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�u �� c�a bài vi�t này là âm d��ng, nó có 
th� ��!c g
i là lu(t âm d��ng, hay lý thuy�t 
âm d��ng.Tri�t lý Ðông ph��ng th�m 

nhu�n thuy�t âm d��ng và bao hàm âm d��ng 
trong m
i t� t� ng, v�n v(t ; trái l�i tri�t lý Tây 
ph��ng ch. hi�u âm d��ng trong gi�i h�n v(t ch�t 
thôi. 

Chúng ta ng��i Vi�t ph�n l�n ai c�ng bi�t âm 
d��ng là gì r�i. Tôi xin duy�t l�i 
nh�ng quan ni�m thông th��ng v� 
lu(t âm d��ng. M�nh là d��ng, y�u 
là âm; hung h�ng là d��ng, nhu mì là 
âm; co rút là d��ng, bành tr��ng là 
âm; náo nhi�t là d��ng, im l�ng là 
âm; cng là d��ng, m�m là âm; chói 
chang là d��ng, u t�i là âm, hành 
��ng là d��ng, t� t� ng là âm. 
Nguyên t	c chính v� âm d��ng trong 
t� t� ng, v�n v(t là tính ch�t quân 
bình âm d��ng, trong âm có d��ng, 
trong d��ng có âm, âm sinh d��ng, 
d��ng sinh âm. N�u không có quân 
bình âm d��ng thì ph�i có s*  �i�u 
ch.nh, thay �&i hay phát sinh m�t 
hi�n t�!ng, tr�ng thái hay lý thuy�t 
m�í �� âm d��ng quân bình tình 
tr�ng v(t ch�t hay tinh th�n hi�n h�u; 
n�u không nó s+ tan rã. 

Nh� trên �ã trình b�y, âm d��ng ph�i 
��!c hi�u m�t cách r�ng rãi và bao 
hàm m
i v(t ch�t, t� t� ng. Sau �ây 
là vài thí d� thô thi�n cho âm d��ng. 
Trong   th*c  ph2m  th�t  cá  ��!c s	p 

 h�ng là d��ng, rau c� là âm; nh�ng gi�a th�t và cá 
thì th�t là d��ng và cá là âm; trong rau trái cà r�t là 
d��ng và cam quít là âm. 

Chúng ta th�y là ch. m�i �� c(p ��n th*c ph2m, âm 
d��ng �ã có tính cách t��ng ��i r�i. Ð� b�o trì sc 
kho� chúng ta ph�i gi� gìn kinh m�ch �i�u hoà, 
hay nôm na âm d��ng quân bình trong c� th�. 
Dinh d�4ng là m�t trong nh�ng ph��ng pháp có 
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tác d�ng quan tr
ng ��n quân bình c� th�. Nh� ta 
�ã bi�t Hoa K$ �ã b� ra bao nhiêu công c�a �� 
nghiên cu dinh d�4ng trong g�n m�t th� k- nay. 
Trong nh�ng th(p niên tr��c 1990 các nhà khoa 
h
c �ã d�n tâm huy�t vào vi�c nghiên cu s� 
l�!ng calories c�n thi�t cho c� th�, và t�t c� các lý 
thuy�t dinh d�4ng �ó ngày nay �ã b� �ào th�i hay 
l�c h(u. Tháp dinh d�4ng ��!c chính ph� khuy�n 
cáo dùng cho dân chúng trong nh�ng th(p niên 90 
�ã thay �&i ph��ng pháp dinh d�4ng các nhà khoa 
h
c, dinh d�4ng khuy�n cáo trong nh�ng th(p niên 
80 và tr��c �ó. Nh�ng m�i �ây chính ph� l�i ��a 
ra m�t tháp th*c ph2m m�i (new food pyramid) 
thay th� tháp th*c ph2m c�a th(p niên 90 ���c 
m�nh danh là tháp th*c ph2m c� (old food 
pyramid). Các nhà dinh d�4ng �ã �i t� c*c �oan 
này sang c*c �oan khác, và ch�a ch3c tháp dinh 
d�4ng hi�n t�i �ã hoàn toàn thích h!p cho dân 
chúng. Theo thi�n ý c�a tôi thì ngày nào các khoa 
h
c gia ch�a k�t h!p ��!c lu(t âm d��ng hi�u theo 
ngh�a r�ng vào vi�c nghiên cu dinh d�4ng thì 
tháp dinh d�4ng ch�a ��!c hoàn h�o. H�n n�a các 
c� th��ng nói m0i t�ng ng��i m�t khác, cho nên 

