
  

CÁI DỦNG CỦA THÁNH NHÂN  

Lão Tử ThỜI NAY 

Thực là ngược đời , cái triết lý " giảo hoạt" của Lão Tử lại sản sinh ra cái lý 
tưởng cao thượng nhất về HÒA BÌNH , KHOAN DUNG ,giản phác và tri túc 
.Giáo huấn của ông gồm có 4 điểm : 
1/ Trí tuệ nên như ngu độn ,2/ đời sống nên ẩn dật,3/ xử thế nên bình dị 4/ tánh 
tình nên giản phác . 
Ngay đến nghệ thuật Trung Hoa từ thi ý , ảo tưởng đến những lời tán tụng đời 
sống bình dị của tiều phu , ngư phủ, cũng không thể thoát ly triết học đó mà tồn 
tại .Nguồn gốc của chủ nghĩa hoà bình của Trung Hoa là do cái quan niệm chịu 
nhận sự thất bại tạm thời để chờ thời cơ thuận tiện , và do lòng tin rằng vạn vật 
trong vũ trụ đều tuân cái luật vận hành phản phúc , do đó không có một kẻ nào 
vĩnh viễn chiếm được ưu thế , mà cũng không có kẻ nào vĩnh viễn u mê bao giờ 
. 
" Người rất khéo thì như vụng  
" người nói giỏi thì như lắp bắp  
"Cử động thì thắng được lạnh  
"Nhưng yên tĩnh thì thắng dược nóng " 

Vậy cứ thanh tĩnh thì mọi việc sẽ đâu vào đấy . 

Cho nên Lão Tử bảo bực thánh nhân " Không tranh với ai ,nên không ai tranh 
với mình "Lại nói " Kẻ hùng hổ nào mà không bất đắc kỳ tử , thì ta nhận kẻ đó 
làm thấy "  
Một nhà văn nào đó thêm vào câu nói ý nghĩa này " Kẻ độc tài nào mà không 
dùng mật thám để bảo vệ thì tôi xin làm thủ lảnh "  
Cho nên Lão Tử cho rằng " Thiên hạ có ĐẠO , thì người ta dùng ngựa để kéo và 
lây phân , thiên hạ VÔ ĐẠO thì người ta nuôi ngựa chiến ... "  
Nên : " Người đánh xe giỏi không xông bừa tới trước  
Người chiến đấu giỏi không giận dữ  
Khéo thắng địch là không tranh với địch  
Khéo dùng người là hạ mình dưới người " 

Đó là cái ĐỨC của sự không tranh -Cái khéo của sự dùng người -Hợp với chổ 
cùng cực của Đạo Trời . 
Cái quy luật động lực và phản động lực rồi , mới sản sinh ra cái cục thế bạo lực 
đối với bạo lực  
Ấy là cái ĐẠO để làm cho đất nước hùng mạnh , dân chúng an lạc và thế giới nể 
phục . 
" Không dùng binh hùng , tướng mạnh mà bức thiên hạ . 



