LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

1

LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

2

Vài triệu người già bỏ rơi
Một gốc rễ đạo lý tổ tiên bị điếm nhục.

Viết lại nhân giáo của tổ tiên
Để không cúi đầu trong bẩn phận

Tôi thấy trên chính nhân diện của tôi
Bàn thờ tổ tiên đang trôi dạt phiêu linh

LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

3

LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

4

Nếu Việt tộc đào sâu vào nhân giáo tổ tiên sẽ gặp một
câu hỏi: “Bao giờ thì các con, các cháu sẽ chăm lo cho
người già, tuổi trọng như chăm sóc chính nhân phẩm
của mình?”.

Bạn ơi! Tất cả các người già, tuổi trọng vô gia cư, nhọc
thân lao động trong nhục kiếp ngoài đường phố không
phải là kẻ xa người lạ đâu, đó là mẹ, là cha, là ông
ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội của bạn đó; rồi mai
mốt họ sẽ là tổ tiên Việt của dân tộc Việt đấy!

Chắp tay lạy trời đất
Cho trần ai vang vang giọng tổ tiên…
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Kính tất cả các bậc tuổi trọng,
Ông, bà, mẹ, cha đã mất những mái nhà,
Mất cả con cháu, mất cả tình người, mất… mất…

Kính tặng nhạc sĩ Xuân Tiên,
Tác giả ca khúc Về dưới mái nhà:
Người ơi, mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay
Cười lên chan chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay
Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi
Tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây
Nhà ai trong chiều nay, lửa đêm đốt hồng vai kề vai
Và nghe câu hát yêu đời ai, hát mãi không nguôi
Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu
Vì thương những người không tình yêu, nên nhớ đi tìm nhau
Ơi bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi
Tiếng ca xa vời, hát mừng, mừng lửa hồng tươi
Hỡi nỗi lòng chan chứa, hỡi người ơi
Biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng soi
Chiều nay mưa còn rơi
Chiều nay bếp hồng đang còn say
Chiều nay vui sống trong tình yêu
Nhớ phút vui không nguôi
Nào ai xa ngàn khơi

Kìa bao mái nhà đang chờ ai
Kìa bao bếp hồng đang còn tươi
Thương nhớ lên đầy vơi…
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MỤC
Nhân nhập
Nhân học & nhân lý
Người già? Người già lớn tuổi? Người tuổi trọng?
Nhân học & nhân trí
Già nua trong cái chết xã hội
Nhân học & nhân nghĩa
Già đời trong sống đời
Nhân học & minh triết phương Đông
Tam giáo chưa hề đồng nguyên
Nhân học & triết học phương Tây
Đang sống là đang già, sống để già
NHÂN HỌC VỀ LÃO TRẠNG VÔ GIA CƯ
Nhân kết
Thư gửi các đứa con đã đuổi ông, bà, mẹ, cha của mình ra khỏi nhà,
giờ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Tự oan hồn hóa chính linh hồn của mình
Thư gửi các đứa con đã đẩy ông, bà, mẹ, cha của mình
phải lao động trong cảnh đầu đường xó chợ.
Tự bụi đời hóa chính tâm linh của mình
Thư gửi các con, các cháu của giống nòi Việt đã bảo vệ ông, bà, mẹ,
cha của mình không phải màn trời chiếu đất, không phải đầu đường
xó chợ.
Giá trị đạo đức chính là sự thông minh rất văn minh
Thư gửi tới chính quyền của bạo quyền độc đảng toàn trị
Vô đạo của vô tri, vô luân của vô trí là vô học của vô hậu
Đồ hình I : Văn hóa, văn minh, văn hiến
Đồ hình II : Nhân quyền và nhân trí
Đồ hình III : Niềm tin và duy lý
LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

9

LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

10

Nhân nhập
Nhân học & nhân lý
Người già? Người già lớn tuổi?
Người tuổi trọng?
Nhân học & nhân trí
Già nua trong cái chết xã hội
Nhân học & nhân nghĩa
Già đời trong sống đời
Nhân học & minh triết phương Đông
Tam giáo chưa hề đồng nguyên
Nhân học & triết học phương Tây
Đang sống là đang già, sống để già
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Nhân học & nhân lý

Người già? Người già lớn tuổi? Người tuổi trọng?
Nhân lý có ngay trong ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp của chúng ta, mỗi
lần chúng ta sử dụng một thuật ngữ: người già, người già lớn tuổi, người
tuổi trọng… thì ngôn ngữ vừa phản ảnh giá trị của chúng ta trước quan
hệ xã hội, vừa nói lên nhân sinh quan và thế giới quan của chúng ta ngay
trong sinh hoạt xã hội. Xã hội học về các thế hệ đặt trực tiếp một câu hỏi
trung tâm: già, thì mấy tuổi bị xem là già? và già đối với ai? Khi xã hội
học lao động tới với câu trả lời là những người ngừng lao động và về
hưu thì bắt đầu được xem là già. Nhưng xã hội học tổ chức lại đưa ra
một chỉ báo, thứ nhất là tuổi về hưu rất khác nhau giữa các quốc gia,
giữa các văn hóa. Và khi xã hội học canh tân xuất hiện và chứng minh
được là những nhà khoa học lớn của Âu châu khi về hưu, thì họ được
mời qua Hoa Kỳ với lương bổng cao, với điều kiện lao động thăng hoa,
với cơ chế khoa học kỹ thuật tối đa, thì tuổi bị xem là phải về hưu, lại là
tuổi có có nhiều sáng kiến mới, sáng tạo mới. Tuổi càng cao thì đóng
góp của họ đối với khoa học và xã hội càng lớn. Xã hội học y tế đề nghị
một mạng điểm về người già là những người mà thể lực và trí lực theo
chiều đi xuống, ngày càng phụ thuộc vào gia đình, và xã hội. Ngược lại,
thì xã hội học sức khỏe lại đưa hai chỉ báo mới: trong các quốc gia có
văn minh y học, trong các xã hội có kinh tế phát triển với chế độ dinh
dưỡng tốt, thì thể lực và trí lực giữ được sự bền bỉ, cùng lúc tuổi thọ tăng
liên tục của những người bị hoặc được xem là già. Và, xã hội học tri
thức yêu cầu một phân vùng mới ngay trong phân loại chung về tuổi già:
60 tuổi nhóm một, 80 tuổi nhóm hai, hơn 90 tuổi nhóm ba. Nhưng đây,
cũng là phương pháp phân loại hóa rất tương đối, và thời gian với các
chuyển biến văn hóa, xã hội, sự phân loại này còn phải nhận chịu nhiều
thay đổi khác. Riêng xã hội học ngôn ngữ thì nhắc nhở chúng ta ngay
trong các phương pháp sử dụng thuật ngữ, nơi mà chữ nghĩa có sức nặng
cùng sức tàn phá của nó ngay trong quan hệ xã hội, sinh hoạt xã hội, đời
sống xã hội. Khi chúng ta tiếp đón, trợ lực, đồng hành cho người lớn
tuổi thì chúng ta có cách nói, cách thể hiện, hoàn toàn ngược lại với
những kẻ xem người tuổi trọng là: gánh nặng, là bịnh tật, là khuyết tật,
là “ăn bám”. Chính những kẻ này đang làm người già phải già đi rất
nhiều, già nhanh hơn thời gian mà họ đang có cho khoảng đời còn lại
của họ. Nhân lý ngôn ngữ chính là nhân tính làm nên nhân phẩm của tất
cả những người đang còn sống, già hay chưa già.
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Nhân học & nhân trí

Già nua trong cái chết xã hội
Khái niệm cái chết xã hội là cái chết trước cái chết của thể xác, khi một
người già bị bỏ rơi bởi môi trường gia đình, bị bỏ quên bởi đời sống xã
hội, dù đang sống nhưng phải sống trong cô đơn, cô độc, cô lẻ, không
được xã hội chung quanh ngó ngàng tới. Tất cả các chuyên ngành của xã
hội học, từ xã hội học lao động tới xã hội học giáo dục, từ xã hội học
kinh tế tới xã hội học y tế, từ xã hội học tri thức tới xã hội học sức
khỏe… đều thống nhất với nhau về phân tích để phân giải hiện tượng cái
chết xã hội. Nơi mà gia đình nguyên tử hai thế hệ không những thay thế
gia đình tứ đại đồng đường hoặc ba thế hệ, mà cùng lúc gia đình nguyên
tử tôn vinh cá nhân chủ nghĩa, vị kỷ chủ nghĩa. Tại đây cái tôi trung tâm
nơi mà tư lợi của cá thể tự cho phép đi trên lưng đoàn kết gia đình, đi
trên vai tương trợ giữa các thế hệ, có khi đi cả trên đầu đạo đức gia đình
đã làm nên gia phong. Ý niệm cái chết xã hội luôn dùng bề ngoài để xử
lý bề trong, lấy hình thức để xét xử nội dung, nơi mà lời ăn tiếng nói của
xã hội: già rồi! già quá! già đấy!... chế tác ra các tĩnh từ thuộc loại phê
phán xã hội: già thì vô dụng, già thì bịnh tật, già thì lệ thuộc, già thì
thành ký sinh trùng trong xã hội. Tĩnh tự già này đến như để kết tội,
buộc tội, xử tội giai đoạn cuối của một nhân kiếp, từ đó tạo ra các mặc
cảm tội lỗi, và chính người già có khi phải tự buông bỏ, tự rũ bỏ, tự cắt
bỏ những quan hệ xã hội cần cho sự quân bình tâm lý cá nhân của người
già, để được sống bình thường trong một xã hội bình thường. Quan niệm
cái chết xã hội lại âm thầm chế tạo ra các quan niệm xã hội sai lầm, bắt
người già phải“đánh lận con đen” ngay trên tuổi tác của mình, với các
ngôn ngữ đểu xảo: già nhưng phải sống như tuổi trẻ, già nhưng phải
tươi trẻ, già nhưng phải tươi mát… Quan niệm già nhưng phải trẻ mang
những dấu ấn của một loại ý thức hệ thương mại đẩy người già phải sử
dụng giải phẩu thẩm mỹ, mỹ phẩm chống già, cùng các nơi có dịch vụ
chống già từ thể thao tới dược mỹ phẩm… Nỗi sợ phải sống trong cái
chết xã hội, đi từ ý thức hệ thương mại tới kinh tế giả tạo với các dịch vụ
chăm sóc giành cho người lớn tuổi tạo ra một khu vực thương mại. Từ
đó tách những người già ra thành hai thành phần, với phân cực hoàn toàn
dị biệt: kẻ có tiền thì có quyền sống với ảo tưởng già phải trẻ; ngược lại
những người nghèo, không tiền, lại bị cô lập, thì phải cô lẻ trên còn
đường của cái chết xã hội trước khi gặp cái chết thực sự, sẽ mang thể
xác của họ vào cõi tử.
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Nhân học & nhân nghĩa

Già đời trong sống đời
Tuổi già trong ngôn ngữ của một xã hội tôn vinh sự ích kỷ, cổ súy cái tư
lợi giới thiệu hình ảnh người già như hậu quả của một sự suy tàn về thể
lực, suy kiệt về trí lực, suy sụp về tâm lực. Nó đưa ra một không gian xã
hội của những người lớn tuổi luôn sống với mặc cảm là họ đang ở lứa
tuổi phải tàn phai, tức là phải quỵ gục trong nay mai. Nhưng sự thực của
tuổi tác không bắt đầu bằng tuổi trẻ đang là tuổi xuân giữa cuộc sống,
mà có gốc, rễ, cội, nguồn của tuổi dài trong một gia đình qua các thế hệ:
ông bà, cha mẹ, con cháu. Nơi đây, từ tuổi thơ tới tuổi thiếu niên, từ tuổi
thanh xuân tới tuổi trung niên là sự tiếp nối bình thường và liên tục, nơi
mà ông bà trao vốn liếng lại cho bố mẹ, để bố mẹ trao gởi vốn liếng này
cho nhiều thế hệ mai sau nữa. Khi vận dụng nhân khẩu học giữa các thế
hệ và xã hội học gia đình để phân tích hiện tượng tuổi tác, thì tuổi già
không hề là sự thất bại của tuổi đời, không hề là hậu quả tiêu cực của
một người lớn tuổi, mà là tính trao truyền liên tục xuyên thế hệ, vừa theo
nghĩa tre già măng mọc, vừa theo nghĩa đường mòn nhân nghĩa chẳng
mòn. Nếu quy luật sống nay chết mai là đúng trong quy trình sinh lão
bịnh tử, thì mọi cá thể dù đang trẻ hay đang già, đều chịu chung một quy
luật (bất thành văn): trẻ nay già mai. Tại đây, các chuyên ngành khoa
học xã hội và nhân văn khi cùng nhau nghiên cứu về tuổi già đều đồng ý
giải thích là có hai nguồn sợ tác động thẳng vào cội sợ của tuổi già là sợ
bịnh tật và sợ cái chết. Chính hai nguồn sợ này (sợ bịnh tật và sợ cái
chết) ngày ngày tưới tẩm, ngày ngày bồi đắp cho cội sợ của tuổi già, từ
đây lại tạo ra một mặc cảm mới, mà tâm lý học gia đình và tâm lý học xã
hội cùng nhận ra ngay trong các điều tra thực địa. Khi một bà ngoại,
hoặc ông nội sống lâu với tuổi thọ cao, mà lại không vui cùng tuổi thọ,
ngược lại xem-xét-xử tuổi thọ của chính mình như một tội lỗi. Đó là khi
một bà ngoại, hoặc ông nội sống lâu với tuổi thọ cao, vừa khóc lại vừa
phân trần cùng con cháu rằng: “Bà (ông) sống lâu, chờ chết mà chưa
chết, thì đây đâu phải lỗi của bà (ông)”. Chính tại đây các bậc con cháu
có đạo lý tổ tiên Việt, có đạo đức gia phong Việt, có luân lý gia đình
Việt phải biết tức thì, tức khắc chúc tụng ông bà mình thật vui vẻ bằng
câu: “Chúc ông bà sống lâu hơn 100 tuổi”. Ông bà và cha mẹ hãy sống
cùng chúng con, chúng cháu với tâm tình: “Đêm đêm thắp ngọn đèn
trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con”.
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Nhân học & minh triết phương Đông