�� �n, thc u�ng, và thu�c 
thang cho m0i ng��i m�t khác. 
Vì v(y m0i b�nh nhân c�a m�t 
th�y thu�c b	c chính danh 
��!c kê m�t toa thu�c ��c 
nh�t không gi�ng toa thu�c 
c�a b�nh nhân khác. Các khoa 
h
c gia v� DNA và genetic 
engineering �ã có d* án nghiên 
cu thành l(p genome cho 
t�ng cá nhân và trong t��ng lai 
dùng computer �� ch2n b�nh 
và kê toa thu�c cho t�ng b�nh 
nhân. Ð�!c nh� v(y khoa h
c 
s+ ��t m�t b��c ti�n nh2y v
t. 
Tuy nhiên n�u thành ��t ��!c 
��i s* �ó c�ng ch�a là k�t qu� 
t�i h(u; ch. khi nào k�t h!p 
��!c âm d��ng và cái g
i là 
dark energy trong v� tr� mà ta 
th��ng g
i là tinh khí tr�i ��t 
vào b�t c m�t nghiên cu 
khoa h
c nào thì may ra m�i 
tìm th�y chân lý v�n v(t trong 
�ó có c� v(t ch�t l)n tinh th�n. 

V� lý thuyêt t� t� ng, c�ng s�n là âm vì lý thuy�t 
marxist r�t lý t� ng, nh�ng trong cách th*c hành 
c�ng s�n áp d�ng b�o l*c l�i là d��ng; ch� ngh�a t� 
b�n là d��ng vì thiên v� v(t ch�t, nh�ng các n��c 
t� b�n ti�n ti�n l�i thi hành t* do dân ch� là âm. 

Lu(t âm d��ng bao trùm m
i khía c�nh c�a con 
ng��i. Tôi còn nh� có l�n tranh lu(n v�i ng��i bà 
con v� stock, anh ta nói là n�n kinh t� th� gi�i có s* 
h0 tr! c�a hightech �ã phát tri�n không ng�ng nên 
stock s+ mang l�i l!i nhu(n cho m
i ng��i. D*a 
theo lu(t âm d��ng, tôi tr� l�i là có ng��i ��!c ph�i 
có ng��i thua, n�u toàn dân n��c M- ��!c thì có 
dân n��c khác thua, n�u toàn dân th� gi�i ��!c thì 
qu� ��a c�u này tr� loài ng��i thua, hay m�t hành 
tinh khác thua. H�n n�a n�u ch. ��!c mà không 
thua v� m�t khía c�nh nào �ó thì m�t quân bình. 
M�t khi m�t quân bình thì không t�n t�i ��!c n�a. 
Lu(t âm d��ng ngoài tính ch�t quân bình,trong âm 
có d��ng, trong d��ng có âm, còn thêm m�t ��c 
tính quan tr
ng là không t�nh mà luôn ��ng. Nh� 
v(y âm d��ng ph�i quân bình trong th� ��ng, thay 
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�&i không ng�ng, gi�ng nh� ng��i n&i trên m�t 
n��c v(y. 

Chúng ta th, dùng lu(t âm d��ng �� suy di%n s* 
s�p �& c�a c�ng s�n. Lý thuy�t marxist ch. là lý 
t� ng, l�i s�ng r�t g�n v�i thi�n trong thi�n lu(n 
Zen c�a Suzuki. Trong Zen c�a Suzuki, tu thi�n �òi 
h�i các thi�n sinh không ��!c tích l�y c�a c�i cá 
nhân, m0i thi�n sinh ch. có m�t b� qu�n áo �ang 
m�c và m�t b� x�p ��u gi��ng; thi�n sinh c�m 
��!c mua bán làm th��ng m�i, m0i ngày ph�i lao 
��ng chân tay, và t�i ��n ph�i ki�m th�o phê bình. 
Th*c hành c�a c�ng s�n c�ng �òi h�i nh�ng �i�u 
lu(t nh� tu thi�n v(y. N�u áp d�ng �úng ph��ng 
pháp tu hành nh� quy ��nh trong thi�n Zen c�a 
Suzuki thì x�a nay m�y ai �ã theo n&i cách thi�n 
này? Còn nh�ng ng��i g
i là c�ng s�n thì ch3ng 
�áng nói làm gì, vì h
 làm sao th*c hành ��!c 
nh�ng quy lu(t lý t� ng c�ng s�n. 

