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Lời Giới Thiệu: Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm lìa đời để lại biết bao thương nhớ.  Để tưởng nhớ ông, 
tuần báo Saigon Nhỏ cho đăng lại nhận định của ông về việc có nên hay không nên thành lập Học Viện 
Khổng Tử tại Việt Nam, qua bài phỏng vấn do phóng viên Hà Giang, thực hiện cho đài Á Châu Tự Do, 
cách đây bảy năm. 

— 

Chưa đầy hai tuần sau khi tờ báo CA TPHCM ở Việt Nam đưa tin “Thủ tướng chính phủ cho phép thí 
điểm thành lập một Học viện Khổng Tử tại Việt Nam,” dư luận đã bàn tán nhiều về quyết định này. 
Một blogger ở diễn đàn X Cafe nhận định: “Sau các động thái lấn đất chiếm đảo, gần đây nhất là đưa 
người vào Tây Nguyên, thì lần này xây cái gọi là học viện Khổng Tử… Không phải là Hán hóa Việt 
Nam sao? Chúng ta thấy rõ là người Trung Quốc có dã tâm muốn đồng hóa dân tộc Việt vào đất nước 
của họ.”. Một blogger khác phát biểu: “Vấn đề không nằm ở cụ Khổng Tử mà là: ‘Liệu có động cơ nào 
nằm phía sau việc thuần túy trao đổi văn hóa hay không?’” 

Việc thành lập Khổng Học Viện trong lúc này sẽ ảnh hưởng đến nền giáo dục và ý thức hệ của người 
Việt Nam như thế nào? Hà Giang tìm câu trả lời qua bài phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cựu 
thứ trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên thời Việt Nam Cộng Hòa, và là một người nghiên 
cứu về Nho giáo trong địa hạt giáo dục. 

Hà Giang: Thưa Tiến Sĩ, ông có thể chia sẻ cảm tưởng trước quyết định gần đây của nhà cầm quyền Hà 
Nội cho phép thành lập một Học viện Khổng Tử tại Việt Nam? 

TS Nguyễn Thanh Liêm: Có cái gì đó làm cho tôi hơi nghi ngờ, không nghĩ rằng việc đó họ làm một 
cách đứng đắn và có tinh thần thực sự mang ý nghĩa triết lý, mà tôi thấy nó có vẻ như là ở bề ngoài để 
mà cổ võ cho một tinh thần quay trở về, đi gần với Trung Quốc nhiều hơn. Tôi thấy nó có tính cách 
chính trị nhiều hơn là giáo dục hay là triết lý. 



Hà Giang: Đạo Khổng hiện đang được Trung Quốc quảng bá khắp nơi như một trong những giá trị văn 
hóa nền tảng của họ, vậy thì tại sao tiến sĩ lại cho rằng việc thành lập Học Viện Khổng Tử có vẻ nhuốm 
màu chính trị, thưa ông? 

TS Nguyễn Thanh Liêm: Khổng Tử và Nho giáo có những cái hay của nó. Nhưng mà nếu mà biết khai 
thác được đúng theo ý nghĩa đạo đức nhân bản thì khác, còn nếu khai thác để mà áp dụng cho một chế 
độ chính trị, thì cũng có thể được. Đứng ở trên phương diện chính trị, người ta có thể lợi dụng để làm 
lợi cho chính quyền hiện tại. Tại vì thật sự trong Nho giáo có những điều rất thích hợp cho những nhà 
cai trị, họ muốn khai thác để nói rằng họ vinh danh Khổng học, hay là dựa trên tư tưởng của Khổng Tử. 
Có thể là họ có cách lạm dụng những tư tưởng đó về chính trị. 

Lạm dụng tư tưởng Khổng Tử 

Hà Giang: Tiến sĩ có thể đơn cử một vài thí dụ cụ thể của những lạm dụng tư tưởng Khổng Tử cho mục 
đích chính trị mà theo ông có thể xNy ra? 

TS Nguyễn Thanh Liêm: Cái điểm chánh mà mình biết là tu tề trị bình, nghĩa là tu thân, tề gia, trị quốc 
và bình thiên hạ. Đó là cái học mà người ta phải dạy những người trí thức để mà ra nắm chính quyền. 
Thì bây giờ đó, áp dụng như thế nào? Chẳng hạn như là vấn đề Tu thân. Tu thân có nghĩa là sửa mình, 
làm cho mình trở nên có đạo đức tốt đẹp. Nhưng mà đạo đức đó là đạo đức gì? Người ta có thể lợi dụng 
cái đó, người ta dùng cái tu thân bằng cách sửa đổi theo đường lối xã hội chủ nghĩa chẳng hạn. Rồi trị 
quốc, trị quốc bằng cách nào? Mình làm cho nước của mình tốt hơn bằng cách là mình phải trung thành 
với nhà vua: Trung quân ái quốc: Bây giờ người ta có thể nói là phải tuyệt đối trung thành với đảng 
chẳng hạn. 