Tam giáo chưa hề đồng nguyên
Tam giáo đồng nguyên là tên gọi quen thuộc của các quốc gia ít nhiều có
ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản,
Trung Quốc, mà ta không quên Đài Loan và Singapour, nơi mà Khổng
giáo, Lão giáo và Phật giáo vừa biết sống chung, lại vừa biết sống chia
trên các giáo lý học làm người. Nhưng khi phải “đào cho tới tận nguồn
lạch sông”, theo lời khuyên của Nguyễn Du, thì nhân sinh quan cùng thế
giới quan về tuổi già rất khác nhau giữa Khổng giáo, Lão giáo và Phật
giáo. Ba khu vực tri thức của tam giáo đồng nguyên rất khác nhau về
văn hóa, nơi mà văn hóa có chiều dày của văn hiến, có chiều cao của văn
minh, làm nên giáo lý của một sắc tộc, giáo dục của một cộng đồng, tựu
chung là nhân giáo trong một dân tộc.
Khổng giáo khi tự đẳng cấp hóa xã hội theo thứ tự ưu tiên: sĩ, nông,
công, thương, nó đã tự đẳng cấp hóa cả một hệ thống xã hội, nên nó
mang nội chất bất bình đẳng, từ đó tạo ra nội dung bất công ngay trong
sinh hoạt xã hội. Nên kẻ sĩ, có kiến thức được đi thi làm quan, và lại
cũng kẻ sĩ này có tri thức để tạo ra một không gian hưu trí khi tuổi già
tới. Nơi mà, kẻ sĩ tiếp tục đặt hành vi học vào hành tác nhân: học làm
người, lấy nhân trí dựng nhân tri, lấy nhân lý xây nhân tính... Lão giáo
không rơi vào cái bẫy của đẳng cấp hóa hệ thống xã hội, lấy sự vận hành
trong tuần hoàn để nắm quy luật của cuộc sống, rồi chú tâm đi tìm
trường thọ, có khi rơi vào hoang tưởng của mê thức về chuyện bất tử.
Chính Phật giáo khi nhận được ra tính vô thường của mọi sự sống, thì
chân lý của sinh-lão-bình-tử sẽ dẫn chúng sinh ở tuổi già tới một giáo
khoa thường nhật rất rõ nét trong các kinh Phật, nơi mà tuổi già là tuổi
phải tu tập, tức là tập dượt và tôi luyện thường xuyên ít nhất năm tri
thức: học biết làm người ở tuổi già, học biết làm người tỉnh táo để đón
nhận các bịnh tật sẽ tới, học biết chuẩn bị các tri thức để từ trần trong
sáng suốt, học tự lập trong sinh hoạt cô đơn, học độc lập trong sự sống
bình tĩnh trước cái chết. Từ định luận hiện pháp lạc trú, tạo ra ý niệm về
hải đảo tự thân (tự tin trong tự chủ) của chính Phật tổ đến diễn luận của
Phật hoàng Trần Nhân Tông: cư trần lạc đạo (ở đời vui đạo; thì sự sáng
suốt đi từ tuổi già tới ngày từ trần phải sống trong ấm ngoài êm với hệ
thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) tạo ra tỉnh thức
trong một nhân sinh quan qua lại giữa sự sống và cái chết.
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Nhân học & triết học phương tây,

Đang sống là đang già, sống để già
Hai thuật ngữ: đang sống là đang già, và sống để già chính là hai thành
ngữ của các xã hội Âu châu, muốn nhìn thẳng vào cuộc sống của một
con người, đây là một một nhân sinh quan của phương Tây, ít nhiều
tham dự vào quá trình xây dựng triết học tại đây. Một nền triết học từ cổ
triết Hy Lạp tới hiện triết trong bối cảnh của toàn cầu hóa, không cởi bỏ
được tính tương tác giữa triết học với các tôn giáo. Nơi mà các tôn giáo
có giáo huấn về thiên đường và địa ngục, với lời hứa về một thiên đường
sau ngày từ trần, sau ngày bước vào cõi chết. Khi tôn giáo bị khủng
hoảng ngay trong xã hội hiện nay tự “vỗ ngực” cho nó là “hiện đại”, thì
cái tôi trung tâm làm nên cái tôi cá nhân chủ nghĩa, rồi sinh ra cái tôi vị
kỷ trong ích kỷ, thì chính với lời hứa về một thiên đường sau ngày tạ thế
cũng đang bị suy thoái trầm trọng. Trong xã hội hiện nay tưởng là“hiện
đại” thì cái chết ngày ngày bị đẩy lùi, bị giấu đi, bị xua đuổi, tại đây
chính nhân sinh quan về người già, cùng thế giới quan về tuổi già bị giới
thiệu như một vùng cấm tiêu cực. Người già vừa bị xem là vô dụng, lại
vừa bị xét như một gánh nặng; với tuổi già vừa sinh ra một loạt những
chi phí từ xã hội tới y tế, vừa tạo ra những phiền toái từ sức khỏe tới
bịnh tật. Đây là một nhân sinh quan về người già phiến diện, một thế
giới quan về tuổi già phiến lý, vì những kẻ cổ súy cho loại miệng lưỡi về
sự vô dụng với những gánh nặng do người già gây ra; rồi những chi phí
cùng những phiền toái do tuổi già tạo ra, chỉ chế tác ra một loại phiến
luận. Loại miệng lưỡi này đã quên đi những đóng góp của những người
già khi họ chưa già, chúng quên luôn là những vốn liếng từ tri thức tới
giáo dục, từ kinh tế tới xã hội… mà chúng đang sử dụng ít nhiều do
những người già hiện nay tạo nay. Nhưng triết học tri thức đã tới để trợ
duyên rồi trợ lực cho triết học đạo đức, từ Aristote tới Kant, từ
Habermas tới Ricoeur… để khẳng định những tiền đề của nhân đức luôn
song song hành cùng nhân tri: mọi công dân dù già hay trẻ đều có cùng
một mong cầu là được sống trong một đời sống xã hội tốt, với quan hệ
xã hội tốt, với sinh hoạt xã hội tốt. Mọi công dân dù già hay trẻ đều có
bổn phận trước dân tộc, trách nhiệm trước giống nòi, nơi mà người già là
cầu nối trực tiếp giữa thế hệ đang sống và tổ tiên đã từ trần. Một xã hội
tiến bộ, một dân tộc văn minh luôn có các chính sách ưu tiên để bảo vệ
người già; không có các chính sách này thì đừng mong nói tới chuyện
văn minh, văn hiến, văn hóa…
LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

21

LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

22

NHÂN HỌC VỀ
LÃO TRẠNG
VÔ GIA CƯ
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Nhân học liên luận xã hội học thực địa

Già gần nhà, già xa nhà
Xã hội học thực địa có điền dã bằng phương pháp luận điều tra thực
nghiệm tại chỗ, nơi mà hiện cảnh của những người già vô gia cư là hiện
cảnh đôi: vô gia cư gần gia đình và vô gia cư xa gia đình. Điều tra thực
địa tại các thành phố lớn thể hiện rõ nét hiện cảnh đôi này, với hai bản
chất rất khác nhau:
* Người già vô gia cư gần gia đình gốc của mình, vẫn dựa được sự quen
biết trong thân tộc, hàng xóm, láng giềng, với các quan hệ xã hội có sẵn
để vượt qua các khó khăn hằng ngày khi phải lao động để kiếm sống.
* Người già vô gia cư gần gia đình gốc của mình, phải xây dựng các
quan hệ xã hội mới, với đời sống xã hội mới qua sinh hoạt lao động một
nơi mà họ không quen biết (lạ nước, lạ cái), các khó khăn hằng ngày là
hậu quả của sự cô lập xã hội, tạo nên nỗi cô đơn thường xuyên.
Từ thực tế đôi này, khi khảo sát thực địa tại chỗ, trên những con đường
như Phan Đình Phùng, rồi Phan Đăng Lưu, chung quanh quận Phú
Nhuận, điền dã xã hội học có thể đi dần tới dư địa chí của người già vô
gia cư, qua sự xuất hiện:
-Từ 8 giờ tối tới 12 giờ khuya để chờ các chủ thể thiện nguyện phân phát
các bữa cơm từ thiện, những người già vô gia cư gần gia đình gốc của
mình, có lúc ngồi chung với những hàng xóm, láng giềng mà họ quen
biết.
-Cũng trong thời điểm này, những người già vô gia cư xa gia đình gốc
của mình, lại có mặt riêng rẻ, cô đơn, không có quan hệ xã hội gốc.
Điều tra thực địa tại chỗ cũng đưa đường dẫn lối tới phỏng vấn về lý lịch
cá nhân của những người già vô gia cư xa gia đình gốc của mình, thì hai
xuất xứ được lộ rõ:
*Những người già vô gia cư xa gia đình gốc của mình tới từ miền Trung
sau những biến nạn gia đình, mà cũng sau những họa nạn về môi trường
từ hậu quả mất nhà sau các trận lũ lụt tới ô nhiễm môi trường do
Formosa gây ra trên sáu tỉnh miền Trung, tất cả tạo ra thảm cảnh thất
nghiệp cho toàn vùng.
*Những người già vô gia cư xa gia đình gốc của mình tới từ miền Nam,
cũng có với tên gọi là miền Tây của đông bằng sông Cửu Long đang
trong họa nạn nhiễm mặn song hành cùng nạn thất nghiệp trầm trọng,
với thực tế phải rời bỏ quê nhà, vì không muốn là gánh nặng cho con
cháu.
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Nhân học liên luận cùng tâm lý học xã hội

Các bạo hành chống người già
Trong ngạn ngữ của Bắc Mỹ, có câu: «Tuổi già là tuổi thơ thứ hai»,
mang nội dung của tuổi già khi mất đi sự sáng suốt, sự tỉnh táo, sẽ có
những hành vi như trẻ con thơ dại. Nhưng trẻ con thơ dại vì được xem
là chưa trưởng thành; còn người già, ngày càng già, thì sự trưởng
thành với kinh nghiệm cả đời bỗng tự nhiên biến mất đi, để nhận lại
một tuổi thơ thứ hai trong thụ động. Đây chính là sự thụt lùi ngay trên
sự minh mẫn của lý trí, của trí tuệ, đây cũng là một thực tế trong đoạn
đời cuối của người già; ngày càng gần đất xa trời. Nhưng tâm lý học
xã hội khi vận dụng xã hội học về sinh hoạt thường nhật, song hành
cùng tâm lý học tri thức để cân, đo, đong, đếm về sự minh mẫn, sự
sáng suốt, sự tỉnh táo của những người già, đã đưa một nhận định mới,
với các phân tích về các bạo hành mà người già là nạn nhân. Những
người già có thể bị bạc đãi ngay trong môi trường gia đình, ngay trong
quan hệ xã hội, kể cả ngay trong các viện dưỡng lão, với những cá thể
đang làm việc chăm sóc họ. Đây là một thực tế xã hội của người già,
với tuổi già sức yếu, không tự bảo vệ được mình. Khi phân tích để
phân loại về các bạo hành mà người già là nạn nhân, thì người già là
nạn nhân của khá nhiều bạo hành:
*Bạo hành xã hội, từ sinh hoạt xã hội tới quan hệ xã hội, từ tổ chức xã
hội tới đời sống xã hội, nếu người già không được các chính sách ưu
tiên để bảo vệ họ.
*Bạo hành thể chất, khi người già bị khinh rẻ như những cá thể vô
dụng lại gây tốn kém cho gia đình, xã hội, thì ngay trong môi trường
gia đình, thân tộc, láng giềng… người già có thể là nạn nhân của các
bạo hành xâm phạm tới thể xác và thể lực của họ. Báo chí Việt vẫn
thông tin về loại bạo hành này.
*Bạo hành ngôn ngữ, khi người già bị miệt thị bởi những lời lẽ xúc
phạm từ tinh thần tới nhân phẩm, từ tâm lý tới đạo đức của họ, tới từ
những người quyến thuộc hay những kẻ xa người lạ, thì sự tổn thương
về tâm thần được xem khá lớn.
Với tuổi già sức yếu, không tự bảo vệ được mình, sự phân loại của
tâm lý học xã hội về các bạo hành mà người già là nạn nhân, thì các
bạo hành làm ông, bà, cha, mẹ đau đớn và khổ tâm là các bạo hành
đến từ con, cháu, đến từ thân bằng quyến thuộc, sẽ gây ra các hậu quả
tổn thương tâm thần sâu đậm nhất.
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Nhân học liên luận xã hội học trực quan

