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2. Nước Văn Lang là nước có văn hóa cao, 
vốn thuộc nền văn hóa nông nghiệp, trọng tình 
hơn lý nên tính tình hiếu hòa nhã nhặn, ưa 
nhịn nhường, tả nhậm tức thuận phía trái hay 
phò yếu và trọng người nữ; khác với văn hóa 
du mục đặt lý trên tình, trọng nam khinh nữ, 
ưa tính toán nên ham tranh đoạt dễ đưa tới chế 
độ nô lệ và chủ nghĩa cá nhân (đọc bài "Những 
khác biệt giữa hai nền văn hóa nông nghiệp và 
du mục" của người viết). Chữ Vạn của nhà 
Phật, cây Thánh Giá của Thiên Chúa Giáo và 
chữ Văn (chữ nho) của nước Văn Lang đều có 
Điểm Giao nói lên vai trò quan trọng của con 
người. Điểm giao trong chữ Vạn là Thái Hư 
nắm giữ cả dọc (Trời) lẫn ngang (Đất) tức làm 
chủ cả nội tâm lẫn ngoại cảnh. Cây Thánh Giá 
trông đơn giản minh bạch như tâm hồn người 
Tây Phương ngang bằng sổ ngay, dọc chỉ Trời 
(Thượng Đế) hay tình thương, ngang chỉ Đất 
hay tình yêu và điểm giao chỉ Người tức muốn 
giao hòa cùng Trời Đất con người phải biết cả 
Thương lẫn Yêu. Còn chữ Văn theo hán tự có 
hai nét chéo cắt nhau trông hòa hài mềm mại 
nên cũng chỉ Trời Đất và Người nhưng ra vẻ 
"ngang cơ" trong thế Tam Tài bình quân thái 
hợp, có Trời có Đất thì cũng có Ta, có Trời 
Đất mà không có Ta thì vũ trụ cũng chỉ xoay 
vần  như là vô tri vô giác, phải có Người đóng 
góp thì mới có tiến hóa. Trong gia đình, người 
ta thường kêu vợ chồng tức vợ trước chồng vì 
người vợ là chính quán xuyến mọi việc, chăm 
sóc đầy đủ cho chồng con mà lại còn thêm 
gánh vác giang sơn nhà chồng nên được gọi là 
nội tướng. Nhưng với con cái lại kêu cha mẹ 
tức đề cao cha trước mẹ vì mẹ lo việc trong 
nhà còn cha lo việc ngoài xã hội trọng đại hơn. 
Ra ngoài làng thì kể như trong họ hàng nên 
xưng hô với mọi người theo tuổi tác là ông bà 
chú bác cô dì anh chị em cháu như trong gia 

1. Nhớ lại năm xưa, khi còn ở bậc trung học, 
chúng tôi được một vị thầy dạy sử thường 
khuyên rằng: "Dân tộc ta trải qua trên một 
ngàn năm bị Tàu đô hộ nên sử Việt đã bị sửa 
đổi rất nhiều, học sử không phải chỉ ghi nhớ 
chính sử mà còn phải lưu tâm đến dã sử và đặc 
biệt là huyền sử". Dã sử là lịch sử ghi chép 
những chuyện lưu truyền trong dân gian do tư 
nhân viết. Huyền sử là những truyền thuyết có 
tính cách tưởng như hoang đường nhưng thực 
ra là những ẩn dụ  tổ tiên muốn trao truyền cho 
con cháu. 

 Theo chính sử ghi trong Việt Sử Khảo Luận 
của cụ Hoàng Cơ Thụy, họ Hồng Bàng là một 
thị tộc của giống Lạc Việt thuộc hệ thống 
Bách Việt gốc Mông Cổ Nam. Các con của 
Lạc Long Quân suy tôn người hùng trưởng lên 
làm vua, xưng là Hùng Vương đặt quốc hiệu là 
Văn Lang, chia nước làm 15 bộ. Hùng Vương 
đặt các em làm tướng văn gọi là Lạc Hầu và 
tướng võ gọi là Lạc Tướng, con trai là Quan 
Lang, con gái là Mỵ Nương, đời đời cha 
truyền con nối đều hiệu là Hùng Vương. 

