đấy 
không chôn. Ngươi hỏi ta người chết rồi còn 
biết hay không còn biết, chuyện đó không cần 
kíp ngay bây giờ, sau sẽ biết. Ngươi biết gì về 
đời nay, mà muốn biết về đời sau ?" Câu trả lời 
ấy chứng tỏ Khổng Tử rất thận trọng trong lời 
nói, và đạo Khổng rất thực tế. 
 
3.2. Áp Dụng Lý Thuyết vào Đời Sống 
 
 Phần này là phần thiết thực ở đời của đạo  
Khổng, có thể tóm tắt bằng những chữ như : 
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín ; hoặc như: Quân-tử 
và Tiểu-nhân; hoặc bằng những câu như :Tu 
thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 
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3.2.1. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín 
 
       Nhân  là gì ? Hỏi Khổng Tử, Khổng Tử tùy 
người hỏi mà trả lời : 
1- "Sửa mình trở lại theo lễ là nhân. Theo lễ là 
theo lẽ trời (thiên lý), bỏ hết tư dục". 
2- "Yêu người là nhân." 
3- "Điều gì mình không muốn người ta làm cho 
mình, mình không làm cho người ta là nhân". 
4- "Làm được 5 điều ở trong thiên hạ là nhân : 
cung, khoan, tín, mẫn, huệ. Cung là không 
khinh nhờn, khoan là được lòng người, tín là 
người ta tin cậy được, mẫn là có công, huệ là 
đủ khiến được người."  
 Những câu trả lời trên, trích trong sách Luận 
Ngữ, là những câu trả lời trong những trường 
hợp đặc biệt, nên nội dung khác nhau. 
 Câu 1 có nghĩa rằng "nhân" là hợp với lẽ tự 
nhiên của trời đất: "nhân chi sơ, tính bản thiện", 
người lúc còn nhỏ tuổi thì bản tính tốt, không 
tham lam ích kỷ. Nhân không phải là chỉ không 
làm hại người khác (câu 3).  Nhân là yêu người, 
nhưng cũng là yêu mọi sinh vật. Thời Khổng 
Tử là thời loạn như trên đã nói, đời sống khó 
khăn, con người thường cư xử với nhau rất ác 
(chuyện cho vay thóc), đối với các nô lệ hay 
các súc vật chắc còn ác hơn. 
 Nhân là yêu hết cả mọi người. Sau này,có 
người kể với Mạnh Tử là một đồ đệ của Khổng 
Tử rằng vua nước Sở đi săn đánh rơi mất cái 
cung, một ông quan muốn cho người vào rừng 
đi tìm, vua Sở bảo: "Vua nước Sở mất cung thì 
người nước Sở bắt được, cần gì phải đi tìm" !  
Mạnh Tử phê bình: "Hà tất phải nói người 
nước Sở ! Chỉ cần nói: 'Người khác bắt được' 
là đủ rồi, mà lại nhân đức hơn". 
 Câu 4 mở rộng nghĩa chữ "nhân". Người là 
muôn vẻ, nhân còn là : nghĩa, lễ, trí, tín. 
 
 Nghĩa.  Nghĩa  là gì ? Chung sống với nhau 
gây nên những liên hệ tình cảm, do đó có 
những bổn phận đối với người ta, ấy là nghĩa. 
Nghĩa cha con gọi là "hiếu", nghĩa anh em chị 
em gọi là "đễ ", nghĩa vợ chồng gọi là "phu 
phụ", nghĩa bạn bè gọi là "bằng hữu", nghĩa 