Các bạo hành giữa những người già
Công cuộc kiếm ăn, kiếm sống trong bối cảnh vô gia cư của những
người già với điều kiện cùng cực từ lao động tới sinh nhai, cho xuất
hiện những bạo hành giữa những người cùng lao động trên một môi
trường có cạnh tranh thường xuyên với nhau:
 Nhặt phế liệu chung quanh các chợ, có sự tranh giành dẫn tới xô
xát giữa những người già, với thảm cảnh mạnh được yếu thua.
 Nhặt bao nhựa, nhặt ve chai trên các đường phố, cũng có cảnh
giành giật dẫn tới ẩu đả, với họa cảnh cá lớn nuốt cá bé.
Các bạo hành giữa những người già lao động trên cùng một nơi:
 Qua các bãi rác, còn có chuyện bạo hành với các người trẻ mà
người già là nạn nhân.
 Qua các nơi chuyển hàng hóa với các vật liệu được thải ra, người
già vẫn là nạn nhân của nhiều đối tượng xã hội, khi những người
già không tự bảo vệ được họ.
Khi phân phát các bữa cơm từ thiện vào buổi tối tới từ các chủ thể
thiện nguyện phân phát, giữa những người già vô gia cư cũng xẩy ra
các bạo hành. Trên các trục đường có phân phát các bữa cơm từ thiện
thường có hai lề đường, với hai nhóm người lớn tuổi vô gia cư:
 Nhóm thứ nhất, biết tụ họp, biết hoạt náo, lại biết tranh giành,
chụp giựt, với những hành vi gần với thú tính.
 Nhóm thứ nhì, thụ động, chờ đợi được phân phát các phần ăn,
nhưng ngồi xa đám thứ nhất, vì muốn được “yên thân”.
Xã hội học thực địa với khảo sát tại nơi, với điều tra tại chỗ, với điền
dã trực quan không thể không ghi nhận các bạo hành được phân loại:
 Khi đang lao động ngoại đường phố
 Khi đang nhận trợ giúp của từ thiện
 Khi đang tìm chỗ ngủ hằng đêm ngoài đường phố…
Mà không quên sự nhục mạ của những kẻ vô tâm khi những người già
phải đi ăn xin trên các vỉa hè, trong các quán ăn, trong các nơi công
cộng…
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Nhân học liên luận đạo đức học

Cái đểu của ngu dân trị
Ngu dân trị sử dụng mê thức để thay tri thức, vận dụng xuyên tạc để tẩy
não nạn nhân, tận dụng khuyết não để thống trị bằng độc tài, nên ngu
dân trị luôn chung lưng đấu cật với tuyên truyền trị và công an trị để có
chỗ đứng ghế ngồi đểu cáng của nó trong bạo quyền độc đảng toàn trị.
Ngu dân trị thay não bộ của sự thật thành não trạng của tà kiến, tất cả
được dàn dựng, bày vẽ, qua tà quyền tuyên truyền trị bóp méo sự thật và
bằng quỷ quyền công an trị bóp chết chân lý, để lẽ phải không xuất hiện
trước ánh sáng của lương tri. Khi một thành phố như thành phố Đà Nẵng
tự “vỗ ngực” là “thành phố đáng sống nhất” tại Việt Nam, cấm tuyệt
đối sự xuất hiện của “ăn mày”, “ăn xin” và “hãnh diện” về chuyện này.
Tại đây, cái đểu của ngu dân trị để lộ chân lai diện mạo của nó ngay
trong đạo đức học, có mặt trong nhân giáo của tổ tiên Việt biết khuyên
nhủ con cháu “Miếng khi đói bằng gói khi no”, đã dặn dò con cháu
“Bầu ơi thương lấy bì cùng”. Đừng dùng cái đểu của ngu dân trị để che
giấu, phủ lấp là thành phố Đà Nẵng không có người tuổi trọng không đủ
ăn, không đủ mặc, không có người tuổi đã già mà không có mái ấm che
thân. Nhưng cũng tại Đà Nẵng hiện nay là nơi có nhiều quan chức trộm,
cắp, cướp, giựt từ của cải tới đất đai của dân hiền giờ đã thành dân oan;
là nơi tụ bè tụ đảng của Tàu tặc. Phản diện của ngu dân trị chính là: văn
hóa dân tộc, văn minh giống nòi dựa trên văn hiến tổ tiên biết giáo dục
các thế hệ “Thương người như thể thương thân”, rồi giáo dưỡng các con
dân Việt “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Dù đang là những công dân
vô gia cư, nhưng những người tuổi trọng vẫn đang sống, đang thở trên
chính quê hương của họ, trong thành phố của họ, không ai có quyền hạn
hay quyền lực gì cấm họ đi lại vào ra chính quê hương đất nước của họ.
Đây vừa là vấn đề nhân tri của nhân quyền, nhân đức của nhân nghĩa,
nhân lý của nhân đạo, đó là đạo đức của Việt tộc. Hãy lấy thí dụ của
Thụy Sĩ có kinh tế dồi dào, lại có thêm bộ luật hình sự là nếu kẻ nào tố
cáo những ai phạm lỗi hay phạm tội sẽ được chính quyền thưởng tặng
bằng tiền. Các quốc gia láng giềng luôn nhìn Thụy Sĩ là một nước không
văn minh, vì nó chứa những khối tiền lậu lớn, nhưng lại xúi dục nhân
dân mình tố cáo nhau. Nên những ai đang sống tại Đà Nẵng khi nhấc
điện thoại gọi công an để tố cáo những đồng bào sa cơ phải“ăn xin”,
“ăn mày” trên đường phố thì phải suy nghĩ kỹ, phải “uốn lưỡi bảy lần”
trước khi tố cáo tha nhân trong cơn hoạn nạn.
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Phân tích xã hội học về tính tương đồng

Hành vi xã hội, quan hệ xã hội, tổ chức xã hội
Trong điều tra thực địa, phân loại hóa các thành phần là giai đoạn kế
tiếp của công đoạn thu thập kết quả điều tra, nơi đây xuất hiện một thành
phần lớn của những người già tìm mọi cách đễ có một sinh hoạt lao
động. Trong thành phần này, có hai tiểu nhóm:
*Tiểu nhóm thứ nhất: không có vốn, lao động bằng việc nhặt, lượm các
phế liệu, chủ yếu là ve chai, lon sắt, thùng giấy…
*Tiểu nhóm thứ nhì: có vốn ít, rất nhỏ nhưng tìm mọi cách để có sinh
hoạt lao động, dù với lợi tức rất thấp, như bán hàng gánh.
Khi phân tích đi tới giải thích về hành vi xã hội tương đồng, cụ thể là đi
tìm các điểm giống nhau của hai thành phần này trong hành tác xã hội
của họ, thì các chỉ báo sau đây xuất hiện:
-Những người già này có gia đình, nhưng những thế hệ sau, tức là con
cháu của họ không gánh vác được chuyện chăm lo cho họ, vì bản thân
các con cháu cũng gặp những khó khăn kinh tế, tài chính, nghề nghiệp.
-Những người già này có gia đình, có cả họ hàng, thân tộc, láng giềng,
nhưng cùng lúc có những kinh nghiệm xã hội cụ thể là họ hàng, thân tộc,
láng giềng không giúp đỡ, cưu mang họ lâu dài được, nên chuyện họ
phải tự kiếm sống đối, tự xoay sở.
Từ hành vi xã hội tương đồng này, xã hội học thực địa sẽ dần đi tới quan
hệ xã hội tương đồng của hai thành phần có vốn để buôn vặt và không
có vốn phải đi nhặt các phế liệu, với hai chỉ báo sau:
*Vai trò ngày càng trung tâm của các hội đoàn từ thiện, của các chủ thể
thiện nguyện trực tiếp phục vụ các bữa cơm từ thiện ngay trên đường
phố, nơi có mặt các người già.
*Vai trò thường trực của các chùa, các nhà thờ với các chương trình
thiện nguyện, với mạng lưới thông tin địa phương của họ để phân phát
các phần cơm tới các người già vô gia cư hoặc đơn độc không có ăn.
Từ hành vi xã hội tương đồng này, tới quan hệ xã hội tương đồng xã hội
học giải luận sẽ đi thẳng tới tổ chức xã hội, các người già vô gia cư hoặc
đơn độc không có ăn đều công nhận hai chứng từ: thứ nhất là chính
quyền độc đảng toàn trị hiện nay đã vắng mặt trong các chinh sách chăm
lo cho các người già. Thứ nhì là sự đàn áp thường nhật của công an để
xua đuổi, bắt bớ các người già vô gia cư hoặc hoặc buôn bán nhỏ trên
các hè đường là sự có mặt độc nhất của chính quyền trong chế độ này.
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Phân tích của xã hội học gia đình

Kinh tế cùng quẩn và hậu quả liên thế hệ
Khi gặp gỡ và phỏng vấn các người già đang lao động cực nhọc trên các
đường phố, các vỉa hè, thì quan sát thực địa sẽ song hành cùng phỏng
vấn cá nhân. Nơi đây, qua các tin tức do người phỏng vấn đưa cho tới
quá trình thành lập dữ kiện cùng đối chiếu các chứng từ, thì hiện tượng
người già phải lao động cực nhọc ngoài đường phố, còn mang một nội
dung gia đình mà xã hội học phải xem xét về các hậu quả liên thế hệ.
Như vậy, hiện tượng người già phải lao động cực nhọc ngoài đường phố
không chỉ là một hiện trạng cá nhân mà là một vấn nạn gia đình, khi điều
tra thực địa đã tiếp cận được một gia đình ba thế hệ với:
*Người cha thế hệ thứ nhất, ngày ngày bán vé số trên đường phố.
*Con gái thế hệ thứ nhì, lao động thu hoạch phế liệu chung quanh các
chợ.
*Cháu là thế hệ thứ ba, phải đi ăn xin từ năm 8 tuổi.
Khi phỏng vấn đi vào tổ chức thường nhật của gia đình này, thì các dữ
kiện gia đình, nghề nghiệp, xã hội sau đây được xuất hiện:
-Sáng sớm, thường không có bữa ăn sáng chung với nhau.
-Bữa trưa, các thành viên của gia đình này cũng không gặp nhau.
-Bữa tối, thường cũng không được ăn chung với nhau.
-Họ trở lại nơi cư ngụ thường xuyên hay tạm thời của họ chỉ để ngủ, sau
một ngày nhọc thân ngoài đường phố.
Các dữ kiện nghề nghiệp thường song hành cùng các dữ kiện xã hội:
*Tiền ai nấy xài, tiền ai nấy giữ, người tìm ra tiền tự quản lý tài chính
của mình.
*Xin qua xin lại, khi có một người trong gia đình, túng quẩn, cần chi
tiêu gấp vào một việc, thì có thể xin các thành viên khác trong gia đình.
*Cùng nhau quản lý các món nợ gia đình, nơi mà chuyện thiếu nợ từ họ
hàng tới láng giềng thường là thảm cảnh của những gia đình này, bị ám
ảnh thường xuyên chuyện mang nợ và phải trả nợ.
Thảm kịch cá nhân cùng thảm cảnh gia đình làm nên một không gian
chung của những nạn nhân này, nơi mà của chính quyền độc đảng để
độc tài nhưng bất tài trước mọi mọi chính sách an sinh xã hội. Chính tại
đây xã hội học khảo sát về các nạn nhân này đã nhập nội vào thực trạng
của họ qua các ngôn từ: “sống ngày nào hay ngày nấy”; “ăn được bữa
nào hay bữa ấy”, “sống cho qua ngày”, “sống nay, chết mai mà” …
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Phân luận của xã hội học xuyên thế hệ

Tuổi già là tuổi nhục: tủi nhục!
Xã hội học xuyên thế hệ khi quan sát ngay vào cấu trúc gia đình
nguyên tử chỉ hai thế hệ: cha mẹ và con cái, sẽ cho xuất hiện hai chỉ
báo trực tiếp đóng góp vào nhân khẩu học, hai chỉ báo này tới từ xã
hội học thực địa:
*Các người già vô gia cư hoặc lao động cô đơn ngoài đường phố, là
mẹ hay cha của các gia đình đông con, thường là hơn 5 người con, có
khi tới hơn 7 đứa con.
*Các người già vô gia cư hoặc lao động cô đơn ngoài đường phố, là
mẹ hay cha của các gia đình chỉ một con, lập gia đình xa nhà, hoặc
đang túng quẩn từ tài chính tới nghề nghiệp.
*Các người già vô gia cư hoặc lao động cô đơn ngoài đường phố, là
mẹ hay cha của các gia đình không còn con, có trường hợp con đã tử
trận hoặc mất tích của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trước ngày 30
tháng 4 năm 1975, có trường hợp con đã tử nạn trong các trại học tập
cải tạo, hoặc trên đường vượt biên sau 1975.
Xã hội học xuyên thế hệ khi khảo sát sâu vào tổ chức gia đình, cho
xuất hiện hai loại chỉ báo khác, trực tiếp trợ lực cho xã hội học giáo
dục về sự tan vỡ tính tương trợ giữa các thế hệ khi:
-Khi một trong hai người, cha hoặc mẹ qua đời, người còn lại sẽ sống
không những với sự cô đơn mà cùng phải gánh chịu những lời ăn
tiếng nói: vô phép, vô lễ, vô luân tới từ chính con cái của mình.
-Khi một trong hai người, cha hoặc mẹ qua đời, người còn lại sẽ sống
không những sự tự lập tài chính mới của mình, mà thường xuyên chịu
sức ép của loài con cái sử dụng loại ngôn ngữ xem mẹ hoặc cha mình
là kẻ ăn bám, là ký sinh trùng, là nhớt thây dày cốt…
Xã hội học xuyên thế hệ khi điều tra ngay vào sinh hoạt gia đình có
cha hoặc mẹ qua đời, người còn sống thì phải chịu đựng sự bội bạc,
lòng bất nghĩa, tính phản phúc, lại cho xuất hiện hai chỉ báo khác để
phân tích về nhân học giáo lý. Khi cha lẫn mẹ còn sống thì sự đoàn
kết của cha và mẹ là một sức mạnh hoàn chỉnh để giáo dục con cái, để
giữ vững sự đoàn kết gia đình. Khi cha hoặc mẹ, mà một người trong
hai người phải từ trần sớm, thì người còn sống biến thành nạn nhân
trong các gia đình mà gia phong không có từ giáo dục tới giáo dưỡng.
Một sớm một chiều, cha hoặc mẹ còn sống với tuổi già là tuổi nhục:
tủi nhục!
LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

