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Mục 
Hệ TÀI 

Chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt tài, 

danh tài, thiên tài. 

ĐỒNG BÀO TÔI 

ẢO TÀI 

Ảo giác của độc tài 

Ảo tưởng của bất tài 

Ảo mộng của hư tài 

VIỆT TỘC BIẾT… 

Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ. 

VIỆT KHẨN: TÀI CỦA … 

DANH TÀI 

thuyết minh, thuyết giảng,  

thuyết lý, thuyết luận 

THƯ MỤC & THƯ LUẬN 
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Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tại,  

đặc tài, thiên tài): 

 

 sử dụng hệ thức (kiến thức, tri 

thức, ý thức, nhận thực, tâm thức) 

để tỉnh thức; 

 

 vận dụng hệ thông (thông minh, 

thông thạo, thông thái) để thông 

suốt; 

 

 tận dụng hệ sáng (sáng kiến, sáng 

chế, sáng lập, sáng tác) để sáng 

tạo. 
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Hệ TÀI 

Chân tài, thực tài, 

hiền tài, đặc tài, 

biệt tài, danh tài, 

thiên tài. 
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CHÂN TÀI 
Chân tài luôn chân thật bằng năng khiếu để định vị tài 

năng của mình: có (sự) thật mới vực được đạo của nghề-

nghệ-nghiệp. Chân tài xác chứng tài trí để định lý kết quả 

công việc như một tác phẩm hoàn chỉnh. Chân tài xác 

minh hiệu quả công việc bằng chính cá tính của mình, để 

định luận sự cá biệt của chân tài. Hưng Đạo Vương Trần 

Quốc Tuấn xác chứng rồi xác minh chân tài của mình như 

chủ thể nắm rõ, nắm kỹ thời cuộc của chiến sự từ đầu tới 

cuối. Nơi mà chủ thể luôn chủ động chiến sự được xây 

dựng hoàn chỉnh bằng từng chiến tích. Nơi mà tất cả các 

chiến tích cùng hội tụ ở một chân trời, có dũng cảm trợ 

lực cho thông minh, để quyết đoán trợ duyên cho chiến 

sự. Nơi mà, sự thô bỉ “hèn với giặc” không được ngồi 

cùng chiếu với sự dũng cảm; nơi mà sự thô lậu “ác với 

dân” không được ăn cùng mâm với sự thông minh. 
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THỰC TÀI 
Thực tài đặt sự thật của tài năng trong hiệu năng của lao 

động, trong hiệu suất của sáng tác, trong hiệu quả chính 

là hiệu lực rõ ràng của kết quả. Chính phương trình thứ 

nhất: hiệu năng-hiệu suất-hiệu quả sẽ xây dựng lên 

phương trình thứ nhì: tác giả-tác động-tác phẩm. Nơi đây, 

tập thể nhận ra cá thể có thực tài giờ đây đã trở thành chủ 

thể ngay trong công việc của mình. Giờ đây, cộng đồng 

có thể giao cho chủ thể này chức năng xứng đáng với hiệu 

lực của thực tài. Tại đây, uy lực của thực tài tạo nên địa 

vị của chủ thể có thực tài sẽ được chính quyền-ngược với 

tà quyền-trao cho chủ thể thực tài các trọng trách để thay 

đổi tình hình đang trong ngõ cụt. Lý Thường Kiệt đã nhận 

trọng trách này như một chủ thể thực tài, đã đánh giặc 

ngay trên đất giặc, khi giặc đang chuẩn bị xâm lược tổ 

quốc Việt. Thực tài có trọng trách không cho phép âm tá, 

âm tướng của tà quyền tham nhũng trị, đang tham ô trong 

âm địa, đang tham nhũng trong âm đạo, đang tham tiền 

trong âm giới của âm quyền như hiện nay được bén mãng 

tới gần chủ thể thực tài để vấy bùn lên nhân cách thực tài 

của mình. 
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HIỀN TÀI 
Hiền tài mời chân tài, đón thực tài để cùng hiền tài xử lý 

một cách tỉnh táo quy trình quản lý, một cách sáng suốt 

quá trình quản trị một cách minh mẫn nội trình quản giáo 

của quyền lực. Hiền tài nắm chân tài, cầm thực tài bằng 

phương án tỉnh táo-sáng suốt-minh mẫn, đây là định 

nghĩa của minh triết trong khoa học điều khiển. Nơi mà 

đề nghi (tỉnh táo) đi tới thảo luận (sáng suốt) để quyết 

định (minh mẫn) rồi hành động bằng minh triết của hiền 

tài. Nguyễn Trãi là hiền tài bằng mô thức minh triết của 

chính mình: “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn/ Lấy trí 

nhân thay cường bạo”. Nên bè, bọn, nhóm, phái, đảng 

của mô hình “hèn với giặc, ác với dân” không hề có chỗ 

đứng ghế ngồi cận kề hiền tài. 
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ĐẶC TÀI 
Đặc tài mang đặc sắc của mình vào hiệu suất của công 

việc. Đặc tài đưa đặc thù của mình vào hiệu năng của 

công tác. Đặc tài trao đặc điểm của mình vào hiệu quả 

của công trình. Phương trình thứ nhất đặc sắc-đặc thù-

đặc điểm có mặt trong phương trình thứ nhì: hiệu suất-

hiệu năng-hiệu quả. Hai phương trình này xây dựng lên 

sự cá biệt làm nên cá tính của tác giả đặc tài giờ đây đã 

trở thành chủ thể ngay trong chính kết quả của công việc 

mà là tác giả đã sáng tác ra các hiệu quả mới. Khi giáo 

dục giảng giáo văn và giáo ngữ luôn giảng rồi dạy cho 

học sinh, sinh viên là phải tránh điệp ngữ, nhắc đi nhắc 

lại mọi chữ trong một câu. Vậy mà đặc tài của Nguyễn 

Du thì làm ngược lại: “Giật mình mình lại thương mình 

xót xa”. Một câu tám chữ, mà chữ mình được lập lại ba 

lần. Điệp ngữ của Nguyễn Du làm nên đặc sắc thi từ, đặc 

tính thi tứ của đặc tài thi pháp của người thầy thi ca này. 
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BIỆT TÀI 
Biệt tài đưa đặc biệt vào tài trí, để tạo tài năng trong sự 

cá biệt. Biệt tài tạo biệt pháp để thể hiện hiệu quả biệt lập, 

và khi các biệt tài được tổng kết để tổng luận làm ra tổng 

lực, thì người ta mới nhận ra là biệt tài này được thấy-

thông-thấu-thấm-thương (5t) bởi biệt tài kia. Biệt tài của 

Trần Hưng Đạo là nhận ra biệt tài tình báo của Phạm Ngũ 

Lão, biết được biệt tài thủy chiến của Yết Kiêu. Chính 

biệt tài của tổng kết để tổng luận làm ra tổng lực phải là 

biệt tài của lãnh tụ trong quyền lực, phải là của lãnh đạo 

trong chính quyền, chính là nơi tổng hợp các biệt tài. Còn 

độc đảng toàn trị với phương trình âm đạo, âm địa, âm 

giới của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ-đồ đệ, để sinh đẻ ra âm 

binh, âm tá, âm tướng, tức là đang giết ngay trong trứng 

nước trí tuệ, tức là đang chôn sống đặc tài. 
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DANH TÀI 
Danh tài của Trần Nhân Tông có chân tài của minh 

vương, có thực tài của minh quân, có đặc tài của minh 

chủ phái Yên Tử, có hiền tài của minh triết vị tha, nên 

mới được Việt tộc tôn là Phật hoàng. Danh tài có vốn 

liếng được chế tác từ chân tài, thực tài, đặc tài, hiền tài, 

thì vốn sẽ sinh lời trong sinh hoạt quyền lực, vì biết nghe 

Trần Hưng Đạo. Vốn tiếp tục sinh lời trong đời sống 

chính trị, vì biết hiểu Trần Khánh Dư. Vốn vẫn tiếp tục 

sinh lời, vì biết thấu Chế Mân trong quan hệ quốc tế, để 

bảo vệ hợp tác quốc tế trong hoà bình. Danh tài là kết quả 

của tất cả các hiệu quả của chân tài, thực tài, đặc tài, biệt 

tài, hiền tài. Danh bất hư truyền có ngay trong hiệu lực 

và hiệu năng của danh tài. 
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THIÊN TÀI  
Thiên tài xuất chúng ngay trong phương trình hiệu lực-

hiệu năng-hiệu quả với phương pháp đặc biệt-đặc thù-đặc 

điểm, tới từ đặc sắc của thiên tài. Thiên tài đâu phải là 

trời cho, vì chưa ai thấy được quyền năng của trời, nhưng 

người ta thấy được kết quả công việc của thiên tài như là 

hiệu quả độc nhất vô nhị, mà chỉ có thiên tài mới tạo 

được. Thắng bằng chiến tích, không bại trên chiến trường 

của Quang Trung chính là thiên tài của chiến sự. Thiên 

tài luôn bị truy cùng diệt tận trong một chế độ độc đảng 

toàn trị. Qua phương trình âm đạo, âm địa, âm giới của 

quan hệ-tiền tệ-hậu duệ-đồ đệ, luôn sinh đẻ ra quái thai 

là âm binh, âm tá, âm tướng, luôn dùng mưu hèn kế bẩn 

để vu khống rồi vu cáo hệ tài (chân tài, thực tài, đặc tài, 

biệt tài, hiền tài). Vu khống là “lực lượng thù địch” để vu 

cáo là “lạm dụng quyền tự do dân chủ”. Tại sao lại lạm 

dụng? Trong khi thiên tài sử dụng dân chủ để vận dụng 

tự do bằng tận dụng nhân quyền. Thiên tài luôn đồng hội 

với đồng loại, đồng thuyền với đồng bào, để đồng cam 

cộng khổ với giống nòi. Vì thiên tài biết sống trong cùng 

giòng sinh mệnh của dân tộc, chẳng có trời gì trong đây 

cả, chỉ có dân tộc, giống nòi, tổ quốc trong tâm trí làm 

nên tâm tài, qua thực chất chung để chia và chia để chung 

chế tác ra ý lực của thiên tài. 
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ĐỒNG BÀO 

TÔI 
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ẢO TÀI 
Ảo giác của độc tài 

Ảo tưởng của bất tài 

Ảo mộng của hư tài 
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ẢO TÀI .1 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

 

CHÍNH KHÁCH ẢO 

Không hề có tri thức của khoa học chính trị, mà 

tự cho phép mình là chính khách, rồi tuyên bố 

qua giọng lưỡi với những lời lẽ trống sự thật, 

rỗng tri thức, vắng trí tuệ, và rất trọc tuệ giác. 

Lãnh tụ thì: “Chưa bao giờ đất nước được như 

ngày hôm nay”, mà trong thực trạng thì dân tộc 

đang đi làm công, làm mướn, làm mọi, làm tôi, 

làm tớ cho các nước láng giềng gần và xa. Lãnh 

đạo thì: “Việt Nam làm được những chuyện mà 

thế giới không làm được”, trong khi một lãnh 

đạo của một tập đoàn tư bản đã mắng: “Người 

Việt không biết làm một con vít”. Ảo tài đi từ 

hư tài tới hỏng tài, không có chân tài mà lại có 

sự ngạo mạn của bất tài, không có thực tài mà 

lại có sự kiêu căng của độc tài. Ảo tài có lý lịch 

của ngữ vựng điên loạn, của ngữ văn thác loạn, 

của ngữ pháp cuồng loạn, với ngữ nghĩa điếm 

loạn. 
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ẢO TÀI .2 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

 

TỨ TRỤ VÔ MINH 

Tứ trụ nêu lý lịch, chân dung, danh tánh của bốn 

nhân vật được xem là trụ cột của quyền lực: 

nắm chính quyền, tạo chính phủ, ra chính sách. 

Đám này là rường cột từ bộ chính trị tới trung 

ương đảng, trực tiếp tác động lên hành pháp, lập 

pháp và tư pháp mà cả ba đều là công cụ và 

dụng cụ của độc đảng toàn trị. Lịch sử của tứ 

trụ từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền cho 

tới nay là lịch sử của tứ trụ vô minh. Vô minh 

theo nghĩa: các tổng bí thư vô tri, thủ tướng vô 

trí, chủ tịch quốc hội vô lý, chủ tịch nước vô 

luận. Hệ vô (vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô 

luận) mà nhân gian nêu thẳng tên là: vô học. 

Trong vô học đó có vô giáo dục và vô văn hóa, 

được tồn tại là nhờ vào: bạo quyền công an trị, 

quỷ quyền tuyên truyền trị, ma quyền ngu dân 

trị. Mà tứ trụ vô minh vừa là biểu tượng, vừa là 

hình tượng của một chế độ đã “vô học hoá” và 

đang “mất dạy hoá” từ quần chúng tới xã hội. 

                                    



 

TÀI LUẬN – LÊ HỮU KHÓA. 23 
 

 

 

ẢO TÀI .3 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

 

CÁC THÁI TỬ ĐẢNG KÝ SINH TRÙNG 

Các thái tử đảng có lý lịch là con ông cháu cha 

của lãnh tụ và lãnh đạo. Các thái tử này có chân 

dung của loài: chó cậy gần nhà. Đám này có 

hành tác: chờ sung rụng, có hành động: gà què 

ăn quẩn cối xay, có hành vi: ăn cỗ đi trước lội 

nước đi sau. Chúng tự cho chúng một tầm quan 

trọng ảo là: con vua thì được làm vua; con quan 

thì được làm quan. Những vị thế mang nội chất 

của cả một chế độ tạo bất tài bằng bất công. Ảo 

tài của chúng rất dễ xác chứng để xác minh là 

chúng không bao giờ dám xuất hiện qua hệ đối 

(đối diện, đối thoại, đối lý, đối luận) để tranh 

luận với các chân tài, để tranh tài với các thực 

tài. 
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ẢO TÀI .4 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

 
CÁC HẠT GIỐNG ĐỎ ĂN BÁM  

Các bè, các đám, các nhóm, các lũ, các phái tự cho phép 

mình có tầm quan trọng là hạt giống đỏ, luôn sống trong 

ảo tài. Màu đỏ của độc đảng toàn trị với sự vận hành nội 

bộ được tổ chức theo âm giới của cha truyền con nối. Hạt 

giống đỏ có tổ tiên là vô sản, cướp chính quyền bằng bạo 

lực, rồi duy trì bạo quyền công an trị bằng bạo động để 

bạo hành dân tộc. Lý lịch tổ tiên chúng là bần cố nông, 

nhưng chúng muốn ăn trên ngồi trốc như tư bản đỏ. Chân 

dung ông bà chúng là vô thần, vô tổ quốc nhưng chúng 

biết kết bè để được sống trong âm địa của đại gia. Danh 

tánh cha ông chúng vô sản của vô minh, vô tri, vô trí, vô 

lý, vô luận mà xã hội tổng kết được là vô học, tức là vô 

giáo dục và vô văn hóa. Các hạt giống đỏ này luôn biến 

quyền lực của cha ông chúng thành quyền lợi của bè phái 

chúng, mà không quên tạo tư lợi cho riêng chúng. Chúng 

cũng không quên vụ lợi tiền tài của đồng bào, trục lợi tài 

nguyên của đất nước, để được sống trong âm đạo của loài: 

trưởng giả học làm sang. Muốn lột mặt nạ bọn này không 

khó, chỉ cần một giờ của hệ truyền (truyền hình, truyền 

thanh, truyền thông) để đồng bào chất vấn chúng, để dân 

tộc xem-xét-xử chúng với các trọng tài của hệ tài (chân 

tài, thực tài, hiền tài) sẽ vạch mặt chỉ tên chúng chỉ là loài 

ăn bám! 
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ẢO TÀI .5 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

 

CÁN BỘ NGUỒN SÂU DÂN MỌT NƯỚC  

Đám cán bộ được chế độ độc đảng toàn trị 

phong là cán bộ nguồn, rồi đám này tự phong 

chúng là nguồn, cội, gốc, rễ của chế độ đó, thật 

ra chúng chính là bọn sâu dân mọt nước. Chúng 

hành tác bằng bạo quyền công an trị để được 

hành động trong tà quyền tham nhũng trị như 

bè, nhóm, phái của chúng. Chúng có phản xạ 

của quỷ quyền tuyên truyền trị để duy trì ma 

quyền ngu dân trị. Để chúng được tiếp tục chui 

rúc trong âm đạo, âm địa, âm giới, mà chúng 

luôn mong mỏi với ý đồ từ âm binh là sẽ được 

thăng quan tiến chức lên âm tá, âm tướng với lý 

lịch âm nguồn của chúng. Một nguồn của độc 

tài truy cùng chân tài, của bất tài diệt tận thực 

tài. Muốn lột mặt nạ bọn này rất dễ: hãy cho 

chúng đối diện với hệ tài (chân tài, thực tài, hiền 

tài, đặc tài, thiên tài) để được đối chất bằng hệ 

thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm 

thức); thì chân tướng nguồn bẩn, nguồn bùn của 

chúng sẽ bị lộ. 



 

TÀI LUẬN – LÊ HỮU KHÓA. 26 
 

ẢO TÀI .6 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

 

ĐẠI GIA CỦA ÂM ĐẠO 

Đám tự vỗ ngực là đại gia, nhưng có lý lịch của 

tư bản đỏ, chân dung của tư bản thân hữu, tự 

cho chúng một tầm quan trọng mà chúng không 

có. Vì ảo tài của chúng chỉ hành tác trong âm 

đạo, với hành động trong âm địa, cùng hành vi 

trong âm giới, với âm lực của quan hệ-tiền tệ-

hậu duệ-đồ đệ. Nên chúng mất ăn mất ngủ trước 

trí tuệ, nên chúng tránh né trước chân tài, lòn 

chui trước thực tài, lẩn trốn trước hiền tài. Muốn 

kiểm tra để kiểm chứng ảo tài của bọn đại gia 

của âm đạo này thì rất dễ: mời chúng đối diện 

với các đại gia có hệ tài (chân tài, thực tài, hiền 

tài, đặc tài, thiên tài). Để tất cả cùng nhận ra là 

các đại gia của hệ tài này trực tiếp đóng góp 

vào: phát triển đất nước, tiến bộ xã hội, văn 

minh dân tộc của họ. Còn bọn đại gia của âm 

đạo trong chế độ độc đảng toàn trị hiện nay (mà 

Việt tộc đang là nạn nhân) chỉ là đám sâu dân 

mọt nước. 
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ẢO TÀI .7 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

 
MA TĂNG CỦA ÁC GIỚI  

Chính chế độ độc đảng toàn trị vô thần luôn mất ăn 

mất ngủ trước tôn giáo với nội lực đạo đức, sung lực 

đạo lý, đã chế tác ra gian quyền ma tăng trị để điếm 

nhục hoá Phật giáo hiện nay. Đám ma tăng có lý lịch 

đảng viên, chúng mang chân dung gian tăng với ý 

đồ làm tiền bằng mê tín dị đoan. Chúng không ngần 

ngại trở thành ác tăng với nguồn gốc công an của 

chúng, nên chúng sẵn sàng cướp của giết người 

ngay cổng chùa, cướp mạng diệt nhân ngay cửa 

Phật. Chúng tự cho chúng một tầm quan trọng trước 

các tín đồ muội vì mê tín, đây là vực thẳm của ảo 

tài. Vì Phật giáo có gốc, rễ, cội, nguồn là Phật học, 

có móng, nền, tưởng, mái là Phật luận. Mà lý luận, 

lập luận, giải luận, diễn luận của Phật pháp có tri 

thức trong kinh và trong kệ. Muốn lột mặt nạ bọn ác 

tăng, gian tăng, ma tăng này rất dễ, chỉ cần mời 

chúng vào hệ đối (đối diện, đối thoại, đối lý, đối 

luận, đối chất) với các vị chân tu luôn có chân tài từ 

kinh tới kệ, từ Phật pháp tới Phật học. Thì bọn ác 

tăng, đám gian tăng, lũ ma tăng sẽ lộ chân tướng ảo 

tài của chúng. 
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ẢO TÀI .8 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

 

MA TƯỚNG CỦA GIẢ ĐỂ GIAN 

Ma tướng của giả, giả tướng để gian, được kích 

hoạt bởi độc đảng toàn trị nắm hệ thống giáo dục 

nhưng bởi những kẻ vô giáo dục. Tức là vô minh 

trước giáo lý, vô tri trước giáo luận, nên vô lý 

trước giáo trình, vô luận trước giáo án, cụ thể là 

vô học trước giáo khoa. Nên từ lãnh tụ tới lãnh 

đạo, từ quan chức tới cán bộ, không tìm thực tài 

bằng học thuật qua học lực của học thật. Mà đám 

này tìm ảo tài qua hệ giả (trường giả, học giả, thi 

giả, điểm giả, bằng giả, học vị giả, học hàm giả). 

Để mua bằng bán cấp mà mua chức bán quyền, 

bằng buôn gian bán lận. Nên chúng luôn lần tránh 

trước chân tài, lách né trước thực tài, chui rúc 

trước hiền tài. Muốn lột mặt nạ bọn này rất dễ: 

hãy dùng hệ chuyên (chuyên ngành, chuyên khoa, 

chuyên môn, chuyên nghiệp, chuyên gia) để vào 

hệ định (định nghĩa, định vị, định lý, định luận) 

của hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài). Chúng sẽ lộ ma tướng giả để gian, 

gian để giả của chúng. 
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ẢO TÀI .9 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

 

TIỀN GIAN TÀI ẢO CỦA THAM QUAN  

Tà quyền tham nhũng trị được bao che bởi độc 

đảng toàn trị: độc tài bằng chính quyền, độc 

quyền bằng chính phủ, độc trị bằng chính sách, 

nên độc tôn bằng ảo tài. Tà quyền tham nhũng 

trị của hệ tham (tham quan, tham quyền, tham 

nhũng, tham ô, tham tiền) có lòng tham không 

đáy, ăn không chừa một thứ gì! Nơi mà tiền 

gian sinh đôi như bài trùng quái thai với tài ảo 

của quan chức. Muốn vạch mặt chỉ tên tiền gian 

tài ảo của tham quan rất dễ: hãy mời hệ tài (chân 

tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt tài, thiên tài) 

tới đón hệ chính (chính tri, chính trí, chính lý, 

chính luận làm nên chính nghĩa). Để cả hai hệ: 

tài và chính này mở cửa cho hệ công (công 

bằng, công lý, công luật, công pháp, công quyền 

của công tâm) tới để cùng nhau lột mặt nạ bọn 

tiền gian tài ảo của đám tham quan này.  
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ẢO TÀI .10 

Tự cho mình một tầm quan trọng  

mà mình không có 

NGHỀ GIẢ-NGHỆ GIAN-NGHIỆP GIẬT  

Từ nghề của hệ giả (trường giả, học giả, thi giả, 

điểm giả, bằng giả, học vị giả, học hàm giả) sinh 

ra nghệ của hệ gian (gian dối, gian trá, gian 

manh). Gian để giả và giả để gian thường sống 

trong ảo tài, tự cho mình một tầm quan trọng 

mà mình không có. Rồi coi thường thiên hạ, coi 

khinh quần chúng, coi rẻ dân tộc. Ảo tài chính 

là ảo giác tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, 

chính là ảo tưởng tự đặt mình vào tâm điểm của 

xã hội, chính là ảo vọng là mình tự cho phép 

đứng cao hơn thiên hạ. Từ đó một nghệ sĩ ảo tài 

có ngữ vựng vô giáo dục, một hoa hậu ảo tài có 

ngữ văn vô văn hoá, một quan chức ảo tài có 

ngữ pháp vô đạo đức… Muốn lột mặt nạ bọn 

nghề giả-nghệ gian-nghiệp giật này rất dễ: hãy 

mời hệ đạo (đạo đức, đạo hạnh, đạo lý) tới trợ 

lực cho hệ giáo (giáo lý, giáo luận, giáo dục) để 

trợ duyên cho hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, 

đặc tài, biệt tài, thiên tài) để tất cả cùng nhau 

vạch mặt chỉ tên bọn giả-gian-giật này! 
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Mọi chuyện 

đều là  

chuyện của  

trình độ. 
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Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.1 

 

 

 

Thực tài không 

ngồi cùng chiếu với 

đám gian để giả 
Lãnh tụ chưa học hết lớp sáu khen lãnh đạo cũng chưa 

học hết lớp sáu, Hồ Chí Minh khen Lê Duẩn: “Đáng được 

trao hàng chục bằng tiến sĩ”. Đây chính là chuyện trình 

độ giữa trời và vực! Tiến sĩ là học vị xác chứng công trình 

của một chuyên gia có chuyên môn trong một chuyên 

khoa, của một chuyên ngành. Trống lý thuyết luận, vắng 

phương pháp luận, rỗng khoa học luận trong hệ chuyên 

(chuyên ngành, chuyên khoa, chuyên môn, chuyên gia) 

thì không thể nào cấp bằng tiến sĩ được! Nên độc đảng 

toàn trị mới tổ chức: trưởng giả, học giả, thi giả, điểm giả, 

bằng giả, học vị giả, học hàm giả. Vào ma lộ của gian để 

giả, để từ chối học thuật bằng học thật của học lực thì làm 

sao có trình độ của hệ chuyên (chuyên ngành, chuyên 

khoa, chuyên môn, chuyên gia)? 
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Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.2 

 

 

 

Chân tài không 

 ăn cùng mâm với  

lũ giả để gian. 
Hôm qua nghe lại bài giảng của thầy Steiner, nhà ngôn 

ngữ học lớn hàng đầu của học thuật; vậy mà thầy vẫn 

luôn thành thực thú nhận là thầy đọc và viết rành rõi chỉ 

5 thứ tiếng. Ma quyền ngu dân trị của độc đảng toàn trị 

bầu giáo sư cho một âm binh nói oang oang trên truyền 

hình là: “Bác Hồ thông thạo 29 ngoại ngữ”. Nghe xong, 

mình bị nổi da gà, rợn tóc gáy, lợm giọng rồi buồn nôn, 

và mình đã nôn thật! Vì cả đời học thuật được nghiên cứu 

trong các viện học thuật, với các chuyên gia có chân tài 

về ngôn ngữ học, mình chưa thấy, chưa gặp ai như: “Bác 

Hồ thông thạo 29 ngoại ngữ”. Đây là thảm họa về trình 

độ, tức là không có trình độ bằng thực tài nên mới ăn gian 

nói dối. Chỉ cần dùng hệ hội (hội đàm, hội luận, hội nghị, 

hội thảo) là lột được mặt nạ của lũ ăn điêu nói ngoa này! 
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Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.3 

 

 

 

 

Hiền tài tự chuyển biến,  

chuyển thông minh  

rồi biến thành minh triết. 
Hiền tài cẩn thận trước mọi ý thức hệ ngoại lai, cổ vũ 

bằng đấu tranh giai cấp, cổ suý bằng bạo lực cách mạng. 

Hiền tài nghiêm cẩn trước cạm bẫy cải cách ruộng đất, 

trước vực thẳm nội chiến, gây ra huynh đệ tương tàn, tạo 

ra gà nhà bôi mặt đá nhau, dựng lên cảnh nồi da xáo thịt. 

Bất tài nhưng độc tài thì không bao giờ dám nhập nội vào 

hệ truyền (truyền hình, truyền thanh, truyền thông) để đối 

chất với hiền tài. Đám bất tài luôn lén lút để truy cùng 

hiền tài, lũ độc tài luôn chui rúc để diệt tận hiền tài. Truy 

cùng diệt tận hiền tài là nguyên khí của quốc gia là một 

trọng tội trước dân tộc, giống nòi và tổ quốc. 
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Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.4 

 

 

Chuyên chính vô sản với 

thực chất vô học 
Tên gọi là chuyên chính vô sản, nhưng nhân tộc đã nhận 

ra từ lãnh tụ tới lãnh đạo là một tập đoàn với tên gọi gọn 

là: vô học. Học thuật của khoa học xã hội và nhân văn 

phải phân tích rành mạch những hậu quả vô học trong 

quyền lực. Trước hết là vô minh trước vận mệnh tổ quốc, 

rồi vô tri trước phát triển đất nước, sau đó là vô trí trước 

tiến bộ xã hội, và sau cùng là vô luận trước văn minh dân 

tộc. Trong lịch sử của ĐCSVN, đám đầu đảng, đầu lãnh, 

đầu sòng, đầu sỏ, đầu nậu chỉ tung ra chiêu trò mặt trận 

để chiêu dụ trí thức trong mặt trận Việt Minh. Sau 1954, 

thì giới trí thức bị thanh lọc bằng thanh trừng ra khỏi bộ 

máy nội bộ của đảng, từ Nhân Văn Giai Phẩm tới chiến 

dịch chống xét lại. Từ thời điểm thành lập đảng 1930 tới 

nay 2023, đã gần một thế kỷ là quá trình từ quan điểm vô 

sản dẫn thẳng tới quan lộ vô học, chính là nơi mà hệ thức 

(kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức) không hề có chỗ 

đứng ghế ngồi, từ não lý tới não luận làm nên não bộ của 

tầng lớp chóp bu của ĐCSVN. 
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Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.5 

 

 

Chuyên chính vô sản với 

thực chất vô tri 
Khi tôn vinh chuyên chính vô sản bằng bạo lực cách 

mạng qua đấu tranh giai cấp, thì chính giai cấp vô sản với 

nội chất vô tri đã tự cho phép nó truy cùng diệt tận tri 

thức. Tri thức không những là sự hiểu biết tới từ đa thức 

mà còn là sư thông hiểu tới từ hệ đa (đa tri, đa trí, đa lý, 

đa luận) làm nên đa tài. Và hệ đa  này là gốc, rễ, cội, 

nguồn của đa nguyên dựng lên móng, nền, tưởng, mái 

cho đa đảng, để cùng nhau bảo vệ hệ tài (chân tài, thực 

tài, hiền tài, đặc tài, biệt tài, thiên tài). Hệ tài này chính là 

tiền đề của phát triển đất nước, tiến bộ xã hội, văn minh 

dân tộc. Mọi chuyện trên đời này đều là chuyện của trình 

độ, và khi vỗ ngực là làm cách mạng vô sản vì yêu nước 

thương nòi, bằng vô tri, thì trong thực tế sẽ tạo ra thực 

trạng là đưa đất nước vào bóng tối, đưa xã hội vào đường 

hầm, đưa dân tộc vào ngõ cụt, và khi quá trễ thì sẽ đẩy 

giòng sinh mệnh của giống nòi xuống vực thẳm: vô hậu 

trong diệt vong! 
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Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.6 

 

 

Chuyên chính vô sản với 

thực chất vô luận 
Chuyên chính vô sản tự vỗ ngực duy vật sử quan là tối 

thượng, duy vật biện chứng là tối ưu, thì chính hành tác 

vô luận này đã và đang giết ngay trong trứng nước đa 

luận của đa lý, chôn sống đa tri của đa tài, mà đây chính 

là tổng lực đa tri của nhân loại. Vô luận là trống kiến thức, 

rỗng tri thức, vắng ý thức, nên trọc nhận thức khi lấy vô 

luận của vô sản để khoả lấp cái vô học tạo ra vô lý trước 

tri học. Vô luận truy cùng lý luận của đa tri, diệt tận lập 

luận của đa trí, chôn sống giải luận của đa lý, giết ngay 

trong trứng nước diễn luận của đa tài. Vô luận luôn tránh 

hội luận về đa nguyên, lách hội đàm về đa đảng, né hội 

thảo về đa lực, trốn hội nghị về đa luận. Nội chất của vô 

luận là cả vú lấp miệng em, nội dung của vô luận là mạnh 

được yếu thua, nội nghĩa của vô luận là cá lớn nuốt cá bé. 

Thâm chất của vô luận sinh ra ba quái thai: bạo quyền 

công an trị, quỷ quyền tuyên truyền trị và ma quyền ngu 

dân trị. 

 

 



 

TÀI LUẬN – LÊ HỮU KHÓA. 44 
 

Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.7 

 

 

Chuyên chính vô sản với 

thực chất vô tâm 
Chuyên chính vô sản dẫn dân tộc, giống nòi, xã hội từ hệ 

vô thứ nhất (vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận) tới hệ 

vô thứ hai (vô tâm, vô tình, vô giác, vô cảm). Nên hành 

vi tràn lan: thờ ơ lãnh đạm, hành tác tràn ngập: quay mặt 

bỏ đi, hành động tràn thừa: ngoảnh mặt làm ngơ, đã thành 

ung thư đại tràng trong một xã hội: ai chết mặc ai. Nên từ 

lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ tự cho phép 

chúng sống bằng vô tâm: bây chết mặc bây nhưng tiền 

thầy bỏ túi. Nội chất vô tâm là chỉ báo để phân tích ngày 

tàn của hệ đạo (đạo lý hay, đẹp, tốt, lành làm nên đạo đức 

thương người như thế thương thân). Thực chất vô tâm là 

chỉ báo để giải thích ngày tận của hệ giáo (giáo lý làm 

nên giáo dục để giáo luận làm ra giáo khoa, giáo trình, 

giáo án). Bản chất vô tâm là chỉ báo để giải nghĩa ngày 

cuối của hệ luân (luân lý có bổn phận với đồng bào, có 

trách nhiệm với đồng loại, có nghĩa vụ với tha nhân) đã 

bị chôn sống tự bao giờ! 

 

 



 

TÀI LUẬN – LÊ HỮU KHÓA. 45 
 

Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.8 

Chuyên chính vô sản với 

thực chất vô giác 
Chuyên chính vô sản tổ chức vô giác bằng bạo quyền công an 

trị được tra tấn, nhục hình, giết người ngay trong đồn công an. 

Chuyên chính vô sản tổ chức vô giác bằng quỷ quyền tuyên 

truyền trị tự cho phép ăn gian nói dối, ăn điêu nói ngoa để đổi 

trắng thay đen. Chuyên chính vô sản tổ chức vô giác bằng ma 

quyền ngu dân trị để ngu dại hoá dân tộc, khờ dại hoá giống nòi. 

Chuyên chính vô sản tổ chức vô giác bằng âm thanh trừng trị 

được truy cùng đồng chí để diệt tận đồng loã. Chuyên chính vô 

sản tổ chức vô giác bằng tà quyền tham nhũng trị với tham quan 

để tham quyền, tham ô rồi tham nhũng, tham tiền với lòng tham 

không đáy. Chuyên chính vô sản tổ chức vô giác bằng xảo 

quyền Mã Giám Sinh trị tự cho phép “ghế trên ngồi tót sỗ sàng”, 

ngồi trên đầu Hiến pháp để ngồi trên cổ tư pháp, ngồi trên vai 

luật pháp để ngồi trên lưng công pháp. Chuyên chính vô sản tổ 

chức vô giác bằng điếm quyền Tú bà trị: “đưa người cửa trước 

đón người cửa sau”, điếm lận ngân sách, điếm gian ngân quỹ, 

có ô dù cùng chống lưng để mở cửa cho sân sau vào mà tha hồ 

vơ vét tiền của đồng bào, tài nguyên đất nước, bằng móc ngoặc, 

lại quả, bôi trơn, lót tay, phong bì. Mà vẫn leo lẻo với chuyên 

chính vô sản tổ chức vô giác bằng đểu quyền Sở Khanh trị: “nói 

lời rồi lại nuốt lời như chơi”, bước thảnh thơi vào âm lộ của sâu 

dân mọt nước, đi thong dong trên ma lộ của phản dân hại nước, 

chạy rảnh rỗi qua quỷ lộ của buôn dân bán nước. 
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Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.9 

 

Chuyên chính vô sản với 

thực chất vô cảm 
Vô cảm chính là hậu quả của hành vi tràn lan: thờ ơ lãnh 

đạm, hành tác tràn ngập: quay mặt bỏ đi, hành động tràn 

thừa: ngoảnh mặt làm ngơ, đã thành ung thư đại tràng 

trong một xã hội: ai chết mặc ai. Với lãnh tụ và lãnh đạo, 

với quan chức và cán bộ tự cho phép chúng sống bằng 

phản xạ vô cảm: bây chết mặc bây nhưng tiền thầy bỏ túi. 

Vô cảm trước nỗi khổ của đồng bào, niềm đau của đồng 

loại, vô tâm và vô tình trước những bước đường cùng 

khốn khó của tha nhân. Đám vô cảm này phè phỡn trong 

biệt dinh, biệt phủ, biệt thự được xây dựng bằng hệ tham 

(tham quan, tham quyền, tham ô, tham nhũng) với lòng 

tham không đáy để ăn không chừa một thứ gì. Chúng vô 

cảm trước đồng bào đang sống trong các khu ổ chuột, 

bằng kiếp chuột, đang sống quanh chúng. Bọn này rỗng 

kiến thức về nỗi khổ của đồng bào, trống tri thức về niềm 

đau của đồng loại, vắng nhận thức về sự khốn cùng của 

tha nhân, nên chúng trọc tâm thức về giòng sinh mệnh 

của Việt tộc. Đây là trình độ đáy vực vô cảm làm nên vô 

nhân, sẽ tạo ra vô hậu cho chính chúng. 
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Mọi chuyện đều là chuyện của trình độ.10 

 

Chuyên chính vô sản với 

thực chất vô hậu 
Vô hậu vì không có nhân hậu, với “sống có nhân mười 

phần không khó” bằng “ăn ở phải có hậu”, ngay trên 

chính chân lý của nhân hệ: “cha mẹ hiền để phúc cho 

con” luôn nghịch chiều trái hướng với vô phúc sản sinh 

ra vô hậu của “đời cha ăn mặn đời con khát nước“. Vô 

hậu tới từ hệ vô (vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận) 

sinh con đẻ cái ra quái thai của hệ bất (bất tài, bất lực, bất 

chính, bất lương, bất đức, bất nhân). Vô hậu hành tác 

bằng bất nhân thất đức ngay trên thượng nguồn trước 

nhân tri, nhân trí. Nên vô hậu lầm đường lạc lối trên trung 

nguồn trước nhân ái, nhân đức, nhân đạo, rồi lún lầy sa 

vực trước nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa. Vô tâm trống 

nhân phẩm, rỗng nhân vị, vắng nhân bản nên trọc nhân 

hậu. Nhân chứng cụ thể là từ lãnh tụ tới lãnh đạo, 

ĐCSVN không có một tác giả nào về hệ nhân này. Bằng 

chứng rành mạch là ĐCSVN không hề có một tác phẩm 

nào về nhân đạo đưa đường dẫn lối cho nhân hậu. Vô hậu 

chính là đáy vực sâu trong tri thức của ĐCSVN, mà cũng 

là vực thẳm của diệt vong, nếu Việt tộc không biết xua 

đuổi nó. 
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VIỆT KHẨN.1 

TÀI CỦA …  
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VIỆT KHẨN.1 

TÀI CỦA MINH 
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) được thể hiện qua hệ minh (minh 

quân, minh vuong, minh chủ, minh tướng, minh 

sư) từ chính trị tới xã hội, từ văn hóa tới giáo 

dục… Chính hệ minh thể hiện hệ tài qua 

phương trình và phương pháp thứ nhất: phát 

triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc. 

Đây là tiền đề để tiếp nhận phương trình và 

phương pháp thứ nhì: tự do-dân chủ-nhân 

quyền. Các quốc gia cùng nôi tam giáo đồng 

nguyên với Việt Nam đã thành công: Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Đài Loan, kể cả Singapour. Tính 

liên hoàn từ hệ tài qua hệ minh, rồi từ phương 

trình và phương pháp thứ nhất qua phương trình 

và phương pháp thứ nhì đi xa và đi sâu hơn 

phương trình và phương pháp nhân trí trước-

nhân sinh sau của Phan Chu Trinh. Nhưng ta 

đừng quên rằng phương trình và phương pháp 

nhân trí của cụ Phan luôn là gốc, rễ, cội, nguồn 

của hai phương trình và phương pháp thứ nhất 

và thứ nhì. 
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VIỆT KHẨN.2 

TÀI CỦA THỨC  
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) được xây dựng từ hệ thức (kiến 

thức, tri thức, ý thức, nhận thức, tâm thức) ngay 

trong hệ giáo (giáo lý, giáo luận, giáo khoa, giáo 

trình, giáo án) là móng, nền, tưởng, mái cho 

giáo dục. Khi hệ thức (kiến thức, tri thức, ý 

thức, nhận thức, tâm thức) được xác chứng bằng 

hệ khai (khai phá, khai sáng, khai phóng) của 

khoa học, thì hệ thức phải luôn được tỉnh thức 

bằng hệ đạo (đạo lý, đạo đức) đưa đường dẫn 

lối hệ lý (luân lý, giáo lý). Khi hệ thức được trợ 

duyên bởi các hệ: khai, đạo, lý, thì hệ thức sẽ 

tích cực trợ lực cho phương trình và phương 

pháp thứ nhất: phát triển đất nước-tiến bộ xã 

hội-văn minh dân tộc, làm tiền đề để tiếp nhận 

phương trình và phương pháp thứ nhì: tự do-

dân chủ-nhân quyền. 
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VIỆT KHẨN.3 

TÀI CỦA GIÁO 
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) được xây dựng và bồi đắp bằng hệ 

giáo (giáo lý, giáo luận, giáo khoa, giáo trình, 

giáo án) làm nên giáo dục, vừa là hệ thống vừa 

là kiến trúc. Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, 

đặc tài, biệt tài, thiên tài) đi xuyên suốt từ giáo 

dục gia đình tới giáo dục học đường, từ giáo dục 

nghề nghiệp tới giáo dục xã hội. Hệ tài (chân 

tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt tài, thiên tài) 

còn thông suốt luôn phương trình: nghề-nghệ-

nghiệp. Nơi mà “nhất nghệ tinh” và “sinh nghề 

tử nghiệp” được góp sức bởi nghệ thuật của hệ 

sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng chế, sáng tác, 

sáng tạo). Hệ giáo biết truy cùng trường giả, học 

giả, thi giả để diệt tận bằng giả, học vị giả, học 

hàm giả; để cổ vũ cho học thật, cổ suý cho học 

lực vì học thuật. 
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VIỆT KHẨN.4 

TÀI CỦA CÔNG 
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) khi thực hiện phương trình và 

phương pháp thứ nhất: phát triển đất nước-tiến 

bộ xã hội-văn minh dân tộc, làm tiền đề để tiếp 

nhận phương trình và phương pháp thứ nhì: tự 

do-dân chủ-nhân quyền, luôn phải được bảo vệ 

và bảo hộ bởi hệ công (công bằng, công lý, công 

luật, công pháp, công quyền) bằng công tâm. 

Chính hệ công bảo trọng và bảo hành hệ tài 

bằng cách khử âm giới của quan hệ-tiền tệ-hậu 

duệ-đồ đệ, để bảo vệ trí tuệ của hệ tài. Chính hệ 

công sẽ bảo hành hệ tài trừ cho bằng được âm 

địa của con quan thì được làm quan của đám âm 

binh cán bộ nguồn, âm tá hạt giống đỏ, âm 

tướng thái tử đảng, trong âm đạo của độc tài 

nhưng bất tài. 
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VIỆT KHẨN.5 

TÀI CỦA CHÍNH 
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) không ngồi cùng chiếu với độc tài, 

không ăn cùng mâm với bất tài, chỉ vì hệ tài 

được trợ duyên rồi trợ lực bởi hệ chính (chính 

tri, chính trí, chính lý, chính luận) làm nên chính 

nghĩa trong chính trị. Khi hệ tài song đôi để 

song hành cùng hệ chính thì phải trừ trước tiên 

hệ vô (vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận) 

chính là gốc, rễ, cội, nguồn của hệ bất (bất tài, 

bất lực, bất chính, bất lương, bất đức, bất nhân). 

Khi hệ tài song cặp để song lứa cùng hệ chính 

thì phải khử cho bằng được hệ tham (tham 

quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham 

tiền) luôn tìm cách để chia rẽ hệ tài và hệ chính. 
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VIỆT KHẨN.6 

TÀI CỦA SÁNG 
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) luôn được thể hiện qua của hệ sáng 

(sáng kiến, sáng lập, sáng chế, sáng tác, sáng 

tạo) để thăng tiến trong chuyên môn, thăng hoa 

trong chuyên nghiệp. Chính hệ sáng biến cá thể 

chỉ biết nhắm mắt, cúi đầu, khom lưng, khoanh 

tay, quỳ gối trở thành chủ thể sử dụng hệ sáng 

để vận dụng ngay trong sự thật, rồi tận dụng tự 

do của mình để thay đời đổi kiếp theo hướng 

thăng tiến để thăng hoa. Khi hệ tài được cụ thể 

hóa qua hệ sáng thì cả hai hệ này sẽ lột được 

mặt nạ của độc tài nhưng bất tài, sẽ vạch mặt 

chỉ tên đám bất tài nhưng độc tài. 
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VIỆT KHẨN.7 

TÀI CỦA ĐA 
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) khi được bảo vệ bởi ba giá trị của 

giáo lý cộng hòa (tự do-công bằng-bác ái) thì hệ 

tài sẽ được bảo hộ bởi hệ đa (đa tài, đa tri, đa 

trí, đa lý, đa luôn) có thượng nguồn là đa 

nguyên, có hạ nguồn là đa đảng. Hệ tài khi đồng 

hội đồng thuyền với hệ đa sẽ xua đuổi được hệ 

độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc 

tôn). Chính hệ độc của độc đảng toàn trị hiện 

nay tại Việt Nam đã cho sinh đôi hai quái thai 

đang là hai quái vật: hệ vô (vô minh, vô tri, vô 

trí, vô lý, vô luận) mà nhân gian gọi gọn lại là 

vô học; hệ bất (bất tài, bất lực, bất chính, bất 

lương, bất đức, bất nhân). Theo hình tượng của 

nhân gian thì hệ vô là đám chó cắn trộm hệ tài, 

và hệ bất bọn chém sau lưng hệ đa. Vì hệ vô và 

hệ bất chính là đám âm binh, âm tá, âm tướng 

luôn luồng chui, lẫn lút trong âm địa, âm đạo, 

âm giới của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc 

tài, độc trị, độc tôn).  
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VIỆT KHẨN.8 

TÀI CỦA QUYỀN  
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) phải được bảo vệ bởi chính quyền 

của hệ chính (chính tri, chính trí, chính lý, chính 

luận) làm nên chính nghĩa trong chính trường, 

chính giới của chính trị. Cũng chính hệ chính 

(chính tri, chính trí, chính lý, chính luận, chính 

nghĩa) là kiến trúc và cấu trúc của chính quyền 

để trợ lực cho hệ tài lột mặt nạ hệ bất (bất tài, 

bất lực, bất chính, bất lương, bất đức, bất nhân). 

Hệ bất có lý lịch của hệ vô (vô minh, vô tri, vô 

trí, vô lý, vô luận) mà nhân gian gọi gọn lại là 

vô học; với chân dung của hệ độc (độc đảng, 

độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn). Cũng chính 

hệ chính (chính tri, chính trí, chính lý, chính 

luận, chính nghĩa) của chính quyền sẽ vạch mặt 

chỉ tên: bạo quyền công an trị, quỷ quyền tuyên 

truyền trị, ma quyền ngu dân trị, âm quyền 

thanh trừng trị, tà quyền tham nhũng trị, xảo 

quyền Mã Giám Sinh trị (ghế trên ngồi tót sỗ 

sàng), điếm quyền Tú Bà trị (đưa người cửa 

trước đón người cửa sau), đểu quyền Sở Khanh 

trị (nói lời rồi lại nuốt lời như chơi). 
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VIỆT KHẨN.9 

TÀI CỦA LỰC  
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) phải được bảo vệ bởi nội lực của 

hệ công (công bằng, công lý, công luật, công 

pháp, công quyền, công tâm). Hệ tài (chân tài, 

thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt tài, thiên tài) phải 

được bảo hộ bởi sung lực của hệ thức (kiến 

thức, tri thức, ý thức, nhận thức) để luôn tỉnh 

thức mà trực diện với đám bất tài nhưng độc tài. 

Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) phải được bảo hành bởi hùng lực 

của hệ giáo (giáo lý, giáo luận, giáo dục, giáo 

khoa, giáo trình, giáo án). Hệ tài (chân tài, thực 

tài, hiền tài, đặc tài, biệt tài, thiên tài) phải được 

bảo trọng bởi mảnh lực của hệ khai (khai trí, 

khai minh, khai thông, khai phá, khai phóng) từ 

nhân tri tới nhân trí. Nội lực, sung lực, hùng lực, 

mãnh lực sẽ là tổng lực của hệ tài. 
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VIỆT KHẨN.10 

TÀI CỦA ĐỒNG 
Hệ tài (chân tài, thực tài, hiền tài, đặc tài, biệt 

tài, thiên tài) đồng hội với đồng loại, đồng 

thuyền với đồng bào trong phương trình và 

phương pháp thứ nhất: phát triển đất nước-tiến 

bộ xã hội-văn minh dân tộc. Hệ tài đồng cam 

với tổ quốc, cộng khổ với dân tộc trong phương 

trình và phương pháp thứ nhì: tự do-dân chủ-

nhân quyền. Hệ tài đồng tâm trong cùng một 

giòng sinh mệnh với giống nòi: thấy “bầu ơi 

thương lấy bí cùng”, thông “một con ngựa đau 

cả tàu bỏ cỏ”, thấu “nhiễu điều phủ lấy giá 

gương/ Người trong một nước phải thương 

nhau cùng”, thấm “máu chảy ruột mềm”, 

thương rõ ràng “thương người như thể thương 

thân”. Chữ đồng của hệ tài (chân tài, thực tài, 

hiền tài, đặc tài, biệt tài, thiên tài) luôn là chung 

để chia-chia để chung! 
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DANH TÀI 
thuyết minh, thuyết 

giảng, thuyết lý, 

thuyết luận 
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