người trên kẻ dưới gọi là "trung". Đối nghịch 
với "nghĩa" là lợi. 
 Một ông vua hỏi Mạnh Tử làm thế nào để 
lợi cho dân trong nước. Mạnh Tử trả lời : 
"Quân hà tất viết lợi diệc hữu nhi hành nghĩa". 
Ngài chẳng cần nói đến lợi, cứ làm việc nghĩa 
là có lợi cho dân rồi.  
 Cuối thời Chiến Quốc, Thái-tử Đan nước 
Yên (nước Yên là đất Bắc Kinh ngày nay) hậu 
đãi Kinh Kha. Cùng nhau đi chơi bên cạnh một 
cái hồ, thấy một con rùa nổi lên mặt nước, Kinh 
Kha nhặt hòn đá ném, Thái-tử Đan lấy trong 
thắt lưng ra một thoi vàng đưa cho Kinh Kha, 
bảo dùng mà ném. Kinh Kha khen một con 
ngựa đẹp, bữa ăn có món gan ngựa, Thái-tử 
Đan bảo là gan con ngựa Kinh Kha vừa mới 
khen là đẹp. Cung nữ gẩy đàn trong một tiệc 
yến, Kinh Kha khen cung nữ có bàn tay xinh, 
một lúc sau người hầu dâng Kinh Kha cái hộp, 
trong có bàn tay người cung nữ. Thái-tử Đan 
khiến Kinh Kha đi đến Hàm Dương làm thích 
khách giết Tần Thủy Hoàng. Kinh Kha biết 
rằng đi là chết, người tiễn đưa đều mặc tang 
phục quần áo trắng. Kinh Kha xuống thuyền ở 
bến sông Dịch-thủy, trước khi thuyền nhổ neo, 
cầm cành tre gõ nhịp vào men thuyền hát 
"Tráng sĩ nhất khứ bất phục hồi", tráng sĩ một 
đi không trở lại. Quả nhiên việc không thành, 
Kinh Kha bị giết. Kinh Kha ra đi vì có nghĩa 
với Thái-tử Đan. Thái-tử Đan giết ngựa, chặt 
tay cung nữ để mua chuộc Kinh Kha là bất 
nhân. 
 
 Lễ.   Lễ là gì ? Lễ là cách bầy tỏ tình ý của 
mình. Tình ý đối với  tổ tiên, với trời đất quỷ 
thần, tình ý đối với người. Khổng Tử dạy lễ 
nghi cho vua chúa hay kẻ muốn phò vua chúa 
cai trị nước, vì đối với vua chúa, lễ nghi là cần, 
lễ là đạo của trời. Thất lễ thì trời đánh thánh 
vật. Người thường đối với nhau cũng cần phải 
có lễ.  Trẻ con trước khi ăn, mời ông bà cha mẹ 
anh chị em rồi mới cầm bát đũa ăn. Lễ nghi 
giữa vợ chồng, giữa bè bạn, giữa kẻ trên người 
dưới. Vua có lễ nghi tế trời đất, vua dân đều có 
lễ nghi thờ cúng tổ tiên. Súc vật không biết lễ 
nghi, cái ấy là riêng của loài người. 
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Đền thờ Đức Khổng Tử ở Đài Loan,  

 Trí.  Trí là gì ? Trí là sáng suốt, để phân biệt 
được thực hư. Muốn cho óc sáng suốt, phải học 
hỏi để hiểu biết những điều người xưa đã biết 
được. Phải học cho thấu.Tri vi 
tri, bất tri vi bất tri, thị tri giã : 
cái gì mình biết, biết rằng mình 
biết; cái gì mình không biết, biết 
rằng mình không biết; thế mới là 
biết. Biết bằng lý luận, nhưng 
cũng biết bằng trực giác. Muốn 
biết bằng trực giác, tâm thần 
phải trấn tĩnh, phải thư thái. 
Người xưa thường có lệ là trước 
khi quyết định việc gì quan 
trọng, tắm gội để trấn tĩnh tinh 
thần, dẹp được những say sưa u 
mê, những lòng ham muốn, 
nhũng tư tưởng quá khích điên 
rồ đi, để đầu óc được minh mẫn. 
 
 Tín. Tín là gì ? Tín là làm sao 
được lòng tin của người khác. 
Muốn được người ta tin mình, thì không bao 
giờ đánh lừa người khác, không nói dối. Vua 
U-Vương muốn cho Bao Tự cười, đốt lửa hiệu 
gạt chư hầu. Chư hầu bị gạt, về sau thấy lửa 
hiệu không mang binh mã đến cứu vua nữa, vì 
vua đã thất tín (3). 
 