37

LÃO LUẬN.LÊ HỮU KHÓA

38

Phân tích của xã hội học lạo động

Lẩn tránh quan hệ thường ngày trong gia đình
Khi khảo sát của xã hội học lạo động đi vào các thực trạng sinh hoạt
nghề nghiệp của các người già, từ lượm nhặt các phế liệu (ve chai, đồ
nhựa, lon sắt…) tới các ngừơi bán vé số hoặc có gánh hàng rong, thì
chính xã hội học lao động này đã định dạng về các sinh hoạt nghề
nghiệp của các người già ngoài đường phố đã cho xuất hiện hai loại chỉ
báo về xã hội học thường nhật về vô gia cư. Thứ nhất là các người già
thật sự vô gia cư, không còn chỗ cư trú thường xuyên, mà phải ngủ
ngoài đường mỗi đêm, nơi mà chỗ ngủ thường xuyên bị xua đuổi, bị
ngăn cấm không những bởi công an, mà còn bởi các thành phần an ninh
khu phố, địa phương. Thứ nhì là các người già có hoàn cảnh bán vô gia
cư, đây là những người còn gia đình, nhưng lẩn tránh quan hệ thường
ngày trong gia đình với con cái, để tránh né những lời lẽ của loại con cái
này trực tiếp làm tổn thương danh dự, nhân phẩm của kẻ làm mẹ hay
làm cha. Thành phần thứ hai của các người già có hoàn cảnh bán vô gia
cư này cho xuất hiện hai loại chỉ báo hữu ích trong quá trình phân tích
và giải thích hiện tượng bán vô gia cư, đó là những người già:
-Rời nhà rất sớm, để lao động cả ngày ngoài đường, dù với lợi tức rất
thấp, đầu tư vào gánh xôi không quá hai trăm ngàn đồng, để cuối ngày
chỉ lời được khoảng bốn chục hoặc năm chục ngàn đồng đủ lo cho hai
bữa ăn. Không quá hai đô la một ngày, nhưng tránh được một tâm trạng
bất an trước những lời lẽ từ phỉ báng tới sỉ nhục mẹ cha của con cái.
-Về nhà rất trễ, thường là sau giấc ngủ của con cái để tránh phải gặp mặt
đám con loại này và tránh được những lời lẽ xúc phạm làm tổn thương
lâu dài tâm lý cũng như tâm thần mẹ cha mà chính đám con này cũng
không ý thức đầy đủ về sự tổn hại của những lời lẽ bất nhân thất đức
của chúng. Nhưng chính thành phần thứ hai của các người già có hoàn
cảnh bán vô gia cư này lại là nạn nhân trực tiếp của một chế độ độc
đảng toàn trị ngày ngày vận dụng công an trị để xua đuổi, để trấn áp, để
ruồng rẫy họ, nhưng cùng lúc lại toàn vắng mặt trước các chính sách an
sinh xã hội là phải bảo vệ người già.
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Giải luận của xã hội học tổ chức thường nhật của cá nhân

Lão trạng là nạn cảnh xã hội
Xã hội học tổ chức thường nhật của cá nhân đề nghị các chỉ báo khảo
sát về tổ chức không gian và thời gian hàng ngày của một cá nhân, nếu
là người già vô gia cư, vô nghề nghiệp, không lợi tức nhất định, không là
đối tượng của các chính sách an sinh xã hội, thì quy trình điều tra sẽ cho
lộ ra các thực tế sau đây:
*Không gian cư trú, thường là những nơi mà người già vô gia cư biết từ
nhiều năm, có thể là một xóm, một hẻm, một khu, nơi mà được xem như
là có an ninh tối thiểu, cụ thể là được an toàn nhất là vào đêm khuya.
*Thời gian cư trú, thường được phối hợp với các công việc tạm thời gần
nơi ngủ đêm, thường là các quán cơm, tiệm ăn, có khi là các gánh hàng
ăn. Nơi mà những người già có thể phụ giúp các việc từ dọn dẹp tới lau
rửa bát đĩa, bàn ghế, những công việc có thể là buổi sáng, buổi trưa,
hoặc buổi tối, mỗi buổi có thể kéo dài từ 3 giờ tới 5 giờ.
Xã hội học tổ chức thường nhật của cá nhân về hiện tượng xã hội của
người già vô gia cư, vô nghề nghiệp, đưa ra hai loại chỉ báo khác cho xã
hội học lao động:
-Có thù lao, nhưng là thụ lao rất thấp, các trường hợp chấp nhận trả lời
phỏng vấn, thường đưa ra con số: năm mươi ngàn cho một buổi làm
việc.
-Không thù lao, nhưng được nuôi ăn hằng ngày, có khi được hưởng phần
ăn tối, để giành để ăn khuya khi có cơn đói tới.
Xã hội học tổ chức thường nhật của cá nhân về hiện trạng xã hội của
người già vô gia cư, vô nghề nghiệp, cùng đưa ra hai loại chỉ báo cho xã
hội học gia đình: thứ nhất là các người già không được các con cái thăm
hỏi thường xuyên, đó là các người có con cái đi làm nơi xa, cư ngụ nơi
xa, có cả thành phần con cái phải làm việc, ăn ngủ ngay nơi làm việc,
không có cơ hội về thăm họ. Thứ nhì là các người già, sống hoàn toàn cô
độc, mọi quan hệ gia đình bị cắt đứt, mọi tin tức của thân bằng quyến
thuộc đều bặt vô tăm tích, một thân một mình, những người già này phải
tự lo liệu tất cả.
Xã hội học tổ chức thường nhật của cá nhân về hiện trạng xã hội của
người già vô gia cư, vô nghề nghiệp, cùng đưa ra hai loại chỉ báo cho xã
hội học sức khỏe và xã hội học y tế, với ngôn ngữ buông xuôi của họ:
“Bịnh thì xách giỏ vào nhà thương”, “Hết bịnh thì xách giỏ ra khỏi nhà
thương”, “Sống chết lúc nào không biết!” …
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Giải thích của xã hội học chọn lựa sống vô gia cư

Tuổi già: “không là gánh nặng cho gia đình”
Giải thích của xã hội học của những người già chọn lựa sống vô gia cư
làm rõ thêm quan hệ giữa xã hội học gia đình và xã hội học kinh tế, khi
chính những người già chọn lựa sống vô gia cư, tự xoay sở bằng những
sinh hoạt lao động cực nhọc với lợi tức hoặc thù lao hằng ngày rất thấp,
chủ đủ cho ba bữa ăn: “Con cái nghèo lắm, chúng lo thân chúng không
xong, đâu nỡ bắt chúng phải lo cho mình”. Hoặc “Con trai phải gánh
dâu, con gái phải gánh rễ, tụi nó lo cho gia đình tụi nó còn chưa đủ, lấy
đâu ra mà lo cho người già”. Khi xã hội học chọn lựa cá nhân đã minh
bạch được quan hệ giữa xã hội học gia đình và xã hội học kinh tế, thì
chính các dữ kiện khác sẽ xuất hiện qua xã hội học sức khỏe và xã hội
học y tế:
-Những người già chọn lựa sống vô gia cư không những từ thực tế kinh
tế gia đình cùng quẩn, mà trong các gia đình này đã có những họa nạn
lớn, với các thành viên gia đình bị tử nạn hoặc bị mang trọng thương qua
các tai nạn lạo động, lưu thông, hoặc các nạn bịnh như ung thư…
-Những người già chọn lựa sống vô gia cư cũng đang mang nhũng
chứng bịnh mà họ không xác nhận được rõ nguyên nhân. Vì không được
khám thường kỳ cũng như không được khám nghiệm qua y khoa, nên
những người già này thường kể rõ các triệu chứng bịnh, mà không xác
chứng được tên chính thức của con bịnh mà họ đang mang.
-Những người già chọn lựa sống vô gia cư cũng không chữa các bịnh
ngoại da, các vết thương hằn sâu trên thân thể, kẻ cả các nội thương từ
gân, xương hay các nội tạng. Những người già này thường sử dụng các
loại thuốc mà các người quen biết biếu tặng, nhưng thường là không
chữa đúng căn bịnh mà họ đang có.
Khi kết hợp các kết quả điều tra từ xã hội học gia đình và xã hội học
kinh tế, tới xã hội học sức khỏe và xã hội học y tế, thì hai chỉ báo khác
khác sẽ xuất hiện qua tới xã hội học đô thị và xã hội học cư trú, hiện rõ
trong các phỏng vấn về chọn lựa cá nhân của các người già vô gia cư:
*“Ăn ở ngoài đường lâu rồi, thì ở đâu quen đó, ăn ngủ ở đây sau bao
nhiêu năm, ai ở đây cũng biết mình, nên họ còn gần mình hơn cả con cái
của mình”.
*“Ăn ở khu này quen rồi, dù là ngoài đường, vỉa hè, mà như ở nhà mình
vậy, biết chỗ ăn, có chỗ ngủ, là mừng rồi, chỉ sợ là những đêm mưa gió
lớn, vừa lo, vừa sợ, không ngủ yên được”.
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Điều tra xã hội học về thực trạng màn trời chiếu đất

Già với chòi
Trong điền dã thực địa lộ ra những dữ kiện về cảnh màn trời chiếu đất
của những người già vô gia cư, nơi đây các chỉ báo về xã hội học tạm
cư cho xuất hiện hiện trạng người già phải sống trong các chòi nhỏ,
chật, hẹp, không điện, không nước, không vệ sinh... Muốn tìm để nhận
ra các họa cảnh này thì không khó, các chòi này thường có:
-Trong các ngoại ô, nơi có các mảnh đất tạm thời không có xây cất
-Cả đồng quê, cũng có các loại chòi này, xa nơi có dân cư
-Chung quanh các hốc đá nơi miền sâu, miền xa
-Cả trong các nghĩa trang của thành phố…
Điều tra thực địa cho xuất hiện các nghề hằng ngày rất tạm bợ của các
người già vô gia cư:
*Tại thành phố, thì thu bán các phế liệu, bán vé số, phụ việc các gánh
hàng ăn trên các vỉa hè…
*Tại ngoại ô, thì thu lượm củi, nhận việc làm vệ sinh, lau quét…
*Tại nông thôn, tìm việc quanh quẩn các chợ, giữ ruộng…
Khảo sát thực địa cho thấy hình dạng các chòi rất sơ sài, nhưng thực tế
tạm cư đã trở thành bền cư, vì có những người già đã sống trong các
chòi, các lều trong nhiều năm. Có người đã sống hơn 20 năm trong
các lều không quá 2 thước vuông, với bốn cây chống đứng, bốn cây
làm mái, lợp mái bằng một vài mảnh nhựa. Đây là những cuộc sống
hoàn toàn cô độc, khi trả lời các phóng vấn, thì các lý do sau đây được
đưa ra: “không có tiền, nên con cháu không bao giờ tới thăm; “nghèo
quá nên không ai dám ghé chơi”; “khổ quá nên không có người nào
muốn sống chung với mình” ... Hiện trạng những người già vô gia cư
sống trong chòi, trong lều không phải là hiện tượng mới trong xã hội
hiện nay, mà đã có từ lâu và đã được nhận diện qua các trang Hồi ký
miền Nam của các cựu quân nhân miền Nam bị nhốt trong các trại cải
tạo. Khi những người này đi lao động vào rừng, núi, đồi tại miền Bắc
sau 1975, họ vẫn thấy các chòi, và khi được tiếp chuyện với các người
già trong chòi, thì họ khám phá là những bà mẹ liệt sĩ, mà các con đã
tử nạn trong nội chiến trước 1975. Chính thiên tài thi ca của Việt Nam
là thi sĩ Bùi Giáng đã sống trong một cái chòi tại Gia Định, gần chợ
Bà Chiểu từ 1975 cho tới ngày thi sĩ từ trần, nơi mà màn trời chiếu đất
qua thi ca của Bùi Giáng đã trở thành: “Gió phương trời về chung gục
bên giông”.
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Điều tra xã hội học về thực trạng bịnh tật và thương tích