" Thắng không khoe khoang - Không tự khen kiêu ngạo , kiêu căng . Cần thắng 
mới thắng - Không bức hiếp kẻ thua .  
Nếu không như thế sẻ TRÁI ĐẠO . Trái đạo trước sau cũng sớm bị tiêu diệt .... 
BÌNH LUẬN : Kẻ từ khi Tổng thống thứ nhất Bill Clinton đến Viêt Nam để 
bang giao giữa hai cựu thù : Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến sau 
đổi thành CHXHCH Việt Nam ... cho đến bây giờ .. Tổng thống OBAMA là 
tổng tống thứ 3 đến Việt Nam để hoàn tất sứ mệnh bang giao giữa Hoa Kỳ vê 
Việt Nam  
Trải qua hơn 40 năm Việt Nam thống nhất .. Đất nước Việt Nam vẫn chưa thoát 
ra được sự trì trệ , nghèo đói và tham nhũng , toàn trị , độc tài .... Ngưòi dân Việt 
Nam chưa tìm được lối thoát an nhiên cho đời sống ổn định . Trong lúc đó , 
Trung Cộng là một nước lớn, mạnh luôn dùng " Bá Đạo" để cai trị dân, luôn 
luôn theo phương cách tổ tiên bao đời lấn chiếm đất đai , đánh chiếm nước nhỏ 
để làm thuộc địa hoặc đồng hóa nhân bản con người thành người Trung Quốc . 
Tư xưa tới nay TQ đã như thế , lúc mạnh thì dùng quân sự áp đảo thiên hạ ...lúc 
yếu thì co vòi chịu trận.....Đến nay , TQ là một nước nhờ Mỹ nâng đở vươn lên 
có thục lực trên thế giới . TQ đã quay trở lại với tư tưởng xâm lăng muôn thuở. 
Hiện nay , Việt Nam là quốc gia chịu nhiều cay đắng và ảnh hưởng lớn nhất 
trong vùng Đông Nam Á đối với TQ. 
Ở thế , xoay trục của Hoa Kỳ 180 độ về Châu Á .. TQ bắt đầu dùng sức mạnh bá 
đạo để đối đầu với Hoa Kở ở biển đông . 
Nhìn vào sự kiện hiện tại TQ từng bước áp bức các nước nhỏ , và lấn chiếm biển 
đất của Việt Nam. Dùng đủ trò bá đạo . 
Bauxit - Cá chết- thức phẩm đầy chất độc . Mục đích là muốn tiêu diệt sự sống 
của Việt Nam để một lúc nào đó hoặc dùng quân sự , hoặc dùng chính trị biến 
Việt Nam thành thuộc địa của Tàu . Nhưng tất cả trò chơi này không lấy được 
lòng người dân Việt Nam mà nguợc lại sự căm thù của người VN càng dâng cao 
... 
Trong lúc đó Hoa Kỳ đã ước đoán và tính toán chiến lưọc lâu dài Hoa Kỳ dùng 
VƯƠNG ĐẠO để chiến thắng . Trưóc tiên chính phủ Hoa Kỳ được lòng người 
dân Việt Nam ( Nhìn vào sự kiện Tập.C Bình đến Việt Nam và TT OBAMA đến 
VN ) thì chúng ta rỏ ràng ai là người sẻ chiếm được thành , thắng được giặc 
chính là người chiếm đuợc lòng dân . 
Nghiên cứu binh pháp chiến lược ngoài quân sự thì yếu tố chính trị sẻ là điều 
quyết định chiến thắng . 
Cho dù những người CSVN lảnh đạo đất nước bây giờ có thân Trung Quốc đến 
cở nào cũng thừa biết dân chúng Việt Nam không đồng tình và chống TQ tối đa 
.... 
Tất cả những điều gì Tổng Thống OBAMA thực hiện hôm nay ở Việt Nam là do 
Hoa Kỳ muốn nước Việt Nam sẻ trở thành một quốc gia TỰ DO-DÂN CHỦ 
thực sự và giàu mạnh , đủ sức thoát khỏi một cuộc NÔ LỆ trong tương lai sẻ xẩy 
ra với người Tàu . 
TQ đang thua trên bàn cờ tâm lý . Hoa Kỳ sẻ thắng và loại dần Trung Quốc ra 



khỏi bàn cờ bí hiểm mà TQ tưỏng rằng mình sẻ chiến thắng bằng quân sự . 
Nhìn lại sự kiện : Một Trung Quốc không thể thắng nổi cả một liên minh quân 
sự quá to lớn của Hoa Kỳ - Gồm có khối NATO- Nhật,Úc, Ấn - Hàn -và các 
nước trong khối ASIAN . 
Dùng Bá Đạo như Tần Thủy Hoàng cũng chỉ tồn tại được 15 năm .... 
Cái thế Bắc Kinh muốn làm trung tâm quyền lực và các nuớc chung quanh làm 
chư hầu triều cống như ngày xa xưa chắc chắn một thời gian nào rất gần sẻ 
không còn tồn tại , khi TQ bị chia năm xẻ bảy trở lại cách đây hơn 3 ngàn năm . 

 