Huyền sử Việt được kể qua những huyền thoại 
như chuyện "Bọc trứng trăm con" ghi lai lịch 
các dòng Bách Việt, chuyện "Tiên Rồng" nêu 
sự quân bình tuyệt diệu, chuyện "Chử Đồng 
Tử Tiên Dung" bàn sự bình đẳng và thuận hòa 
giữa vợ chồng, chuyện "Trầu cau" đề cao tình 
nghĩa vợ chồng anh em, chuyện "Phù Đổng 
Thiên Vương" dạy về bổn phận làm trai đất 
Việt, chuyện "Sơn Tinh và Thủy Tinh" bàn 
việc giữ nước, chuyện "bánh giầy bánh chưng" 
luận việc trị nước, chuyện "Mai An Tiêm" tả 
việc làng xóm v.v...(xin xem phần khai triển 
qua bài "Các huyền thoại Việt Nam" của người 
viết). 
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tộc; do đó ăn ở có tình nghĩa lễ giáo và tôn ty, 
cùng nhau đùm bọc khi hữu sự. 

 Đến việc nước gọi nhau là đồng bào tức sinh 
cùng một bào thai nên sử sự với nhau như anh 
em ruột thịt. Ta thường nói Gia Đình và Làng 
Nước; Gia là nhà với Đình là đình làng rồi 
Làng với Nước cho ta hiểu rằng Nhà, Làng và 
Nước luôn luôn gắn bó rất mật thiết. Đọc Gia 
trước Đình tức coi việc nhà hơn việc làng, 
Làng trước Nước tức việc làng trước việc nước 
vì Nhà có yên Làng mới ổn, Làng có ổn Nước 
mới  định. Yên ổn thì giầu tiền giàu tình, ổn 
định tức trên dưới có kỷ cương,  dân mà giàu 
nước phải mạnh. Cai trị nước toàn là "Vua 
Hùng" đến 18 đời thì chắc chắn vua phải là 
bậc minh quân, tài đức vẹn toàn, gọi  dân 
chúng là con dân tức lo cho dân như cha mẹ lo 
cho con cái; triều thần toàn những Lạc Hầu 
Lạc Tướng (nghĩa là bá quan "lạc" tức sung 
sướng) cùng nhau đoàn kết thuận hòa phò vua 
giúp nước. Nhờ vậy nên dân mới là dân lạc tức 
có hạnh phúc. Dân Lạc Việt (Lạc là vui mừng, 
Việt là vượt cùng Bách Việt) là dân có đời 
sống lạc quan sung sướng, mọi việc coi như 
trò cười nên được tiếng là dân hay cười, trong 
ngôn ngữ Việt có những từ vui cười, buồn 
cười, tức cười và chết cười; vui thì cười đã 
đành mà buồn cũng cười, tức cũng cười và đến 
chết cũng còn cười, vậy xin hỏi có dân tộc nào 
lạ đến như thế, thật là sướng hết cỡ rồi. Hãy 
xét trong lịch sử Việt Nam, mẫu mực "nước 
Văn Lang, Vua Hùng và dân Lạc Việt" đã  gây 
được những ảnh hưởng gì cho dân nước và dân 
tộc Việt từ xưa đến nay sinh sống thế nào 
trong việc xây nhà giúp làng dựng nước? 

3.  Cổ nhân đã dạy : tu thân, tề gia, trị quốc, 
bình thiên hạ. 

Muốn tu thân cần biết đến văn hóa và văn 
minh; văn hóa là phải sống làm sao và văn 
minh là làm sao để sống. Triết gia Kim Định 
nói dân Việt thời nay, ở trong nước cũng như ở 
hải ngoại, phải mưu sinh thì thành công là cần 
nhưng phải thành nhân mới là đủ. Ông nói 
những người xa quê hương cần học hiểu hai 
chữ "need"  và "want". Need là cần, want là 

muốn. Cần thì có hạn tức làm việc trong khả 
năng sao đủ thỏa mãn nhu cầu cho mình và 
người thân, ăn chơi cũng vừa phải, ăn nhiều 
sinh bệnh mà chơi nhiều cũng sinh bệnh lại 
còn thêm tật nữa. Còn Muốn thì vô bờ vì lòng 
tham vô đáy; ai có một, mình phải có hai, thấy 
người có nhà có xe, mình phải có nhà to hơn 
xe đẹp hơn, người làm một "job", mình làm 
hai ba "job" rồi bắt vợ phải làm thêm giờ, con 
thay vì học nhiều lại phải đi làm nhiều. Làm 
nhiều thì vợ chồng không có thời giờ lo cho 
nhau và dạy dỗ con cái, con làm nhiều ắt có 
tiền đua đòi ăn mặc trai gái cờ bạc hút xách; 
cuối cùng là gia đình lộn xộn, vợ chồng cãi cọ 
rồi ly dị, con cái chơi bời hư hỏng. Ông đưa ra 
triết lý An Vi là triết lý sống của dân Lạc Việt. 
Tộc An Việt, một tổ chức văn hóa, khai triển 
và cho rằng An Vi là lối sống dung hòa giữa 
Hữu Vi và Vô Vi, giúp con người có đường 
trở về Bản Ngã Siêu Nhiên qua đường lối Quy 
Tâm. An Vi, đặt nền trên Nhân Bản, là triết lý 
Nhân Chủ, Thái Hòa và Tâm Linh. Con người 
An Vi là người thấu triệt bản chất An, không 
để Cảnh trùm Tâm, không vong thân theo 
hoàn cảnh, hành động vì ý nghĩa chứ không vì 
kết quả việc mình làm. Thành bại, được mất, 
hơn thua chỉ là những làn sóng trên biển đời, 
lòng người An Vi là đáy biển trầm lắng và an 
tịnh nên người An Vi tu dưỡng nội tâm, lấy 
việc tu thân làm gốc rễ, hành động thì không 
cưỡng hành cũng không lợi hành mà chỉ an 
hành. An hành là thấy việc phải và cần thì làm 
và làm hết sức rồi theo gương đức Phù Đổng 
Thiên Vương ngày xưa, làm xong là "hóa". Bà  
Đông Lan trong cuốn sách "Yêu Mến An Vi" 
nói: "An Vi không tư bản, không cộng sản mà 
là Bình Sản. An Vi không duy vật, không duy 
tâm mà là Nhân Bản, An Vi không nhập thế, 
không xuất thế mà là xử thế". 

4. Con người từ khi sinh ra đã được cha mẹ 
tốn bao công lao khó nhọc nuôi dưỡng và dạy 
dỗ đến lúc lớn khôn trưởng thành nên yếu tố 
Gia Đình xét cần phải đặt thành vấn đề suy tư 
cẩn trọng. Gia đình là nơi chung sống  hai ba 
đời trong sự tương thân tương ái; ông bà cha 
mẹ nuôi dưỡng con cháu, khi về già lại được 
con cháu chăm lo phụng dưỡng chu đáo. Gia 
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đình lại là nơi nương tựa khi có sự rủi ro thất 
bại. Gia đình còn là căn bản của xã hội vì nhà 
là nền móng có vững chắc thì làng nước mới  
hùng mạnh. Khởi đầu, hai người nam nữ kết 
hôn thành vợ chồng, cần sống như đôi đũa (xin 
đọc bài "Đôi Đũa và Mâm Cơm" của người 
viết). Luận về đời sống lứa đôi, một nhà tư 
tưởng Việt Nam đã nêu ba  tiêu chuẩn cho hai 
người cần thực hiện là Trinh, Bình, Hòa. Trinh 
là chồng phải trung, vợ phải trinh. Bình là bình 
đẳng, không ai lấn ai, không có cảnh chồng 
chúa vợ tôi hay vợ là phái yếu chồng phải làm 
hết mọi việc trong nhà ngoại trừ việc đẻ. Bình 
là chia việc theo khả năng, vợ nấu ăn chồng 
rửa chén, vợ lau nhà chồng cắt cỏ v.v...Cuối 
cùng, Hòa là thuận hòa, vì thuận vợ thuận 
chồng tát bể đông cũng cạn; muốn hòa là phải 
nhịn nhường vì một sự nhịn chín sự lành. Vợ 
chồng tuy hai mà một nên gọi nhau là "mình" 
và khi ra ngoài xã hội dùng chữ "nhà tôi" để 
nói hai người quan trọng như cái nhà của mình 
vậy.  Người viết có một bài văn vần tặng các 
con khi chúng lập gia đình như sau:      

Đạo Vợ Chồng 
Phượng hoàng kết tóc xe tơ 
Khuyên chồng răn vợ từ giờ lấy nhau 
Khiêm cung đại lượng đứng đầu 
Nhịn nhường phục thiện là câu răn mình 
Vợ chồng học chữ trung trinh 
Sống như đôi đũa quân bình cả hai 
Mâm cơm dạy chữ hòa hài 
Ăn đời ở kiếp thiên thai là nhà 

Tiếp đến khi có con, vợ chồng thành cha mẹ 
nên bổn phận và trách nhiệm rất nặng nề vì 
con cái hư hỏng phần lớn tại lỗi nơi cha mẹ. 
Thời xưa ở Việt Nam, nhờ còn giữ được lễ 
giáo theo phong tục tập quán nên trong gia 
đình cha mẹ nói là con nghe theo. Trên kính 
dưới nhường giữ được nề nếp gia phong 
nhưng từ khi dân ta bị ảnh hưởng nếp sống tây 
phương thì xã hội bị xáo trộn. Càng theo văn 
minh vật chất con người càng tính toán lợi hại 
cùng mưu toan tranh đoạt theo kiểu "lợi hành". 
Do đó, dân Việt xa dần nguồn gốc, đạo lý suy 
đồi đến nỗi cụ Kim Định phải than "Đạo mất 

trước, nước mất sau". Sang nước Mỹ học tiếng 
Anh nên mình là "I" và ai cũng là "you" hết, 
bình quyền tự do ăn nói trống không chẳng cần 
thưa gửi. Người trên nói sai hay không vừa ý 
là cãi lại rồi cha đập bàn đập ghế con đóng cửa 
cái rầm và bỏ đi. Xét cần phải học bài "Đạo 
Nghĩa" trong mâm cơm tức trên biết hy sinh và 
nhường, dưới có lễ độ và nhịn. Cha mẹ cần 
làm gương tốt, đặc biệt là người mẹ gần con 
hơn cha nên có ảnh hưởng rất lớn trong gia 
đình. Có người nói đến thăm nhà ai, cứ nhìn 
phong cách của bà mẹ là biết con cái tốt hay 
xấu. Bậc cha mẹ đã sống ở Việt Nam nay qua 
định cư nơi xứ người thường nhiễm quen thói 
cũ là cứ tưởng mình từng trải và nhiều kinh 
nghiệm nên khôn hơn con cái, nói gì cũng bắt 
chúng phải nghe mà quên rằng chúng học 
trong các trường Âu Mỹ quen lý luận nên 
muốn dạy bảo điều gì ta phải chứng minh rõ 
ràng lợi hại phải trái. Lại có gia đình thấy xứ lạ 
văn minh tân tiến nên nhất cử nhất động bắt 
chước từ  việc dùng "thẻ tín dụng" đến mua 
chịu xả láng, khi mất việc không có tiền trả nợ 
là bị ngân hàng xiết nợ lâm cảnh điêu đứng 
tang thương. Còn thêm cảnh cả nhà gặp nhau 
là "xổ" tiếng Tây tiếng Mỹ, con thì líu lo cha 
ngọng nghịu, tưởng sẽ giúp con nói giỏi như 
dân bản địa và mình cũng có dịp tập ăn nói 
cho lưu loát; ai ngờ sau một thời gian con "ăn 
nói" còn giỏi hơn bạn hữu trong trường nghĩa 
là chúng nói tục và sống lố lăng vượt xa thiên 
hạ, lại coi thường và chê cha mẹ sống cổ hủ 
không hợp trào lưu. Khổ cho người Việt vốn 
thông minh tài cán nên cái gì cũng hơn người 
kể cả giỏi lẫn dở. Một bà nói rằng mình "đấu" 
tiếng Mỹ với con cái, thua là cái chắc, tại sao 
trong nhà không dùng tiếng Việt là sở trường 
của mình và là sở đoản của chúng vừa để 
chúng nói được hai thứ tiếng lại có dịp dạy 
chúng điều hay lẽ phải của dân mình, chứng cớ 
là các con bà học đều giỏi cả và được bạn bè 
rất quí trọng khi nghe chúng kể những tinh hoa 
của văn hóa Việt Nam và nói lưu loát cả hai 
thứ tiếng Mỹ Việt. Điều nguy hại nhất là giữa 
cha mẹ và các con thiếu chuyện trò trao đổi, 
mỗi ngày chỉ gặp nhau trong bữa ăn là ăn cho 
lẹ rồi người coi TV kẻ vô phòng làm chuyện 
khác, đến ngày cuối tuần ai cũng lo vui chơi 
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giải trí theo ý mình, như vậy làm sao mà hiểu 
được nhau. Gia đình nào lấy "lao động là vinh 
quang", làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm 
mà tránh khỏi cảnh tan cửa nát nhà nghĩ thật là 
điều hy hữu. Sống ở đời như đứng trên đồi, đi 
lên mới khó chứ đi xuống thật là quá dễ, đi lên 
là tu tập những điều tốt đẹp khôn ngoan. Va 
chạm với nền văn minh cơ khí, ta cần tìm hiểu 
xem người Âu Mỹ họ có cái gì hay mình phải 
học cùng cái gì dở mình nên tránh.  

 5. Đọc sử Việt Nam từ thời lập quốc, so với 
Tàu nước ta nhỏ bé dân ta thưa thớt lại bị lệ 
thuộc trên ngàn năm mà sao không bị đồng 
hóa như các dân Bách Việt khác rồi còn vùng 
lên đánh đuổi quân xâm lăng lấy lại nền độc 
lập tự chủ, phải chăng nhờ sức sống mãnh liệt 

của Làng Xã? Nói đến làng Việt Nam, ta nghĩ 
ngay đến đình chùa, lũy tre xanh cùng cây đa 
bến nước. Đình làng là nơi lo việc chung cho 
dân, là công sở cho ban hương lý làm việc, là 
tòa án hòa giải xử các vụ kiện cáo, là nơi thờ 
cúng Thành Hoàng làng cùng tổ chức cúng tế 
và hội hè đình đám. Có thể nói không nơi đâu 
chỉ dùng một tòa nhà lo việc cho cả làng mà 
lại đa năng đa hiệu như vậy. Chùa thờ Phật 
nhưng cũng là nơi giúp dân lo việc tâm linh 
lúc còn sống cũng như khi đã chết. Chùa biểu 
hiện cho sự thanh cao trong tâm hồn với các sư 
sãi nêu gương tốt cho nếp sống thanh bần lạc 
đạo. Lũy tre coi như thành trì của làng chống 
trộm cướp. Cây tre cung cấp vật liệu vừa chắc 
chắn lại bền lâu dùng đủ mọi việc như dựng 
nhà, làm đồ gia dụng và đồng áng v.v.... Cây 
đa thường là cây cổ thụ cành lá xum xuê là nơi 
tránh nắng cho nông dân nghỉ trưa, có quán 
nước cho người qua lại giải lao cùng là điểm 