“Già thì quên đau, quên bịnh, quên thân”
Điều tra thực địa về các người già vô gia cư thường xuất hiện một chỉ
báo đôi về sức khỏe và y tế, đó chính là các bịnh tật và thương tích
thường xuyên có trên thân thể người già, mà hậu quả rất rõ nét là:
*Các bịnh tật không được khám thường kỳ và rõ ràng về y khoa, nên sự
xác chứng không chính xác mà các nạn nhân này tự đặt tên là: đau tim,
đau ruột, đau đầu…
*Các thương tích về xương, gân, bắp thịt không được y tế xem xét và
cứu chữa, chính các nạn nhân này gọi chung là: thấp khớp, nhức xương,
đau gân…
*Đi lại khó khăn, di chuyển bị giới hạn, tạo ra thói mà chính các nạn
nhân này quen gọi là: ngồi đâu sống đó, nằm đâu ở đó...
Khi không có láng giềng, hàng xóm trông nom hoặc ngó ngàng tới thì
một loạt những phản ứng với thời gian sẽ biến thành phản xạ hằng ngày
qua các câu trả lời khi được phỏng vấn, đây chính là thảm kịch của
người già bị gia đình, thân tộc, xã hội bỏ quên:
- “Già thì quên đau”, vì: “không có ai gần gũi đâu mà kể”.
- “Già thì quên bịnh”, vì “không có bác sĩ, y tá đâu để lo cho mình”.
- “Già thì quên thân”, vì “sống mà quên được thân của mình, thì quên
được đau, quên được bịnh”.
Hiện trạng mang bịnh tật cùng thương tích mà không được chạy chữa,
của những người già vô gia cư thì:
 Tình hình tại nông thôn không có bịnh viện thì trầm trọng hơn
thành thị.
 Tình hình của những người già sống biệt lập thì khẩn cấp hơn với
nhũng người được sự quan tâm của thân tộc, láng giềng, hàng
xóm.
 Tình hình của những người già sống tự cô lập thì rất báo động hơn
với những người được sự chú ý của các hội đoàn tự thiện, của các
chủ thể thiện nguyện.
Một chế độ độc đảng toàn trị khi vắng mặt trong các chính sách an sinh
xã hội, thì nó sẽ vắng bóng trong các chính sách bảo vệ người già từ sức
khỏe tới y tế. Mà một chế độ độc đảng toàn trị có hành vi cùng hành
động của bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền đặc
lợi trị thì nó càng biệt tăm, biệt tích trước thảm họa của người già.
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Điều tra xã hội học về thảm trạng hành khất

“Già thì ăn xin”
Số người già vô gia cư rơi vào thảm trạng hành khất không những nhiều
trong các đô thị, mà ngày càng rõ nét tại nông thôn, khi điều tra về hiện
tượng này, thì phân tích các kết quả thực địa đưa tới phân loại sau:
 “Già thì ăn xin” trên các vỉa hè thành phố
 “Già thì ăn xin” trên các trục lộ liên tỉnh
 “Già thì ăn xin” trong các chợ, các ngõ hẻm có họp chợ
 “Già thì ăn xin” trong các tiệm, hàng, quán
 “Già thì ăn xin” ngay trong các làng, xã, huyện…
Khi phân loại về thảm trạng hành khất của người già vô gia cư, thì các
chỉ báo khác xuất hiện:
- “Già thì ăn xin”, cùng lúc bán vé số, lượm ve chai, nhặt phế liệu…
- “Già thì ăn xin”, khi gặp khách du lịch, khi gặp người ngoại quốc…
- “Già thì ăn xin”, ban ngày xin ngoài đường phố, buổi tối thì xin hàng
xóm…
- “Già thì ăn xin” tại các chùa, các nhà thờ, có khi tại các bịnh viện…
Khi kết hợp điều tra giữa hai xã hội học: xã hội học lao động và xã hội
học hành tác thường nhật của cá nhân, thì các dữ kiện xã hội khác sẽ
xuất hiện qua các câu trả lời của các người già phải hành khất hằng
ngày:
 “Già thì ăn xin”: “để có tiền ăn cơm mỗi ngày”
 “Già thì ăn xin”: “để có tiền mua thuốc men”
 “Già thì ăn xin”: “để có tiền trả tiền xe ôm”
 “Già thì ăn xin”: “để có tiền vô nhà thương khi bị bịnh” …
Tại đây, hành tác “Già thì ăn xin” tạo nên các hành vi rất khác nhau
trong sinh hoạt của các người già vô gia cư:
* “Già thì ăn xin” với “tính toán đủ ăn ngày hai bữa” đủ tiền ăn thì
ngừng xin.
* “Già thì ăn xin” với “con tính đủ mua tiền mua thuốc” phòng xa cho
những năm tháng tới.
* “Già thì ăn xin” với “toan tính lo chỗ ăn và chỗ ở” lâu dài.
Chính xã hội học tổ chức cùng xã hội học cơ chế đã thâu nhận chỉ báo
“Già thì ăn xin” như một chỉ báo liên giải của phát triển đất nước-tiến
bộ xã hội-văn minh dân tộc của một quốc gia.
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Điều tra xã hội học về hiện trạng ẩn trú

“Già thì gầm cầu, men sông”
Khi phân biệt hai hiện tượng: thường trú và tạm trú trong xã hội học cư
trú để phân loại hai thực tế về người già trong khảo sát này: thành phần
thứ nhất là những người phải lao động nhọc nhằn hàng ngày nhưng có
chỗ ở, chỗ ngủ; thành phần thứ nhì là những người già vô gia cư không
có chỗ ở, chỗ ngủ. Thì trong thành phần thứ nhì, lộ ra khuynh hướng về
sinh hoạt chọn nơi ẩn trú, trong lao động và trong khi ngủ, nơi mà thuật
ngữ ẩn trú hợp lý và chỉnh lý hơn thuật ngữ tạm trú:
-Khi các người già phải ở ngoài đường cả ngày để tìm cách sinh nhai, thì
họ chọn làm việc, đi lại gần các gầm cầu để tránh nắng và tránh mưa.
-Khi các người già phải chọn chỗ ở để ngủ hằng đêm, thì họ ra các men
sông, các mé rạch, để có nước trong sinh hoạt giặt quần áo, rửa bát nồi.
Chọn lựa “Già thì gầm cầu, men sông”, là chọn lựa độc nhất của những
người già:
*Khi “Già thì gầm cầu” kể rõ sự chịu đựng ngày càng giới hạn của
những ngày nắng gay gắt, từ đó sinh ra cảm, cúm, bịnh…
*Khi “Già thì men sông”, nêu rõ sự cần thiết của nước trong sinh hoạt
hằng ngày, từ giặt giũ, lau dọn tới tắm rửa…
Tại đây, sự phối hợp giữa xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn đưa
ra hai dữ kiện về ẩn trú khác nhau:
 Tại đô thị tìm gầm cầu dễ hơn tìm men sông.
 Tại nông thôn tìm gầm cầu khó hơn tìm men sông.
Khi những người già vô gia cư chọn những vùng ngoại biên giữa đô thị
và thôn quê để có cả hai gầm cầu và men sông, vì họ phải di chuyển cả
hai nơi gầm cầu và men sông, từ đây họ phải chịu tùy thuộc vào:
*Chi phí di chuyển hằng ngày với các phương tiện công cộng hay xe
ôm.
*Nếu được thân thuộc, hàng xóm hoặc các chủ thể thiện nguyện giúp đỡ
để di chuyển, thì họ phải theo giờ hẹn của các người này.
Chính xã hội học sinh hoạt thường nhật cùng xã hội học lưu động và
giao thông đã giải thích hiện tượng ẩn trú của những người vô gia cư
như một chỉ báo liên kết của ba tự do: tự do di chuyển, tự do giao thông,
tự do công dân để xem-xét-xử về cái thực tài hay sự bất tài của một
chính quyền. Mà chính quyền độc đảng toàn trị hiện nay thì hoàn toàn
bất tài vô dụng để xử lý và giải quyết hệ cư trú-thường trú-tạm trú-ẩn
trú của các người già vô gia cư.
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Khảo sát nhân học về nhân sinh quan tuyệt vọng

“Già thì đi tu”
Khi xã hội học định chất cùng xã hội học định lượng nhận ra một chỉ
báo thường trực như một hằng số lập đi lập lại trong khảo sát nhân học
về các người già vô gia cư, là hành tác tìm tới Phật giáo vừa để được
cứu vớt tức khắc, vừa để được cứu rỗi khi sắp phải từ trần; tại đây có ba
hành tác chính:
*Tu như người xuất gia, chấp nhận những công việc vệ sinh, dọn dẹp
hằng ngày trong chùa.
*Tu tại gia, sống hằng ngày như người tu hành cùng lúc biến nơi ăn ngủ
thành nơi thờ phụng.
*Tu bằng công quả, tình nguyện nhận các việc mà chính những kẻ tu
hành hằng ngày không nhận, lấy công sức và thời gian để được sống
trong môi trường của chùa.
Sự tương quan rồi tương tác giữa nhân học tôn giáo và xã hội học cá
nhân đã phân tích rồi giải thích vai trò của các chùa trong thảm trạng vô
gia cư của các người già.; Họ tìm tới cổng chùa, nơi cửa Phật không
những để tìm nơi nương náu hằng ngày, mà chủ yếu là để:
-Tránh xa những bạo hành của chính con cháu trong gia đình.
-Lách ngoài những bạo động đang có trong xã hội.
-Lẩn tránh những bạo lực do công an trị gây ra.
Chùa mở cổng và chùa nhiều hơn nhà thờ, Phật giáo dễ thấy, dễ có hơn
Công giáo, tại đây nhân học đạo giáo và xã hội học đạo lý, trở lại ngay
trên các phạm trù giải luận để diễn luận của Phật học:
* Biết về tứ diệu đế để khử, trừ, loại, bỏ các nỗi khổ niềm đau.
* Hiểu về khổ đau thường tới từ hệ bạo (bạo hành, bạo động, bạo lực).
* Giáo dục bất bạo động để giáo dưỡng từ, bi, hỷ, xả.
Nhưng điều tra thực địa, khảo sát tại chỗ, điền dã đúng nơi, thì sự thật về
các chùa rất khác nhau, không phải lúc nào các người già vô gia cư cũng
được đón tiếp, giúp đỡ, cưu mang. Có những chùa “cấm ăn mày”, “cầm
ăn xin”, cụ thể là cấm các người già vô gia cư. Đó là các chùa mà trụ trì
chính là những ma tăng, có gốc rễ là công an văn hóa, lại có nguồn cội
là “xây chùa để hốt bạc”. Với lòng tham không đáy, mà việc chùa là
“ma chay để lấy tiền”, rồi “cầu vong để vơ vét”. Bọn ma tăng này
thường là đảng viên của ĐCSVN, “tu vì tiền”, tâm từ bi được thay bằng
“Phật thích tiền”, chúng thất nhân bất đức, đừng trông mong là chúng
chăm sóc cho nghững người già vô gia cư.
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Điều tra xã hội học về an ninh thường nhật

“Ăn nhờ, ở đậu”
Khi xã hội học thực địa muốn thấy để thấu về an ninh thường nhật của
những người già vô gia cư, thì điều tra tại chỗ đưa tới những dữ kiện xã
hội mang đặc tính riêng biệt của kiếp người lớn tuổi không nhà.
Điều tra tại nơi tạm trú về các tiện nghi tối thiếu, sẽ tới những nhân định
sau:
*Các người già có chỗ ngủ trong một nhà bỏ hoang, một chòi, một lều,
thường gặp những hiện trạng có chỗ nương thân, nhưng không có
giường, có gối, có chăn, có mùng…
*Các người già có chỗ ngủ nhưng không có điện, có nước, mùa nắng với
các mái tôn, mái nhựa rất nóng, mùa mưa thì bị dột nặng, còn chuyện
khử ruồi muỗi thì xem như bó tay.
Điều tra về quy chế các bữa ăn hằng ngày, các dữ kiện quan hệ thường
nhật khác xuất hiện:
-Có quan hệ với các hàng quán bán các bữa ăn với: “sổ ăn thiếu”, “sổ
ăn chịu”, “ăn trước trả sau”, “ăn cả tháng cuối tháng trả” … đây là
hiện trạng có tại các xóm trong các thành thị, và thường xuyên có tại
thôn quê.
-Có cơ hội: “lấy thức ăn một lần để ăn nhiều bữa, nhiều ngày”, “có khi
xin thức ăn trong các lễ tại các chùa”, “có khi là đám cưới, đám tang”,
“những dịp lễ và dịp tết dễ có thức ăn, phải biết giữ cho nhiều ngày”.
Điều tra về an ninh tại nơi ăn ngủ, thì người già vô gia cư ngủ đêm
ngoài trên các vỉa hè, ngoài đường phố cũng như những người có người
già có chỗ ngủ trong một nhà bỏ hoang, một chòi, một lều, thường là:
* Nạn nhân của trộm cắp, kẻ trộm không những trộm tiền bạc, mền
chiếu, quần áo mà cũng trộm cả nồi, son, bát, đĩa…
* Nạn nhân của du đảng, phá phách, quấy nhiễu, trong đó có các trẻ con,
chúng lấy quần áo, chăn chiếu của những người già vất xuống sông rạch,
hoặc mang ra đốt để đùa giỡn.
Xã hội học điều tra thực địa còn đi sâu vào quan hệ giữa các người già
vô gia cư và các chủ thể thiện nguyện hay các hội đoàn từ thiện: khi trao
tiền, quà tới các người già vô gia cư thì phải gửi qua hàng xóm, nhiều
lúc chỉ đếm tiền, xem quà, nhưng các người già vô gia cư không dám,
không muốn chính họ phải giữ tiền, vì sau đó tính mạng có thể gặp nguy
hiểm trước các nạn trộm, cắp, cướp, giựt.
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Điều tra xã hội học về gia sản