3.2.2. Quân Tử và Tiểu Nhân. 
 
 Người có đủ năm đức Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, 
Tín đạo Khổng gọi là "quân tử ", đối nghịch với 
quân tử là "tiểu nhân". 
 Chữ "quân tử" mới đầu chỉ người có địa vị 
cao quý, chữ "tiểu nhân" chỉ người hèn hạ, tỷ 
dụ như trong câu sau đây của Khổng Tử : 
 
 Quân tử học đạo tắc ái nhân, tiểu nhân học 
đạo dị sử giả. 
 Quân tử học đạo thì yêu người, tiểu nhân 
học đạo thì dễ sai bảo. 
 
 Về sau, nghĩa chữ quân tử rộng ra, chỉ người 
có chí khí cao cả được xã hội kính trọng nể vì, 
chữ tiểu nhân chỉ người có chí khí đê hèn, dù 
có giầu có chức lớn cũng không ai nể ai trọng 
(4) .  Sách Luận Ngữ do các học trò của Không 

Tử viết để ghi lại những lời của Khổng Tử, có 
nhiều câu tả người quân tử và kẻ đối nghịch với 
quân tử là tiểu nhân, tỷ dụ:   

 - Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân 
chi ác. Tiểu nhân phản chi. 
   Quân tử làm điều hay cho người ta, không 
làm điều ác. Tiểu nhân thì ngược lại. 
 - Quân tử tuyệt giao bất xuất ác thanh. 
   Quân tử không giao dịch với ai nữa thì 
cũng không nói xấu người ta. 
 - Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi. 
   Quân tử hiểu rõ thế nào là nghĩa, tiểu nhân 
hiểu rõ thế nào là lợi. 
 - Quân tử ưu đạo, bất ưu bần. 
   Quân tử lo đạo, không lo nghèo. 
 - Quân tử bất khí.  
   Quân tử làm gì cũng được (4). 
 - Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hỹ. 
Quân tử lúc khốn cùng vẫn giữ đạo, tiểu nhân 
lúc khốn cùng thì làm bậy. 
 
3.2.3. Tu Thân Tề Gia Trị Quốc 
 
 Khổng Tử lạc quan, tin rằng bản tính con 
người là tốt, và còn có thể khá hơn nữa được 
nhờ sự học hành tu sửa. Đối với người đương 
thời, nhất là đối với các chư hầu, nói thế khó 
nghe. Vì thời Xuân Thu là thời còn có quý tộc 
và nô lệ.  Con quý tộc thì lại là quý tộc, con nô 
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lệ thì lại là nô lệ. Bảo rằng bất cứ ai hễ tu thân 
thì sẽ khá là trái với nền tảng xã hội thời ấy. 
Việt Nam ta có câu: Con vua thì lại làm vua, 
con nhà thầy chùa lại quét lá đa. 
 Khổng Tử lại nói : Tu thân, tề gia, rồi mới 
đến trị quốc, bình thiên hạ, thì đối với vua chúa 
lại càng khó nghe nữa, vì con vua con chúa thời 
áy có học thì chỉ học bắn tên, múa kiếm, cuỡi 
ngựa. Bất quá học để biết viết, biết đọc, biết 
nghe nhạc và học thêm tế lễ là đủ rồi, cần chi 
học cái khác. Tề gia ư ? Lại càng khó nghe khi 
cung nữ có đấy đàn trong cung vua chúa, có 
hoạn quan lo việc nội trợ. 
 Tóm tắt lại, cái đạo mà Khổng Tử muốn 
giảng cho vua chúa không hợp với thói tục của 
vua chúa thời ấy một tý nào. Khổng Tử lập 
thuyết quá sớm với thời đại mình, không được 
vua nào dùng cũng không phải là sự lạ. 
 
