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Ca dao nói: 

Năm canh thì ngủ lấy ba, 

Hai canh lo lắng việc nhà làm ăn. 

   Việc nhà hay việc làm ăn thì chỉ nên chiếm 2 phần tâm trí, còn 3 phần phải dành 

cho Vô tâm linh tức những việc vô hình, vô vị lợi, những việc công ích xã hội, vị tha. 
Nói là 3 trời 2 đất: giữ được tỉ lệ nọ thì mới là lý tưởng, đúng hơn mới đạt bản tính, 
hay là đạt “giao chỉ” cũng là đạt đạo. Muốn có đạo phải có giao chỉ. Muốn có giao chỉ 
phải tránh các thứ duy một chiều. Phải có cả 2 chiều, cả chiều trời lẫn chiều đất, nói 
bằng số là 2-3: 2 đất 3 trời cộng lại thành 5. 

    Cộng sản không tin thế, cho đó là duy tâm mơ mộng. Chúng muốn dồn cả 5 phần 

tâm trí vào tài vật nên xưng mình là duy vật, bác bỏ tâm linh để đi hẳn vào con 
đường duy lý, gảy bỏ tình người, khinh thường nhân nghĩa, dồn hết 5 canh vào cho 
việc lao động vinh quang, tưởng làm thế sẽ giàu mạnh thêm, ngờ đâu nước cộng 
sản nào cũng thiếu ăn. Đủ chứng tỏ rằng nếu bỏ phần 3 trời thì người không ra 
người và gặp tai họa ngay từ miếng ăn. Thế mới biết chữ Vô, chữ tâm linh, nhân 
nghĩa không phải là truyện khuyên răn suông muốn nghe cũng được, không nghe 
cũng chẳng sao. Thực tế đã tỏ là có sao lắm. Vì đó là bản tính con người, con người 
là thiên địa chi đức, cả đức trời lẫn đức đất. Duy vật là duy đất thì hết là người, mà 
hết người cũng là bắt đầu hết ăn. Cho nên khi xét bao trùm trình sử con người sẽ 
thấy rõ, cái làm nên con người không phải chỉ có miếng ăn (duy vật) mà còn phải có 
những việc nghĩa, việc vô vi lợi, những việc ích chung, vì nhân quần xã hội đều là 
thành phần làm nên con người, chứ không phải chỉ là những việc tuỳ phụ bên ngoài. 
Những tâm hồn đã tiến cao đều cảm nhận được như thế, nên đều xả thân vì nghĩa, 
tận tình lo cho tha nhân, cho nhân quần xã hội. Không chể chi tới lợi ích tư riêng, và 
những người đó đều được coi là cao thượng. Nói kiểu biểu tượng thì đừng tưởng 
những việc thiện, việc nghĩa là những việc vô ích. Sự thực đó là những việc có trả 
lương cả đấy. Trời có trả lương cách rất huyền diệu. Sự bế tắc kinh tế trong các 
nước cộng sản xảy ra do thiếu những việc nhân nghĩa nên không được Trời trả 
lương 
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 Đạo Đức kinh nói: 

Bậc thánh nhân không thu giữ. 

Càng vì người mình càng thêm có. 

Càng cho người mình càng thêm nhiều. 

  

Do đó ta mới hiểu câu sau là rất thật: 

Thiên cao là đã có Thánh trị 

Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ. 
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