Ba giai đoạn nguy hiểm cho người già.
Xã hội học về quản lý gia sản và xã hội học về quản trị vốn gia đình, đã
nêu rõ ba giai đoạn nguy hiểm cho người già khi họ quyết định: chia gia
tài, chia của, chia tiền cho con cháu. Các hậu quả khó lường trước được
sau khi mẹ cha trao rồi chia và con cháu, và chúng quyết định nhận hay
không nhận của cải được chia. Tại đây, các căng thẳng, các hiềm khích,
các xung đột, các đấu đá, các thưa kiện bắt đầu tạo rạn nứt đôi nội gia
ngay trong gia đình:
*các rạn nứt quan hệ hàng dọc giữa mẹ cha và con cháu,
*các rạn nứt quan hệ hàng ngang giữa anh, chị, em.
Trong rạn nứt đôi có luôn các căng thẳng, các hiềm khích, các xung đột,
các đấu đá tạo ra một rạn nứt đôi bán nội gia:
-các rạn nứt quan hệ hàng dọc giữa mẹ cha và dâu rễ
-các rạn nứt quan hệ hàng ngang giữa anh, chị, em và dâu, rễ.
Thực trạng của các căng thẳng, các hiềm khích, các xung đột, các đấu
đá, các thưa kiện giữa mẹ cha, con cháu và dâu rễ không hề là tạm thời,
chóng qua, dễ quên, mà ngược lại nó kéo dài với thời gian, tạo ra không
khí chiến tranh trong mọi quan hệ gia đình, nơi mà giáo lý thờ cha kính
mẹ không được tôn trọng nữa. Nó sống bám với thời gian, tạo ra sinh
hoạt sát phạt lẫn nhau trong mọi tổ chức gia đình, nơi mà gia phong kính
trên nhường dưới không còn được tôn vinh nữa. Trong hiện cảnh của xã
hội ngày càng bạo động vì tiền, vì của, vì nhà, thì thông tin từ báo chí tới
truyền hình đưa ra những thảm họa:
*Con cái bạc đãi cha mẹ vì chia tiền, chia nhà, chia đất không đồng đều.
*Anh, chị, em cùng một gia đình, cùng một mẹ chẹ nhưng sẵn sàng xô
xát, sát phạt, thậm chí dẫn tới sát hại, giết chóc nhau vì tiền, nhà, đất.
Một xã hội không tôn trọng giáo lý tổ tiên, không kính trọng mẹ cha, sẵn
sàng truy diệt nhau vì tư lợi, thì chuyện cha mẹ trở thành người vô gia
cư sau khi chia tiền, chia nhà, chia đất cho con cái, chuyện họ bị đuổi ra
khỏi nhà trong xã hội hiện nay bị xem như “cơm bữa”. Một xã hội bị
mạt vận hóa, nơi mà các tôn ti trật tự của gia giáo bị thay thế bằng các tư
lợi của ích kỷ chủ nghĩa, của cá nhân chủ nghĩa, của “cái tôi muốn làm
cha, làm mẹ ngay trên đầu trên cổ chính mẹ cha của mình”. Đây là một
loại xã hội không những thất nhân bất đức mà còn là một loại xã hội vô
luân được xây dựng bởi các gia đình có con cháu mà tương lai của
chúng sẽ: vô hậu!
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Nhân học liên luận nhân tính

Hợp ước xã hội tương đồng
Trong Hợp ước xã hội, Rousseau đề nghị nếu hành tác tương đồng trong
xã hội được bảo đảm, thì sự bình đẳng sẽ có chỗ dựa là công bằng, giúp
xã hội đó đấu tranh để dẹp bất công. Cụ thể là ta không bao giờ muốn
tha nhân làm những điều gì thiệt hại đến tính mạng, xúc phạm tới nhân
phẩm của ta, vậy thì ta đừng làm điều gì tổn thương tới danh dự, tổn hại
đến thân xác của tha nhân. Trong đạo lý Việt thì tổ tiên Việt đã kết nối
được năm giáo dục: “thương người như thể thương thân”, “nói người
phải nghĩ đến ta”, “suy bụng ta ra bụng người”, “có qua có lại mới toại
lòng nhau”, “sống có nhân mười phần không khó”. Khi kết hợp được
năm giáo dục thì hệ thống lý luận của tư tưởng về công bằng trong hợp
ước xã hội của Rousseau sẽ hiện ra bản lai diện mạo của nó. Trong
không gian xã hội, quan hệ hàng dọc giữa chính quyền và dân chúng là
không gian đôi, có pháp lý bảo vệ luật pháp và có đạo lý bảo đảm luân
lý. Một không gian đôi có bản lĩnh làm nên giáo lý để tạo ra giáo dục, để
giáo dục trợ lực cho giáo dưỡng mà giúp cá nhân thành công dân, rồi
thành nhân, thành nhân chớ không chỉ thành người. Vì chính Rousseau
đã trăn trối ngay trong tư tưởng của mình chỉ bằng một câu ngắn gọn:
“Con người ơi! Hãy giữ nhân tính”, vì không phải sinh ra là người là có
nhân tính. Nhân tính có rễ là nhân lý biết bảo vệ nhân tâm, có gốc là
nhân tri biết bảo trì nhân từ, có cội là nhân trí biết bảo đảm nhân nghĩa,
có nguồn là nhân đạo biết bảo hành nhân phẩm.
Câu chuyện nhân tính đúng luôn cho một chế độ, một thể chế, một chính
quyền, một đảng phái, và chúng ta có đầy đủ những giải luận để diễn
luận, có trọn vẹn những lý luận để lập luận, đưa chúng ta tới kết luận:
 Bạo quyền độc đảng công an trị, cá chậu chim lồng cả dân tộc
 Tà quyền độc đảng tham nhũng trị, thừa nước đục thả câu
 Quỷ quyền độc đảng đặc lợi trị, ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
 Ma quyền độc đảng chuyên chính trị, cả vú lấp miệng em…
Chúng không có quốc sách cho các người già vô gia cư, không có trợ
cấp tổi thiểu cho người lớn tuổi, thì chế độ, thể chế, chính quyền, đảng
phái này không đại diện cho phát triển vì đất nước, tiến bộ vì xã hội và
văn minh vì dân tộc. Chúng chỉ là phường thất nhân bất đức, nên phải
kết luận là chúng: không có nhân tính!
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Nhân học liên luận nhân đạo

Tham ô bất lương, tham nhũng thất nhân
Nếu một chế độ, một thể chế, một chính quyền, một đảng phái tuyên bố
ra rả về các chính sách an sinh xã hội cho người già, mà chính những
người già này không hề hưởng được gì về các chính sách đó; thì cả hệ
thống chính quyền này phải xem-xét-xử lại từ thượng nguồn tới hạ
nguồn: Tại sao người già vô gia cư, người lớn tuổi lao động trong khổ
nhục ngoài đường phố luôn trắng tay!
Trên thượng nguồn là thống kê về những hộ nghèo, nếu theo luật pháp
thì chỉ có những hộ nghèo mới ưu tiên để hưởng các quy chế có trong
các chính sách an sinh xã hội, vậy thì hiệu quả của chính sách này ở đâu
khi các người già vô gia cư, các người lớn tuổi lao động nhọc nhằn ngoài
đường phố không có mặt trong các chính sách này.
Tại trung nguồn là các trợ cấp tới từ các hội đoàn từ thiện, các chủ thể
thiện nguyện, quốc gia và quốc tế trong đó có Việt kiều đóng một vai trò
rất tích cực. Khi họ trao tiền, quà qua trung gian các cơ chế của chính
phủ, thì các hiện phẩm cứu trợ không tới tận tay các người già vô gia cư,
các người lớn tuổi đang lao động khổ nhọc. Đây không phải tham ô bất
lương, tham nhũng thất nhân thì là gì nữa.
Dưới hạ nguồn là hiện tượng cửa quyền qua công an trị để quản lý quan
hệ xã hội giữa người cần giúp và người được giúp; qua tham ô trị để
lũng đoạn sinh hoạt xã hội là của cho không tới tay người cần; qua tham
nhũng trị bòn rút an sinh xã hội nơi mà người cần giúp và người được
giúp, cả hai đều mất của, mất quà, mất tiền, cà hai đều là nạn nhân.
Các hội đoàn từ thiện, các chủ thể thiện nguyện hiểu rõ và biết sâu là
trong chế độ độc đảng toàn trị hiện nay, thì nếu: muốn làm việc thiện thì
phải biết hối lộ. Chuyện này đúng cho họ với những lần cứu đồng bào là
nạn nhân trong lũ lụt miền Trung; chuyện này đúng cho họ với những
lần cứu đói đồng bào miền xa, miền sâu; chuyện này ngày ngày đúng
cho họ với những đợt cứu giúp quy mô các người già vô gia cư, các
người lớn tuổi lao động nhọc nhằn ngoài đường phố. Ăn bòn trên thượng
nguồn, ăn rút tại trung nguồn, ăn chặn dưới hạ nguồn, thì chế độ này là
cha sinh mẹ đẻ ra các quái thai có mặt và lộng hành ngay trong cơ chế
của nó: tham ô bất lương, tham nhũng thất nhân.
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Nhân học liên luận nhân ân

Giáo ước gia đình: ân nghĩa mời hiếu thuận
Trong không gian gia đình, quan hệ hàng dọc giữa cha mẹ và con cái
chính là không gian của giáo lý làm nên giáo dục, để giáo dục trợ lực
cho giáo dưỡng mà dạy dỗ con cái thành nhân, thành nhân chớ không
chỉ thành người. Thành nhân trong giáo lý Việt của tổ tiên Việt qua ân
sâu nghĩa nặng của công cha nghĩa mẹ, chúng ta cứ đặt tên cho quá trình
này là giáo ước gia đình. Và giáo ước gia đình là có giáo lý hay, đẹp,
tốt, lành của nó, vì nó gia giáo cao, sâu, xa, rộng ngay trong gia phong.
Giáo ước gia đình đi trên lưng giáo ước tập thể phải có qua có lại, đi
trên vai giáo ước cộng đồng phải hai bên cùng có lợi, đi trên đầu giáo
ước đảng phái phải có đặc quyền để có đặc lợi, đặc ân. Vì giáo ước gia
đình đưa ra ba pham trù vô tư lợi, nơi mà ba cái tôi trung tâm là: cá nhân
chủ nghĩa, ích kỷ chủ nghĩa, vụ lợi chủ nghĩa không hề có chỗ đứng
hoặc ghế ngồi trong giáo ước gia đình. Và ba pham trù vô tư lợi này là:
ân, nghĩa, hiếu. Nơi đây, từ ý thức đạo lý tới nhận thức luân lý về ân sâu
nghĩa nặng của công cha nghĩa mẹ, chính là quá trình tự đặt các câu hỏi
để tìm ra các câu trả lời. Và các câu trả lời này trực tiếp trợ giúp mọi kẻ
tự xem là mình đã “trưởng thành” nhận ra gia giáo chính là nhân giáo
khi ông bà, cha mẹ đã tuổi già sức yếu, đã răng long tóc bạc, đã hơi tàn
lực kiệt:
*Mỗi lần các đứa con phải đút cơm cho cha mẹ ăn, vì tay của mẹ cha giờ
đây đã run rẩy, không tự đút được, thì các đứa con này phải nhớ lại là
bao ngày, bao tháng, bao năm xưa mẹ cha đã đút cơm cho mình thời nhỏ
dại.
*Những bận các đứa con phải tắm rửa cho cha mẹ vì mẹ cha đã không
còn tự tắm rửa được nữa, thì các đứa con này phải nhớ lại là bao ngày,
bao tháng, bao năm xưa mẹ cha đã tắm rửa cho mình thời tấm bé.
*Vài lần các đứa con phải dắt dìu cho cha mẹ đi lại, vì mẹ cha đã không
còn tự di chuyển được nữa, thì các đứa con này phải nhớ lại là bao ngày,
bao tháng, bao năm xưa mẹ cha đã dắt dìu cho mình thời tuổi thơ.
Chữ hiếu vì các đấng sinh thành đang gần đất xa trời, luôn được trợ lực
bằng chữ ân, lại được trợ duyên bằng chữ nghĩa, tất cả làm nên chữ
nhân, mà ngã tư tạo nên sự vận hành nhuần nhuyễn chính là chữ thuận,
mà hiếu thuận chính là gốc, rễ, cội, nguồn của nhân tâm.
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Phương pháp khảo sát và thực tế điều tra:

Những người thầy thực địa
Ngay trong điền dã thực địa, các khảo sát viên, các điều tra viên, các
quan sát viên, được đào tạo kỹ lưỡng về lý thuyết của khoa học xã hội,
mà cũng được đào tạo kỹ càng về các phương pháp nghiên cứu, khảo
sát, điều tra, nhưng họ vẫn không sao có được vốn liếng và kinh nghiệm
của các chủ thể thiện nguyện trực tiếp, thường xuyên có mặt trong các
sinh hoạt thường nhật của các người già vô gia cư. Đây cũng là quá trình
xây dựng tri thức, và người trao, tặng, gửi tới những tri thức này chính là
các chủ thể thiện nguyện: những người thầy từ thượng nguồn tìm tin tức
tới hạ nguồn kiểm chứng các dữ kiện về các đối tượng lớn tuổi vô gia
cư. Khi gặp lần đầu các người già vô gia cư thì câu chào hỏi rất tự nhiên:
“Bà ngoại đang đi đâu vậy?”, “Ông nội đang làm gì đó?” tới các câu
đề nghị vô cùng lễ phép: “Bà ngồi xuống đây cho mát nè”, “Ông dừng
tay lại để uống nước nhe”…
Những chủ thể thiện nguyện này đã chủ động bằng chính ngôn ngữ tôn
kính người tuổi trọng, để tiếp tục câu chuyện với các đối tượng lớn tuổi
vô gia cư. Những chủ thể thiện nguyện này không máy móc đặt những
câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong các ghi chú như các khảo sát viên, các điều
tra viên, các quan sát viên chỉ có chủ ý thâu lượm, chỉ có ý định gặt hái
ngay tức khắc các tin tức, các dữ kiện, các chứng từ mà họ cần. Ngược
lại, các chủ thể thiện nguyện mở lòng bằng các lời mời: “Bà nội ăn cơm
chưa, con gửi bà phần cơm này nha”, “Ông nội đi đâu đó, con chở ông
nội đi nè, ông về nhà hay đi chơi đâu, con chở ông đi”.
Những ngôn ngữ tình nguyện thoải mái, ung dung, tự nhiên, không gò
ép, hiếm khi nghe được từ lời nói của các khảo sát viên, các điều tra
viên, các quan sát viên nhận nhiệm vụ của của khoa học xã hội, nhưng
không có được một quan hệ xã hội đủ tình người như các chủ thể thiện
nguyện luôn mở lòng để tình nguyện, để tạo quan hệ giúp đỡ với những
người cần giúp đỡ. Ngay khi chia tay, khi các khảo sát viên, các điều tra
viên, các quan sát viên của khoa học xã hội đã có tin tức, dữ kiện, chứng
từ cho công trình nghiên cứu của họ, thì nhiều kẻ trong đám này quên
hẳn quan hệ của giáo lý việt: ân tạo nghĩa. Nơi mà, ân của đời sống xã
hội sẽ làm nên nghĩa bền để dài, lâu để vững trong quan hệ xã hội, các
chủ thể thiện nguyện khi chia tay, họ có tri thức làm nên đạo đức của họ:
“Bà ngoại ăn cơm đi, tuần tới con ghé thăm ngoại nữa nhe”; “Ông nội
đi nghĩ đi, tháng sau con mang quà tết tới thăm ông, ông nhớ giữ gìn
sức khỏe nha”.
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Khảo sát về nhân học của mạng lưới xã hội gần

Láng giềng có đây!
Nhân học của mạng lưới xã hội gần tận dụng các phương pháp khảo sát
của xã hội học về mạng lưới xã hội thường nhật, nơi mà sinh hoạt xã hội
thường xuyên trong cùng một môi trường có nơi ăn chốn ở chung sẽ tạo
ra quan hệ xã hội biết đoàn kết để tương trợ, từ đó sẽ xuất hiện tổ chức
xã hội ngay trong đời sống xã hội. Sau đây là những chỉ báo thực địa
đóng góp cụ thể và tích cực từ phân tích tới giải thích về mạng lưới xã
hội thường nhật của những người già vô gia cư qua các phỏng vấn về
tính tương trợ cùng lòng đoàn kết:
 “Giúp đỡ chỗ ngủ cho người già vô gia cư, để họ có chỗ che nắng,
che mưa”.
 “Giúp đỡ người già vô gia cư có chỗ che nắng, che mưa, thì cũng
phải giúp đỡ họ miếng ăn miếng uống”.
 “Giúp đỡ người già vô gia cư có miếng ăn miếng uống, thì cũng
phải giúp đỡ họ thuốc men khi họ bịnh tật”.
 “Giúp đỡ người già vô gia cư có thuốc men khi họ bịnh tật, mà có
khi còn phải giúp đỡ đưa họ đi cấp cứu, vào nhà thương…”.
Từ đây, xã hội học về mạng lưới xã hội thường nhật, sẽ dẫn tới hai
phương pháp điều tra và khảo sát của:
 Xã hội học lý lịch cá nhân về người già vô gia cư do hàng xóm,
láng giềng trao tới các điều tra viên thực địa, có khi nhiều hơn lời
kể của những người già này về gia đình, họ hàng, thân tộc của họ.
 Xã hội học đoàn kết và tương trợ cá nhân về người già vô gia cư
do hàng xóm, láng giềng trao tới các phỏng vấn viên thực địa, có
nhiều tin tức chính xác về các hội đoàn từ thiện, các chủ thể thiện
nguyện, các mạnh thường quân Việt kiều đã giúp đỡ những người
già này vượt qua rất nhiều thăng trầm có mặt hàng ngày.
Vai trò thực tiễn của các mạng lưới xã hội thường nhật, mang chức năng
cần thiết cho các hội đoàn từ thiện, các chủ thể thiện nguyện, các mạnh
thường quân Việt kiều, không những để thông tin về các những người
già vô gia cư, mà còn là mạng lưới nhận các phần ăn, phần quà khi các
những người già này vắng mặt, và sẽ được trao lại tận tay họ khi họ trở
lại chỗ ngủ hằng đêm của họ.
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Điều tra về nhân học của mạng lưới xã hội xa

Việt kiều có mặt!
Nhân học của mạng lưới xã hội xa đề nghị các phương pháp nghiên cứu,
khảo sát và điều tra thực địa của xã hội học về mạng lưới xã hội mang ba
khả năng mới:
*Mạng lưới truyền thông toàn cầu hóa, mang khả năng kiểm chứng trực
tiếp của các mạnh thường quân Việt kiều tại châu Mỹ, châu Úc, châu
Âu; nơi mà tiền, quà được trao tặng tận tay các người già vô gia cư.
*Mạng lưới truyền thông trực tuyến, bằng điện thoại di động, mang xác
chứng là tiền, quà được trao tới nơi tới chốn, nơi mà người trao lẫn
người nhận được biết danh tánh, lý lịch, hoàn cảnh của nhau.
*Mạng lưới xã hội trực tiếp, nơi mà trung gian là những chủ thể thiện
nguyện khi trao tiền, quà điều có chứng thư, chứng tích, từ hình ảnh tới
phóng sự.
Khi đi sâu vào điền dã về các hình thức cùng nội dung của mạng lưới
tương trợ của Việt kiều gửi tiền, quà từ xa, thì nhân học của mạng lưới
xã hội sẽ đi từ giải thích tới giải luận về:
-Sự tương tác tích cực giữa các hội đoàn từ thiện tại chỗ cùng sự trợ giúp
của Việt kiều từ các châu lục xa chính là chỗ dựa ngày càng thiết yếu
cho sự cầm cự từ thể lực tới tâm lục cho những người già vô gia cư.
-Sự tương tác hữu ích giữa các hội đoàn từ thiện tại chỗ cùng sự trợ giúp
của Việt kiều đóng vai trò tinh thần và đạo lý lớn trong những dịp lễ lớn
có trong truyền thống của đạo lý Việt.
Khi nhân học của mạng lưới xã hội xa thể hiện được giáo lý Việt:
 Thương người như thể thương thân
 Xem như bát nước đầy
 Bầu ơi thương lấy bí cùng
 Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 Sống lâu mới biết lòng người có nhân
 Sống có nhân mười phần không khó…
Tất cả giáo lý Việt này tạo nên từ những giá trị tinh thần sẵn có để tạo
niềm tin giữa đồng bào, đồng loại, nhưng ngược lại sự mất niềm tin nơi
mà chính quyền của độc đảng toàn trị càng lộ rõ bản chất cùng chân
tướng của nó là: một thể chế rỗng an sinh xã hội, một cơ chế vắng đoàn
kết tập thể, một chế độ trống tương trợ cộng đồng.
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Điền dã về nhân học của mạng lưới xã hội đô thị

Sài Gòn miễn phí!
Từ điều tra tới khảo sát, những chặn đường dong duổi của điều tra
thực địa đưa tới sự khám phá về các địa điểm: quán ăn miễn phí, bữa
cơm miễn phí, thực phẩm miễn phí, nước uống miễn phí, gạo miễn
phí… đặc biệt có tại Sài Gòn, bất hạnh và vô phúc từ 1975 phải nhận
lãnh cái tên quái lạ: thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chính xã hội học
đô thị về đặc điểm văn hóa đại phương, nơi mà đạo lý cộng đồng, giáo
lý tập thể mang những giá trị giáo dưỡng làm nên nhân cách người Sài
Gòn từ lâu nay, mà các khảo sát viên, các điều tra viên, các quan sát
viên thực địa không thấy ở những nơi khác, những thành phố khác.
Không khó trong mùa đại dịch tự 2020, với suy thoái kinh tế, với
khủng hoảng thất nghiệp hiện nay, thì ngay tại thành phố Sài Gòn, các
người già vô gia cư vẫn tìm ra những nơi hoàn toàn miễn phí:
 Tiệm ăn từ thiện.
 Nơi phát gạo.
 Chỗ phát tiền.
 Vỉa hè nước sạch…
Những nơi mà lòng từ thiện là phản ứng tự nhiên, tính tương trợ là
phản xạ bình thường, không tính toán vì chẳng cần toan tính, tại các
nơi không những là chỗ dựa của các người già vô gia cư, mà còn là
nơi lui tới thường xuyên của các trẻ mồ côi, các thiếu niên bụi đời…
Còn có luôn cả các tài xế xe ôm, cùng các cá nhân, các gia đình với
tên gọi là dân đen, dân oan. Người Sài Gòn hãnh diện về nhân cách
thương người của họ, mà chế độ độc đảng công an trị hiện nay không
sao có được. Một nhân cách thương người làm nên phong cách
thương nhau, tạo nên tư cách có nhau trong:
 Miếng khi đói bằng gói khi no
 Đồng cam cộng khổ
 Đồng hội đồng thuyền…
Nơi mà chế độ độc đảng công an trị không bao giờ có được, với các
quái thai do chính nó sinh ra:
 Tà quyền độc đảng tham nhũng trị, lấy tham tiền làm dưỡng khí.
 Quỷ quyền độc đảng đặc lợi trị, lấy đặc ân để tạo đặc quyền.
 Âm quyền độc đảng quan hệ trị, lấy tiền tệ cùng hậu duệ để diệt
không những trí tuệ, mà cả tình đồng bào nữa!
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Nhân kết
Thư gửi các đứa con đã đuổi ông, bà, mẹ,
cha của mình ra khỏi nhà, giờ phải chịu
cảnh màn trời chiếu đât.
Tự oan hồn hóa chính linh hồn của mình
***
Thư gửi các đứa con đã đẩy ông, bà, mẹ, cha
của mình phải lao động trong cảnh đầu
đường xó chợ.
Tự bụi đời hóa chính tâm linh của mình
***
Thư gửi các con, các cháu của giống nòi
Việt đã bảo vệ ông, bà, mẹ, cha của mình
không phải màn trời chiếu đất, không phải
đầu đường xó chợ.
Giá trị đạo đức chính là sự thông minh rất
văn minh
***
Thư gửi tới chính quyền của bạo quyền độc
đảng toàn trị
Vô đạo của vô tri, vô luân của vô trí là vô
học của vô hậu
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Thư gửi các đứa con đã đuổi
ông, bà, mẹ, cha của mình ra khỏi nhà,
giờ phải chịu cảnh màn trời chiếu đât.

Tự oan hồn hóa chính linh hồn của mình
Những đứa con đã đuổi ông, bà, mẹ, cha của mình ra khỏi nhà, vô tình
hay cố ý đã biến họ thành những người vô gia cư, bụi đời trên chính quê
hương của họ, dần dà trở thành oan hồn trên chính nơi chôn nhau cắt rốn
của họ; ngay từ bây giờ những đứa con này nên ngồi thật yên, thở thật
sâu, để xem-xét-xứ lại cốt lương thiện, lõi lương tâm, rễ lương tri của
chính mình. Hãy khoan bàn về ơn sâu nghĩa nặng của các đấng sinh
thành đã tặng cho mình hình hài, đã trao cho mình sự sống, đã dâng cho
mình một dòng sinh mệnh có nhân kiếp biết nhận ra nhân nghĩa. Mà chỉ
bắt đầu câu chuyện của lá thư này bằng một minh chứng của khoa học là
mỗi đứa con mang ngay trên thân thể, trong từng tế bào có ADN của
ông, bà, mẹ, cha từ ngày ra đời cho tới ngày từ trần. Nên khi những đứa
con này đã đuổi ông, bà, mẹ, cha của mình ra khỏi nhà, thì những đứa
con này đã đuổi tất cả các AND từ đạo đức tới đạo lý ra khỏi nhân kiếp
của mình. Vô thức tạo vô tri, những đứa con này đang bụi đời hóa, đang
oan hồn hóa, đang súc kiếp hóa chính nhân kiếp của mình. Di truyền
học và triết học đạo đức, chung lưng đấu cật rồi song hành để đi tới kết
luận khoa học này; mà không cần một tôn giáo hay một mê tín dị đoan
nào giúp đỡ để lý giải ra chân lý này. Con cháu ở đâu, ông bà ở đó,
châm ngôn của đạo lý và phương châm của luân lý do tổ tiên Việt để lại
cho con cháu, và gốc, rễ, cội, nguồn của của câu chuyện này là bản lĩnh
đạo đức của nó. Cụ thể là ông bà ở cận kề với con cháu là để phù hộ độ
trì cho con cháu, mà ông, bà, mẹ, cha đang sống với mình vừa là cầu
nối, vừa là hiện thân của tổ tiên luôn đang song hành để trợ lực cho con
cháu vượt thoát các trầm luân, vượt thắng các thử thách trong nhân sinh.
Dù răng long tóc bạc, dù thân già sức yếu, dù gần đất xa trời, nhưng
ông, bà, mẹ, cha luôn mang nội chất đạo lý, nội công đạo đức, nội lực
luân lý được trao truyền từ đạo thờ tổ tiên có trong AND của mỗi cá thể.
Một cá thể không muốn oan hồn hóa chính linh hồn của mình, mà dân
tộc học giáo dục giờ đã trở thành nhân học giáo lý khẳng định: đạo thờ
tổ tiên và đạo đức thờ cha kính mẹ chỉ là một, một nhân giáo thông
minh, tỉnh táo, sáng suốt và ngang hàng với bất cứ đạo giáo, tôn giáo
nào đang có mặt trong nhân kiếp biết bảo vệ nhân phẩm của chính mình.
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Thư gửi các đứa con đã đẩy ông, bà, mẹ, cha của mình
phải lao động trong cảnh đầu đường xó chợ.