Hà Giang: Như vậy theo tiến sĩ, trong hoàn cảnh đất nước hiện tại, người ta phải hiểu ý nghĩa của 
những chữ Trung Quân Ái Quốc như thế nào mới là đúng, thưa ông? 

TS Nguyễn Thanh Liêm: Chữ trung quân có một ý nghĩa là phải trung thành với nhà vua. Thí dụ như 
nói rằng “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Nhưng mà phải quân chánh thì thần mới trung được, 
có nghĩa là ông vua phải là người làm hết bổn phận của nhà vua, mà bổn phận đó là gì? Là phải thương 
yêu dân chúng, phải lo cho dân chúng, phải phục vụ cho dân chúng, phải làm cho dân chúng được ấm 
no hạnh phúc thì nhà vua mới xứng đáng là nhà vua. Người ta hỏi thầy Mạnh Tử: “Ông Châu Văn 
Vương là bề tôi của Trụ Vương, nhưng mà Châu Văn Vương đã nổi dậy giết chết Trụ Vương nên nhà 
Chu, thì tại làm sao nhà Nho lại thờ Châu Văn Vương?” Thì thầy Mạnh Tử trả lời: “Tôi chưa nghe nói 
giết nhà vua bao giờ, thật sự thì chỉ nghe nói rằng có giết một kẻ thất phu tên là Trụ thôi”. Có nghĩa là 
đối với thầy Mạnh Tử, Trụ Vương không phải là nhà vua, tại vì không làm hết bổn phận của nhà vua, 
chỉ coi như là một đứa thất phu. Và nếu mà có giết một người thất phu nào đó tên Trụ thì đó chỉ là một 
tên thất phu thôi. 

Hà Giang: Thưa tiến sĩ nhìn theo khía cạnh giáo dục và triết lý, thì những cái hay nào của đạo Khổng 
hiện giờ vẫn còn có giá trị và vẫn có thể áp dụng được? 

TS Nguyễn Thanh Liêm: Trong Khổng giáo có những cái dở mà cũng có những cái hay. Ngũ thường là 
năm đức tính cần có của con người mà cho đến bây giờ tôi thấy cũng vẫn thích hợp, cũng đáng để mà 



mình tôn trọng, chẳng hạn như là lòng nhân. Lòng nhân là cái mà mình cần phải có khi mình sống 
chung với nhau. Rồi cái trí chẳng hạn, mình phải phát triển cái óc, cái trí thức của mình để mà mình có 
những kiến thức cần thiết để mà mình sống trong cuộc đời này. Rồi chữ tín, đó là những điều mà mình 
phải đề cao. Tôi thấy là dù cho mình ở trong một xã hội nào đi nữa thì đó cũng vẫn là những cái cần 
thiết mình có thể giữ lại được. 

Một điều sai lầm 

Hà Giang: Theo tiến sĩ thì tại sao người dân Việt Nam lại có vẻ không tán thành dự định thành lập Học 
Viện Khổng Tử trong hoàn cảnh hiện tại, và theo ông thì nhà nước Việt Nam có nên tiến hành dự tính 
này không ạ? 

TS Nguyễn Thanh Liêm: Ở trong hoàn cảnh hiện thời bây giờ, người ta sẽ nói rằng mình quá lệ thuộc ở 
tư tưởng Trung Quốc, mà lệ thuộc ở Trung Quốc thì liên hệ tới phương diện chính trị bây giờ, chánh 
thể bây giờ, hay là đám cầm quyền họ quá lệ thuộc vào chánh phủ Trung Quốc, bởi thế cho nên nó làm 
cho người ta có dị ứng, có cảm tưởng không tốt, và khai thác chuyện đó để cũng là phần nào xác nhận 
lại cái lệ thuộc của mình đối với Trung Hoa, thành ra trong lúc này thì có những bất lợi như vậy. Nếu 
mà những người làm ra chỉ vì hoàn cảnh bây giờ bắt buộc họ làm như vậy, thì đó là một điều rất sai 
lầm. 

Hà Giang: Xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thanh Liêm đã dành thời gian cho chúng tôi thực hiện 
cuộc phỏng vấn. 

 

 