chuẩn cho khách phương xa muốn tìm hướng 
về làng. Bến nước là bờ sông hay bến nước 
cạnh hồ ao để dân tắm giặt và gánh nước về 
dùng trong nhà. Làng là cộng đồng cơ bản của 
quốc gia, là gạch nối giữa dân với nước. Từ xa 
xưa, làng là một cơ chế tự trị, tự trị về nhiều 
phương diện như chính trị qua việc bầu cử, 
kinh tế bình sản theo chế độ công điền, xã hội 
với sự tương thân tương trợ, an ninh bởi toán 
tuần đinh, thương mại với chợ búa, tư pháp do 
chức sắc xử kiện hòa giải, giáo dục với các 
thầy đồ và đặc biệt là luật pháp theo hương 
ước. Do đó, triều đình, ngay cả trong các thời 
bị đô hộ, cần gì chỉ việc thông báo cho làng  
tùy nghi lo liệu chứ không xen vào nội bộ điều 
hành của làng và nhất là nếp sống văn hóa của 

dân. Làng có cơ cấu toàn hảo, sống trọn 
tình vẹn nghĩa như trên thì dân sẽ yên 
vui và nước phải giàu mạnh. Một học 
giả ngoại quốc nói Làng Việt Nam là 
một tiểu quốc gương mẫu xét cũng có lý. 
Rất tiếc ngày nay người Việt sống xa 
quê hương đã vô tình đánh mất "tinh 
thần làng xóm". Thay vì kêu Làng Xóm 
lại gọi Cộng Đồng cho ra vẻ văn minh 
hợp thời đại. Một vị cao niên có nói 
tiếng Làng Xóm nghe "Việt Nam" hơn 
tiếng Cộng Đồng nhưng cách sống và cư 

xử vói nhau mới là quan trọng, đừng nên sống 
kiểu Làng Xóm với cường hào ác bá, không 
vừa ý là "ném đá dấu tay" hay "bắt lửa bỏ tay 
người" hoặc kiểu Cộng Đồng  với nghĩa  " 
cộng của người rồi đồng chia cho mình". 

6. Nay xin tìm hiểu về việc Nước tức "trị 
quốc". Trong tự điển Việt Nam danh từ kép 
liền với chữ Ăn có lẽ nhiều nhất, đếm sơ cũng 
trên một trăm trong đó có nhiều từ chẳng liên 
hệ gì đến ăn nữa. Một ông bạn già nói cổ nhân 
đã dạy "dĩ thực vi tiên" và "có thực mới vực 
được đạo", vậy từ chữ Ăn ta hãy lựa năm từ 
kép là ăn làm, ăn ở, ăn nói, ăn học và ăn chơi 
mà nghiền ngẫm là suy ra được "Đạo Nước" 
của dân mình. Hãy nghe ông giải thích:   

Muốn có ăn thì phải làm việc. Nước ta là xứ 
nông nghiệp, tại các làng phần lớn đất trồng 
trọt là công điền nên triều đình lập ra "phép 
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tỉnh đìền" tức đem ruộng công chia làm chín 
phần, phát cho dân tám phần để làm ăn sinh 
sống, còn lại một phần dành cho làng lo việc 
chung. Đó là kinh tế Bình Sản, dân trong làng 
ai cũng có phần ruộng sinh nhai, không có thất 
nghiệp, không có cảnh giàu nghèo quá cách 
biệt, ai có của ăn của để là do cần kiệm. 

Đủ ăn đủ mặc rồi phải nghĩ đến ăn ở tức sống 
làm sao cho ra Người có đạo lý. Dân ta có 
"Đạo Thờ Người" nói nôm na là "Đạo Thờ 
Ông Bà" tức trong gia đình thờ cúng tổ tiên, 
làng thờ Thành Hoàng là những vị có công với 
dân làng, nước thờ Quốc Tổ và các anh hùng 
dân tộc. Ta dùng chữ Đạo Giáo tức con đường 
phải theo để tu thân chứ không gọi Tôn Giáo 
để  tôn thờ. Đạo nào truyền vào trong nước mà 
hợp với tình người là ta chấp nhận hòa nhập 
ngay. Các đạo Phật, Khổng, Lão, Hồi cùng 
Thiên Chúa v.v...cộng với phong tục tập quán 
đã có sẵn giúp dân Việt sống 
hòa hài hạnh phúc.  