Tự bụi đời hóa chính tâm linh của mình
Không ai trong chúng ta muốn ông, bà, mẹ, cha của mình phải chịu cảnh
đầu đường xó chợ, khi nhặt bao nhựa, khi lượm ve chai để nuôi thân.
Chính ông, bà, mẹ, cha của mình khi quyết định trao thân gửi phận
trong nạn cảnh đầu đường xó chợ cũng là để đỡ đần cho con cháu,
không muốn tuổi già của mình là một gánh nặng cho con cháu. Nhưng
muốn làm con cháu theo đúng nội chất của đạo lý thương yêu cha mẹ,
đúng nội công của đạo đức con cháu ở đâu ông bà ở đó, đúng nội lực
của luân lý công cha nghĩa mẹ, thì mỗi cá thể Việt phải trở lại nền nhà
của tứ đại đồng đường, có cột nhà là đạo thờ tổ tiên, có mái nhà là thờ
cha kính mẹ. Liên minh giữa đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, với đạo đức cao,
sâu, xa, rộng, và luân lý của bổn phận và trách nhiệm sẽ làm nên sứ
mạng biết làm người, theo định đề của Rousseau: “Con người ơi hãy giữ
nhân tính!”. Vì sinh ra là người, nhưng chưa chắc người nào cũng có
nhân tính, nơi mà nhân tính luôn có nhân lý biết thấy cho thấu nhân
nghĩa, có nhân tri biết bền bỉ với nhân tâm, có nhân trí biết bền gan
cùng nhân từ, tất cả làm nên nhân đạo (đạo biết làm người) trước mọi
thăng trầm của nhân gian, trước mọi trầm luân của nhân thế. Ngay trong
phương cách đối nhân xử thế mà tổ tiên Việt đã giáo dục con cháu, có
phương pháp giáo dưỡng của một cuộc sống thanh bạch trong đồng cam
cộng khổ; của một đời sống thanh đạm trong hạt muối cắn làm đôi; của
một sự sống thanh bần biết có rau ăn rau, có cà ăn cà, có sắn ăn sắn, có
khoai ăn khoai. Trong thử thách, trong thăng trầm, trong trầm luân, thì
liêm hợp thanh bạch-thanh đạm-thanh bần chính là liêm minh giữa đạo
lý-đạo đức-luân lý giúp mỗi cá thể chúng ta nhận ra bản lĩnh thông minh
của giáo lý đồng hội-đồng thuyền trong suốt nhân kiếp của mỗi chúng ta.
Nếu xã hội hiện đại tôn vinh gia đình nguyên tử, chỉ có hai thế hệ, để tứ
đại đồng đường bị tan vỡ, tan vụn, tan nát, thì chính những chủ thể hiện
đại hiểu về đoàn kết gia đình làm nên tương thân tương trợ giữa các thế
hệ phải tìm ra đường đi nước bước mới để bảo vệ ông, bà, mẹ, cha lúc
tuổi già sức yếu. Nếu một xã hội tự “vỗ ngực” là hiện đại với ích kỷ chủ
nghĩa về vật chất, với cá nhân chủ nghĩa về tiện nghi riêng rẽ, với cái tôi
trung tâm về tư lợi để hưởng lợi; thì xã hội này không hề hiện đại, mà nó
chỉ là loại xã hội: bất nhân thất đức!
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Thư gửi các con, các cháu của giống nòi Việt đã bảo vệ ông,
bà, mẹ, cha của mình không phải màn trời chiếu đất, không
phải đầu đường xó chợ.

Giá trị đạo đức chính là sự thông minh rất văn minh
Câu chuyện của chúng ta khi quyết định bảo vệ vệ ông, bà, mẹ, cha
của mình không phải màn trời chiếu đất trong nạn cảnh vô gia cư,
không phải đầu đường xó chợ trong họa cảnh đầu tắc mặt tối, không
phải lao động ở tuổi già sức yếu chính là câu chuyện của nhân nghĩa
làm nên nhân lý, là câu chuyện của nhân tâm làm nên nhân tri, là câu
chuyện của nhân từ làm nên nhân trí. Tại đây thì cái ích kỷ chủ nghĩa
về vật chất, với cái cá nhân chủ nghĩa về tiện nghi riêng rẽ, với cái tôi
trung tâm về tư lợi để hưởng lợi, không hề có chỗ đứng ghế ngồi trước
các giá trị giáo lý của chúng ta. Đây là câu chuyện của các giá trị đạo
đức của tổ tiên làm nên nội chất của giáo lý, làm ra nội công của giáo
dục, tạo được nội lực của nhân giáo: đạo biết làm người trước thử
thách của nhân sinh, trước thăng trầm của nhân thế, trước trầm luân
của nhân gian. Nơi mà Kant đã triết định rằng: “cái đẹp của nhân kiếp
không hề rời cái cao của đạo đức, cái sâu của đạo lý, cái rộng của
luân lý”. Nên cái đẹp được xem là thật sự đẹp, khi nó thực sự hay,
đẹp, tốt, lành với tầm vóc cao, sâu, xa, rộng của nó. Và cái đẹp luôn
trái hướng với những hành vi xấu, tồi, tục, dở; nghịch chiều với những
hành động thâm, độc, ác, hiểm, vì các hành vi và hành động này chính
là hai phản diện chống lại các giá trị đạo đức. Đây cũng là câu chuyện
về các giá trị đạo đức đã chế tác được ý nguyện đã làm ra niềm tin của
chúng ta trước nhân sinh, với thời gian thì liên minh giữa ý nguyện và
niềm tin sẽ trở thành các giá trị tâm linh của chúng ta trước nhân thế.
Các giá trị tâm linh này không hề lỗi thời, vì chính các giá trị này
quyết định mọi định đề hiện đại cho tập thể, cho cộng đồng, cho dân
tộc, đó là phương trình với ba hàm số: phát triển đất nước-tiến bộ xã
hội-văn minh giống nòi. Nếu một tập thể, một cộng đồng, một dân tộc,
đạp lên đạo đức bầu ơi thương lấy bí cùng để vinh thân phì gia trong
hoạn cảnh ai chết mặc ai; nếu một đất nước, một xã hội, một giống
nòi dẵm lên đạo lý một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ để ăn cỗ đi trước
lội nước đi sau trong hoạ cảnh bây chết mặc bây; thì chúng ta có thể
chắc bẩm một điều là đất nước này chưa phát triển, là xã hội này
không có tiến bộ, và giống nòi này chưa hề biết văn minh là gì cả!
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Thư gửi tới chính quyền của bạo quyền độc đảng toàn trị

Vô đạo của vô tri, vô luân của vô trí
là vô học của vô hậu
Một chế độ mà lại để cho các bậc tuổi trọng phải đầu đường xó chợ lao
động nhọc nhằn trong đầu tắt mặt tối; một chính quyền mà lại để cho
người tuổi già sức yếu phải chịu nhục cảnh màn trời chiếu đất của
những kẻ vô gia cư, thì chế độ này bất chính, thì chính quyền này bất
lương. Đây là kết luận tổng quan của chính trị học xã hội. Từ bất chính
tới bất lương, luôn mang theo nội chất của bạo quyền độc đảng toàn trị
là bất nhân thất đức, trong ý đồ thâm, độc, ác, hiểm của nó. Với ngân
sách của Bộ Y tế không bằng một phần mười của ngân sách của Bộ
Công an, với ngân quỷ về an sinh xã hội giành cho các bậc tuổi trọng
không bằng một phần trăm các chi tiêu của Bộ Công an. Hậu quả của
liên hợp của bất chính-bất lương-bất nhân làm nên từ hậu nạn của hệ
độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) đã sinh đôi ra hai
quái thai ngày đêm truy cùng diệt tận nhân phẩm của Việt tộc. Đó là hệ
đặc (đặc quyền, đặc lợi, đặc ân) song cặp cùng hệ tham (tham quyền,
tham ô, tham nhũng, tham tiền), từ lãnh đạo tới quan chức. Đây là kết tri
tổng luận của xã hội học quyền lực. Nếu các lãnh đạo hiện nay của
ĐCSVN đang sống, đang ăn, đang ngủ trong các biệt thự, biệt dinh, biệt
phủ mà ngày ngày thấy rõ các người già sức yếu trong cảnh vô gia cư
với màn trời chiếu đất mà không thấy ngượng thì đám này đúng là quái
thai của liên hợp của bất chính-bất lương-bất nhân. Nếu các quan chức
của ĐCSVN đang vinh thân phì gia, ngày ngày trà dư tửu hậu mà sớm
trưa chiều tối thấy rõ các người tóc bạc răng long trong họa cảnh ăn bữa
sáng lo bữa tối, mà không thấy nhục chính bọn này là quái thai của liên
hợp của vô đạo-vô tri-vô luân-vô trí. Nếu đám đầu đảng, đầu sỏ, đầu
sòng, đầu nậu của ĐCSVN tận dụng đặc quyền, đặc lợi, đặc ân với hệ
thống bịnh viện riêng, lại được đi phòng bịnh và chữa bịnh tại các quốc
gia có tiến bộ y khoa. Mà cùng lúc lại để các người già bịnh tật rồi qua
đời với thân phận con sâu cái kiến trong các nhà thương thí, mà không
động lòng về đồng loại, không động tâm về đồng bào; thì cái vô học tới
từ vắng đạo lý, trống đạo đức, rỗng luân lý, tựu chung là vô tri (không có
lương tri) sẽ chóng chày dẫn tới vô hậu ngay trong nhân kiếp, vì nhân
giáo của tổ tiên Việt rất rành mạch: “Sống có nhân mười phần không
khó”. Đây là kết trí tổng nhân của nhân học giáo lý.
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Đồ hình I :
Văn hóa, văn minh, văn hiến
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Đồ hình II :
Nhân quyền và nhân trí
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Đồ hình III:
Niềm tin và duy lý
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Các bản thảo được nhà xuất bản
Anthropol-Asie ấn hành có thể tham khảo
qua Facebook Vùng khả luận (trang thầy Khóa).
NHÂN LUẬN (l’argumentation humaine)
CHÍNH LUẬN (l’argumentation politique)
DUYÊN LUẬN (l’argumentation relationnelle)
KIẾP LUẬN (l’argumentation karmique)
MỸ LUẬN (l’argumentation esthétique)
NGHỆ LUẬN (l’argumentation artistique)
TÂM LUẬN (l’argumentation affective)
THI LUẬN (l’argumentation poétique)
TÌNH LUẬN (l’argumentation sentimentale)
TỰ LUẬN (l’argumentation libérée)
TRỰC LUẬN (l’argumentation directe)
XÃ LUẬN (l’argumentation sociétale)
OAN LUẬN (l’argumentation contre l’injustice)
BỤI LUẬN (l’argumentation à propos de la «poussière de la vie»)
VIỆT LUẬN (L’argumentation vietnamienne)
LINH LUẬN (L’argumentation spirituelle)
GIÁO LUẬN (l’argumentation éducative)
THƯ LUẬN (l’argumentation éducative)
TUỆ LUẬN (l’argumentation transmissive)
TỘI LUẬN (l’argumentation contre le crime d’Etat)
SINH LUẬN (l’argumentation anthropologique de l’écologie)
LƯƠNG LUẬN (l’argumentation contre le crime d’Etat)
CHỦ LUẬN (l’argumentation créative du sujet)
KHỔ LUẬN (l’argumentation face à la souffrance)
HỌA LUẬN (l’argumentation face au malheur)
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THUẬT LUẬN (l’argumentation face à l’œuvre d’art)
ĐỒNG LUẬN (l’argumentation fondatrice de la nation)
NGỮ LUẬN (l’argumentation sémantique de la langue)
KÝ LUẬN (l’argumentation narrative contre l’injustice)
VÔ LUẬN (l’argumentation éducative contre l’obscurantisme)
ĐẠO LUẬN (l’argumentation asymétrique de l’éducation)
THƯƠNG LUẬN (l’argumentation éthique de la compassion)
NGHĨA LUẬN (l’argumentation éthique du sentiment)
ĐẠO LUẬN (l’argumentation asymétrique de l’éducation)
YÊU LUẬN (l’argumentation intime de l’amour)
THI LUẬN (l’argumentation transgressive de la poésie)
TẦM LUẬN (l’argumentation relationnelle entre philosophie et poésie)
NÃO LUẬN (l’argumentation évolutive de la cognition)
TỔNG LUẬN I (l’argumentation synthétique I)
TỔNG LUẬN II (l’argumentation synthétique II)
TỔNG LUẬN III (l’argumentation synthétique III)
TỔNG LUẬN IV (l’argumentation synthétique IV)
TỔNG LUẬN V (l’argumentation synthétique V)
TỔNG LUẬN VI (l’argumentation synthétique VI)
TỔNG LUẬN VII (l’argumentation synthétique VII)
THƠ – Recueils de poèmes
Vách, Vực, Vó, Vong, Vai, Vựa, Vận, Vị, Vãng
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