T�i sao c�ng s�n l�i s�p �&? Vì lý thuy�t c�ng s�n 
là �o t� ng, th*c hành ch� ngh�a c�ng s�n �òi h�i 
m0i ng��i t� b� quy�n l!i cá nhân d�n m
i n0 l*c 
cho t(p th�. B�n tính con ng��i ph�n l�n là theo ch� 
ngh�a cá nhân và tham lam, vì th� �� thi hành chính 
sách c�ng s�n, nhà c�m quy�n �ã dùng võ l*c b	t 
qu�n chúng tuân theo nh�ng quy lu(t c�ng s�n. 
Ch�a k� ��n nh�ng tác ��ng c�a ch� ngh�a t� b�n 
bên ngoài, ngay trong th� gi�i c�ng s�n �ã không có 
quân bình âm d��ng, vì nh� trên �ã nói b�o l*c 
c�ng s�n quá d��ng l�n át lý thuy�t marxist âm, thì 
m�t ngày nào �ó c�ng s�n t* nó ph�i thay �&i hay 
tan rã. 

Gi� �ây ch. còn ch� ngh�a t� b�n ��c tôn trên th� 
gi�i. Ta t* h�i trong tình tr�ng c�ng s�n �ã tan rã thì 
có còn th� quân bình trên th� gi�i không? Lu(t âm 
d��ng �òi h�i ph�i có cái gì �ó phát sinh ra �� quân 
bình ch� ngh�a t� b�n hi�n t�i. Vì sao v(y? B i vì 
ch� ngh�a t� b�n hi�n nay ch. bi�t có ti�n b�c v(t 
ch�t, quá d��ng �i. T�t c� ��u ��!c �ánh giá b�ng 
ti�n b�c c�a c�i. Tr�ng thái hi�n t�i không th� t�n 
t�i ��!c. M�t tri�t lý tôn giáo, ��o �c, hay m�t ch� 
ngh�a lý t� ng m�i, khác c�ng s�n, ph�i xu�t hi�n 
và lôi cu�n qu�n chúng �� quân b�ng âm d��ng v�i 
ch� ngh�a t� b�n hi�n t�i. 

Nói riêng v� Hoa K$, th� ch� xã h�i Hoa K$ hi�n 
t�i trên lý thuy�t n�m   th� quân bình, vì có hai 
��ng C�ng Hoà, d��ng, và Dân Ch�, âm. Xã h�i và 
chính tr�  luôn luôn  c� g	ng  �i�u ch.nh và bi�n �&i 

cho ��t n��c n�m trong tình tr�ng quân bình. Tuy 
nhiên �am mê v(t ch�t,d��ng,càng ngày càng l�n 
át giá tr� tinh th�n và l��ng tâm, âm, vì th� n�u 
không có thay �&i �i�u ch.nh �� âm d��ng quân 
bình thì th� ch� hi�n t�i c�a M' c�ng s+ tan rã nh� 
c�ng s�n v(y. 

Còn cá nhân chúng ta ph�i s�ng và hành ��ng th� 
nào cho h!p v�i lu(t âm d��ng? M0i ng��i là m�t 
th*c th� riêng bi�t, t� v(t ch�t ��n tinh th�n. M0i 
chúng ta ph�i t* ��nh li�u th� nào là âm d��ng 
quân bình cho cá nhân mình. <n u�ng bao nhiêu là 
��, �n gì u�ng gì cho thích h!p c� th� mình, tu 
luy�n tinh th�n th� xác nh� th� nào, làm vi�c tích 
l�y c�a c�i ��n ch�ng nào, gi�i trí du hí ��n mc 
�� nào. N�u chúng ta bi�t áp d�ng âm d��ng vào 
các s* vi�c �ó thì �úng là s�ng theo ��o tr�i v(y. 

 

Chú thích: 

Theo d�ch lý vài thí d� v� tr�ng thái, hành ��ng, 
hay hi�n h�u ��!c phân lo�i theo âm d��ng nh� 
sau, tuy nhiên ch. có tính cách t��ng ��i thôi: 

 Âm  D��ng 
 M�t tr�ng M�t tr�i 
 Gi�ng cái Gi�ng �*c 
 Thâu nh(n Sáng t�o 
 T�i  Sáng 
 Ðêm Ngày 
 L�nh Nóng 
 M�m Cng 
 /�t Khô 
 Mùa �ông Mùa h� 
 T�i t�m T��i sáng 
 R0ng Ð�y 
 Th� ��ng Hung h�ng 
 Ðáy Ð.nh  
 H� �i�m Th�!ng �i�m 
 H��ng n�i H��ng ngo�i 
 Th� ��ng Ho�t ��ng 
 Lùi Ti�n 
 Xu�ng Lên 
 Tr*c giác Lý lu(n 
 Ti�m thc Ý thc 
 Sâu Cao 
 T�nh Ð�ng �


