
THUẬT TRỊ NƯỚC CUẢ TIỀN NHÂN 
 
Tâm thuật : 
 
‘Tâm là chủ của thân. Thân là dụng của Tâm. Tất cả mọi việc lành, 
việc dữ đều do Tâm mình tạo ra. Tâm mình tu thiện thì thân mình an 
vui. Tâm mình làm ác thì thân mình khốn khổ. Đạo do Tâm học , Đức 
do Tâm chứa, Công do Tâm tu, Phưóc do Tâm tạo, Họa do Tâm làm. 
Tất cả công đức đều do Tâm của mình tự tu lấy, chứ không phải ngoài 
mình ra mà tìm kiếm được. Tất cả Đạo vô thượng đều từ trong Tâm 
mình phát xuất ra. Tâm ấy vô cùng tận, không thể phá hoại, không thể 
tạp nhiễm." 
 
‘Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,  
Lấy chí nhân mà thay cường bạo.  
Ta mưu phạt tâm công,  
Không đánh mà người phải khuất' 
 
Muốn thực hiện được Chiến lược Tâm Công, chúng ta phải có Tâm 
thành thật, Tâm bình đẳng (thương yêu đồng loại, kẻ thù hay người 
thân như nhau), Tâm thương người, vật và tôn trọng sự sống (Tâm Từ 
Bi), Tâm sáng suốt hành động (Tâm Trí Tuệ) và Tâm dũng cảm tự 
tồn, không còn sự sợ hãi (Tâm Dũng Lực). 
 
Chiến lược lấy sức mạnh của Tâm (Tâm lực, heart-force) để kết hợp 
lòng người, thay đổi lòng dạ độc ác và hung tàn của con người, hoán 
chuyển nghịch cảnh thành thuận cảnh và đi đến mục đích cuối cùng để 
chấm dứt bạo lực, chiến tranh và hận thù hầu đem lại hạnh phúc cho  
dân chúng 
 
Vũ trụ chức phận nội  
Ðấng trượng phu một túi kinh luân.  
Thượng vị đức, hạ vị dân,  
Sắp hai chữ "quân, thân" mà gánh vác,  
Có trung hiếu nên đứng trong trời đất  
Không công danh thà nát với cỏ cây.  
Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây,  



Phải hăm hở ra tài kinh tế  
Người thế trả nợ đời là thế  
Của đồng lần thiên hạ tiêu chung,  
Hơn nhau hai chữ anh hùng 
9 bước công tâm của đức nguyển trãi< 
 
Khi học lại những trang sử oai hùng của công cuộc kháng chiến kỳ vĩ 
để lật đổ chế độ đô hộ của nhà Minh (1414 - 1427) do Bình Định 
Vương Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo (1418 - 1427), người viết xin 
được ghi chép lại và đóng góp những nhận định hết sức tổng quát và 
đơn giản về chiến lược Tâm Công do Nguyễn Trãi dâng lên cho Lê 
Lợi, người anh hùng áo vải ở đất Lam Sơn, để thực hiện công cuộc 
kháng chiến 10 năm đầy gian khổ và chưa từng có trong lịch sử xưa 
nay. Đây chính là quốc bảo để lấy lại nước, giữ nước và dựng nước 
mà tất cả người Việt đều có quyền hãnh diện thừa hưởng, học hỏi và 
áp dụng. 
 
B.1 Bình Định Vương Lê Lợi: ‘người ở làng Lam Sơn, huyện Thụy 
Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đã mấy đời làm nghề canh 
nông, nhà vẫn giàu có, lại hay giúp đỡ cho kẻ nghèo khó, cho nên mọi 
người đều phục,... Ông Lê Lợi khảng khái, có chí lớn, quan nhà Minh 
nghe tiếng, đã dỗ cho làm quan, nhưng ông không chịu khuất, thường 
nói rằng: ‘Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để 
tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người!’(Tâm 
Trí) 
 
B.2 ‘Bèn giấu tiếng ở chỗ sơn lâm, đón mời những kẻ hào kiệt, chiêu 
tập những kẻ lưu vong. Đến mùa xuân năm mậu tuất (1418), ông Lê 
Lợi cùng với tướng là Lê Thạch và Lê Liễu khởi binh ở núi Lam Sơn 
tự xưng là Bình Định Vương, rồi truyền hịch đi gần xa kể tội nhà 
Minh để rõ cái mụch đích của mình khởi nghĩa đánh kẻ thù của nước.’ 
(Tâm truyền Tâm) 
 
B.3 Bình Định Vương Lê Lợi là bậc anh hùng hội đủ tất cả những đức 
tính cần thiết để thực hiện chiến lược Tâm Công giải phóng đất nước 
ra khỏi ách đô hộ của nhà Minh do Nguyễn Trãi dâng lên cho Vương 
trong ‘Bình Ngô Sách’  
 



B.4 Trước khi đi gặp Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã hoàn tất chiến lược cứu 
nước qua tác phẩm Bình Ngô Sách. (Tâm Trí) 
 
Tiếc thay, bản chiến lược Bình Ngô Sách này đã thất lạc. Tuy không 
biết Bình Ngô Sách trình bày những nhận định gì về con đường cứu 
nước và về tình hình ta và địch. Nhưng điều may mắn nhất của chúng 
ta là vẫn còn biết được yếu chỉ hành động của Bình Ngô Sách nhờ bài 
tựa của Ngô Thế Vinh (viết năm 1833) trong Ức Trai Di Tập (quyển 
1): ‘Bình Ngô Sách hiến mưu chước lớn, không nói đến việc đánh 
thành, mà lại khéo nói đến việc đánh vào lòng người, cuối cùng 
nhân dân và đất nước của 15 đạo nước ta đều đem về cho ta cả.’ 
(Chiến lược Tâm Công)  
 
B.5 Sau khi Bình Định Vương Lê Lợi đã dẹp xong giặc Minh năm 
1427, Người đã ra lệnh cho Nguyễn Trãi soạn thảo bài tuyên cáo cho 
toàn dân biết và Nguyễn Trãi đã minh định chiến lược này qua bản 
Bình Ngô Đại Cáo (1427) 
 
<...‘Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, <  
Lấy chí nhân mà thay cường bạo. ... < Ta mưu phạt tâm công , không 
đánh mà người phải khuất. ...(Tâm Công)  
Tướng giặc bắt tù, xin thương hại vẫy đuôi cầu sốngUy thần chẳng 
giết, lấy khoan hồng thể bụng hiếu sinh. ... (Tâm Từ Bi)  
Chúng đã sợ chết xin hòa, thực thà cầu sống, < Ta muốn toàn quân 
làm cốt, ngơi nghỉ cùng dân. <  
Chẳng những mưu kế cực sâu xa,  
Cũng là cổ kim chưa nghe thấy. ...’ (Tâm Trí, Tâm Từ Bi )  
 
B.6 Trong Bình Ngô Đại Cáo, Tâm Từ Bi đã thể hiện hết sức mạnh 
mẽ trong Chiến lược Tâm Công qua sự bừng nở của Tâm Trí Tuệ áp 
dụng trong chiến tranh chưa từng nghe thấy từ xưa đến nay để bảo 
toàn lực lượng khởi nghĩa, giữ đúng lệnh khoan hồng cho các trấn 
thành cùng quan quân đối phương đầu hàng, giảm thiểu những tổn 
thất về sinh mạng cho cả hai bên đang trong cuộc chiến, chấm dứt 
chiến tranh, đi đến chiến thắng sau cùng và mang lại hạnh phúc cho 
toàn dân. 
 
B.7 ‘Tới giai đoạn này viện quân của Minh triều bị đại bại, tinh thần 



của đối phương ở nhiều trấn thành sa xuống rất mạnh. Nhiều tướng 
lĩnh Minh xin quy phục, chỉ còn 4 thành: Tây Đô, Cổ Lộng (nền cũ 
của thành này còn ở làng Bình Cách, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), 
Đông Quan và Chí Linh vẫn chưa xao xuyến lắm. Đáng lẽ quân ta 
tổng tấn công các thành đó trong lúc quân dân của chúng ta đang thừa 
hăng hái, Bình Định Vương sai viên thông sự Đặng Hiếu Lộc dẫn 
Thôi Tụ, Hoàng Phúc và một số lớn tù binh cùng quả ấn song hổ và cờ 
kiếm, sổ sách đưa vào thành Đông Quan....’ ‘Mưu thuật này đạt được 
đúng kết quả mong muốn là đánh một đòn nặng vào tâm lý địch giữa 
lúc họ đang khủng hoảng tinh thần. Biết tình thế hoàn toàn đổ vỡ, 
Vương Thông, Sơn Thọ cử phái viên là Thiên Hộ họ Hà đến đại bản 
doanh của Bình Định Vương đề nghị thành thực cầu hòa và xin mở 
đường cho chúng lui binh về nước.’ (Tâm Trí) 
 
< B.8 ‘Tướng sĩ và nhân dân tỏ ý không tán thành cuộc hòa giải vì 
lòng người còn căm giận sự tàn bạo trước đây của giặc Minh. Dư luận 
còn đang phân vân, Nguyễn Trãi bàn: ‘- Giặc Minh tàn bạo nhân dịp 
này giết hết chúng đi là phải, nhưng phải nghĩ nước mình nhỏ, nước 
chúng lớn gấp mấy chục lần thì xung đột với chúng chỉ là sự bất đắc 
dĩ. Nếu mối thù ngày một thêm sâu, giặc mất thể diện lại kéo binh 
sang nữa thì cuộc chiến tranh biết bao giờ mới dứt được. (Tâm Trí). 
Sao bằng chấp thuận cuộc hòa hiếu để tạo phúc cho sinh linh hai 
nước. (Tâm Từ Bi) 
 
B.9 ‘Tha Vương Thông và đồng bọn về, hẳn chúng không còn lòng 
nào trở sang nữa. Xem như bài biểu dấu trong thỏi sáp của y gửi về 
Minh triều có câu: ‘ Xin thôi đừng vì miếng đất ‘hẻo lánh một phương 
mà làm nhọc nhằn quân lính đi xa muôn dặm. Bấy giờ muốn đánh lại 
phải huy động đại quân như buổi ra đi, đại tướng phải sáu bẩy người 
vào hạng Trương Phụ. Nhưng dù lấy lại được thì sự giữ sau này cũng 
vẫn khó lòng...’Bình Định Vương Lê Lợi gật đầu khen phải, nói: 
‘Phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng bản tâm 
người nhân không muốn có việc giết người bao giờ, huống hồ người ta 
đã hàng mà giết thì không hay. Thỏa cái giận một lúc mà đeo cái tiếng 
muôn đời giết kẻ đầu hàng, sao bằng cho muôn vạn người cùng sống 
để tránh cuộc chiến tranh cho đời sau, lại còn được tiếng thơm lưu 
truyền sử xanh mãi mãi.’ (Tâm Từ Bi và Trí Tuệ) 
 



Muốn được thánh triết phải chính ở tâm 
Thắng được giặc tâm là danh tướng 
 