4.Truyền Bá và Áp Dụng Đạo Khổng 
 
4.1. Ở Trung Hoa 
 
 Khổng Tử mất đi năm 478 trước công 
nguyên  (tcn). Hơn 250 năm sau, Tần Thủy 
Hoàng lên ngôi, rồi dân nổi loạn, nhà Tần bị 
diệt năm 206 tcn. 
 Lưu Bang, nhân đức hơn, thắng Hạng Võ là 
người hung bạo, lên ngôi vua, lấy hiệu là Hán 
Cao Tổ. Hán Cao Tổ cũng ghét nhà nho. Nhưng 
mấy đời sau, vua Hán Vũ Đế hiểu rằng đạo 
Khổng không những đã giúp Lưu Bang đoạt 
được quyền thế, mà sẽ giúp nhà Hán giữ được 
quyền thế, vì đạo Khổng là tôn ty trật tự, dạy 
phải trung với vua: "tiểu nhân học đạo thì dễ 
bảo". Thời Hán Vũ Đế, đặc biệt có Đổng Trọng 
Thư đề cao thuyết "tam luân" là: "quân thần", 
quan phải trung với vua ; "phu phụ", vợ phải 
nghe chồng ; và "phụ tử", con phải có hiếu với 
cha. 
 Hán Vũ Đế làm vua 54 năm (140-86 ttlkn), 
mở trường học để dạy con các quan, chương 
trình học là Tứ Thư Ngũ Kinh, nghĩa là đạo 
Khổng, không được dạy cái khác. Các tư nhân 
mở trường dạy học, cũng dạy đạo Khổng. Hán 
Vũ Đế lại ra lệnh mỗi địa hạt lập một danh sách 
các người có học được dân kính trọng, để nhà 
vua nếu tin dùng, cử ra làm quan địa phương, 

gọi là "hiếu liêm" và "mậu tài". Trong dân gian, 
đạo Khổng lại càng được người ta theo. 
 Bẩy trăm năm sau, đến đời nhà Tùy (589-
617 sau Tây lịch kỷ nguyên) thì đặt ra thi cử : 
thi hương để tuyển cử nhân, tú tài; thi hội thi 
đình để tuyển tiến sĩ. Có thi cử thì dân càng 
trọng sự học, vì thi đậu là cách tiến thân cho 
thường dân. Nước Tàu là nước đầu tiên dùng 
khoa cử để tuyển công chức, trong khi ở các 
nước Âu Tây vẫn còn tuyển các qúy tộc hay 
bán chức tước. 
 Đến cuối thế kỷ thứ 14, năm 1368, Chu 
Nguyên Chương, nguyên là nhà tu, lên ngôi vua 
lấy hiệu là Minh Thái Tổ, thay nhà Nguyên là 
người Mông Cổ - là "rợ" - thì đạo Khổng lại 
càng thịnh vì là đạo của người Hán. Muốn làm 
quan nhà Minh, hoặc phải là học trò Quốc Tử 
Giám dành cho con các quan và các học sinh do 
các địa phương gửi đến, hoặc phải đậu cử nhân. 
Các cử nhân có thể đến kinh đô thi hội rồi vào 
cung vua thi đình. Các câu hỏi đều về Tứ Thư 
Ngũ Kinh, các bài trả lời phải dựa trên các lời 
giảng của tiền nhân đã được coi là hợp lẽ. Các 
thí sinh phải vào khuôn vào phép của nhà vua. 
Ai có tư tưởng độc đáo đều bị khai trừ. 
 Vua nhà Thanh là người Mãn Châu, cũng là 
"rợ", không phải là người Hán, lên ngôi vua 
nước Tàu năm 1644, chỉ hai năm sau cũng tổ 
chức ngay các khoa thi như dưới triều Minh để 
tuyển công chức. Đại lược, một nửa số quan cai 
trị nước Tàu là người Mãn Thanh, nửa kia là 
người Hán tuyển bằng cách ấy. 
 Nhờ đạo Khổng, nhà Hán giữ ngôi được 425 
năm, nhà Tấn 155 năm, nhà Hậu Ngụy 149 
năm, nhà Đường 289 năm, nhà Tống 320 năm, 
nhà Nguyên 91 năm, nhà Minh 276 năm và nhà 
Thanh 268 năm. Vì trong 425 năm, vua nước 
Tàu là nhà Hán, người nước Tàu tự xưng là 
người Hán, gọi các người khác là di là rợ, như 
người Việt Nam tự xưng là người Kinh (Kinh 
đô),gọi người khác là Mường Mán. 
 Trở lại các vua nước Tàu, trừ nhà Nguyên, 
nhà nào cũng bền mặc dầu nước Tàu là một 
nước rộng và đông dân, tức có nhiều có nhiều 
mầm chia rẽ. Đạo Khổng lợi hại là thế. 
 