Ta lại có quyền ăn nói như về 
luật pháp thì phép vua thua lệ 
làng, về hành pháp thì người 
dân có quyền bầu cử để chọn 
người tài đức thay mình lo việc 
làng xóm. 

Nước ta theo "chính sách Trọng 
Hiền" tức ai có tài có đức đều được vua cho 
vời ra giúp dân giúp nước, không giống các 
dân theo văn hóa du mục quyền hành chỉ dành 
cho một số tầng lớp hay cha truyền con nối. 
Có tài nghĩa là có ăn học; ai cũng được phép 
học bất luận giàu nghèo sang hèn. Học rồi thi 
đậu ra làm quan trước là giúp dân giúp nước 
sau là ấm thân và làm rạng danh cho dòng họ 
cùng làng xóm. 

Cuối cùng là ăn chơi với "tháng giêng ăn tết ở 
nhà, tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè". Thiển 
nghĩ không có dân tộc nào lại ăn chơi nhiều 
đến như vậy. Nói là chơi nhiều nhưng làm 
cũng cật lực, nếu không lấy gì mà ăn. Chơi của 
ta cũng khác người là chơi cộng đồng mọi 
người cùng tham gia, khác lối chơi của dân du 

mục là bắt người chơi cho mình  xem, chưa kể 
những trò chơi tàn ác, dã man. Lễ tết hội hè là 
cúng lễ trước rồi ăn chơi (ăn tết, chơi hội). Ta 
có tết nguyên đán, tết thượng nguyên, tết hàn 
thực, tết đoan ngọ,  tết trung nguyên, tết trung 
thu và tết hạ nguyên v.v....Tết nguyên đán 
quan trọng nhất, chuẩn bị trước cả tháng rồi lại 
hưởng đến hết tháng giêng. Đây là cơ hội sum 
họp cả gia đình, trước hết là lễ cúng mời tổ 
tiên về ăn tết với con cháu, tiếp theo là con cái 
ở gần ở xa đều về tụ họp sum vầy với cha mẹ. 
Sau tết là hội hè đình đám được tổ chức lu bù, 
hết chơi làng mình lại sang các làng bên chơi 
tiếp. Nghề nông quanh năm vất vả cực nhọc 
nên phải có lễ tết hội hè cho mọi người có ít 
ngày nghỉ ngơi, ăn sung mặc sướng và đi lại 
thăm hỏi nhau, nhất là tạo cơ hội cho đám 
thanh niên nam nử có dịp tìm hiểu yêu đương. 

7. Qua các điều trình bày trên, ta thấy rằng so 
với thời xưa đời 
sống ngày nay có 
văn minh hơn nhưng 
lại thiếu văn hóa nên 
gia đình không yên 
vui làng nước không 
ổn định. Không ổn 
định tức là loạn; 
loạn từ trong nhà ra 
đến xã hội, loạn từ 
trên theo liền xuống 

dưới. Nguyên do vì "thượng bất chính hạ tắc 
loạn" có nghĩa trên không chính thì dưới tất 
loạn. Muốn Bình Thiên Hạ, phải có bình từ 
trong nhà bình ra làng nước. Muốn thế, cần 
phải có những gương tốt khởi đầu từ các người 
trên. Trong gia đình, cha mẹ phải đạo đức (có 
đức mặc sức mà ăn), khôn ngoan chứ đừng 
khôn lanh vì cha khôn lanh con sẽ khôn ranh. 
Ra ngoài làng nước cần mưu lược mà không 
mưu đồ. Ca dao có câu: "trăm năm bia đá thì 
mòn, nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ", 
những người làm việc làng và đặc biệt làm 
việc nước là đi vào lịch sử, sai một ly đi một 
dặm, đừng để mang tiếng nhơ, uổng công cha 
mẹ mà lại nhục nhã ngàn đời không sao gột 
rửa cho được./.