4.2. Đạo Khổng ở Các Nước Khác tại Đông 
Á 
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 Nhật Bản là một quần đảo cách xa nước 
Tàu, không bị Tàu đô hộ. Nhưng người Nhật 
không có chữ viết riêng của mình, vào năm 285 
Tây lịch (sau công nguyên) nhập cảng sách chữ 
Hán, đọc sách Khổng giáo, thấy đạo Khổng 
cũng như Thần Đạo (Shintô) của Nhật, dạy dân 
phải trung với vua (dân Nhật tôn thờ vua, suốt 
lịch sử nước Nhật chỉ có một dòng họ làm vua), 
dạy con phải có hiếu (thờ cúng tổ tiên cũng là 
truyền thống cuả Nhật). Tuy vậy, khác với Việt 
Nam và Cao Ly, Nhật Bản không tổ chức các 
khoa thi, vì cai trị nước là các quí tộc và quân 
nhân (các samurai). Chế độ quí tộc quân nhân 
tồn tại mãi cho đến khi nước Nhật bị Mỹ chiếm 
đóng mới bỏ ./. 

 Cao-Ly, Nhật-Bản và Việt-Nam đều theo 
đạo Khổng. 
 Việt Nam bị Tàu đô hộ, dân học chữ Hán. 
Ngô Quyền giành lại được độc lập, vua nhà Lý 
bắt chước Tàu xây quốc tử giám và mở các 
khoa thi.  Dân chúng và nhà vua đều sùng đạo 
Phật, các ngôi chùa to đẹp nhất ở đồng bằng 
sông Hồng đều xây vào thời này, nhưng Khổng 
giáo được vua theo vì vua cũng hiểu rằng đạo 
Khổng sẽ giúp vua cai trị nước, và được dân 
theo vì khoa bảng là con đường tiến thân của 
dân mà muốn đậu phải thuộc kinh sử. Sau nữa, 
nhà Lý cũng muốn tỏ rằng nước ta cũng có văn 
hiến như nước Tàu vậy. 
 Cao-Ly cũng có nhiều lúc bị Tàu đô hộ, lập 
Cao Ly Đô Hộ Phủ, cũng dùng chữ Hán, học tứ 
thư ngũ kinh của Khổng giáo và tổ chức thi cử. 

 

 

Vẫn nhớ quê nhà hương quế tỏa 
Chiêm bao ướt gối những đêm buồn 
Thương dòng sông lớn con đò nhỏ 
Sợi khói chiều hoang xanh vấn vương 
 
Vẫn thấy tủi đau từng nhịp thở 
Thấy đời trăm họ vướng điêu linh 
Phận người hèn mọn như cây cỏ 
Lớn mãi trong ta nổi bất bình 
 
Đã có tấm lòng Trời Đất biết 
Đài cao còn đợi gió đông về 
Đâu phải lần đi là vĩnh quyết 
Để mòn mắt đợi  cõi trời quê.

Thơ 
 
Đâu Phải 
 
Lê Công Minh 
 
Đâu phải muôn trùng mà cách biệt 
Bao năm đành lổi hẹn quê nhà 
Đâu phải lần đi là vĩnh quyết 
Rồi quên vườn cũ cúc vàng hoa 
 
Đâu phải Tô , Trương thề biệt xứ 
Rong tìm khanh tướng định đồ vương 
Để suốt đời làm thân lữ thứ 
Áo cừu lọng đỏ chọn quê hương 
 
Đâu dễ dìm người men rượu đắng 
Dáng kiều e ấp nét hoa tươi, 
Ngày vui nào biết chiều phai nắng 
Khói thuốc ung dung đốt cuộc đời 
 
Đâu phải cơ hàn roi nghiệt ngã 
Miệt mài cơm áo tháng năm vơi 
Đâu phải trầm luân là bể cả 
Bỏ chày buông lái ngại ra khơi 

 


