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LỜI CẢM ƠN 
 

 

Triết học là nguồn gốc lịch sử nhân loại, là hệ thống tri thức có tính trừu tượng và 

khái quát hóa cao, nó phản ánh xã hội bằng một hệ thống phạm trù. Do vậy việc nghiên cứu 

Triết học là môn học bắt buộc trong giai đoạn đại cương của các bậc học và chương trình 

cao học cũng không là ngoại lệ. Để tiếp cận với kho tàng kiến thức ấy em không quên 

những người đã tạo điều kiện cho em học hỏi, nghiên cứu và lĩnh hội các phạm trù triết học 

ấy. 

 

Lời đầu tiên em xin cảm ơn Ban Giám hiệu trường ĐH Kinh tế TP HCM, Tiểu ban 

Triết Học - Khoa lý luận chính trị Trường ĐH Kinh tế TPHCM đã tạo điều kiện tốt nhất 

cho học viên có môi trường học tập và trau dồi thêm kiến thức môn học này. 

Em cũng xin chân thành cám ơn Tiến Sĩ Bùi Văn Mưa, người Thầy với tất cả sự 

nhiệt tình, yêu nghề đã truyền đạt những kiến thức bổ ích và kinh nghiệm quý báu cho lớp 

Ngày 4 – K22 cũng như hướng dẫn tận tình và cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo cho 

em hoàn thành đề tài này. 

Và cuối cùng, Em xin gửi lời cảm ơn tất cả các thành viên Nhóm 6 của lớp Ngày 4 

đã góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, thúc đẩy tinh thần học tập, nghiên cứu của các 

thành viên. Trong quá trình tìm hiểu về đề tài, em đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn sẽ 

không tránh khỏi những hạn chế, em mong nhận được ý kiến đóng góp của Thầy và các 

bạn. 

Trân trọng! 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 
 Lý do chọn đề tài : Trong bối cảnh xã hội Trung Hoa đầy biến động giai đoạn 

Xuân thu, Chiến quốc, nhiều hệ thống triết học đã ra đời và phát triển nhằm đưa ra 

những phương cách giải quyết khác nhau cho những vấn đề thực tiễn chính trị - đạo đức 

– xã hội mà thời đại đ t ra. Tiêu biểu là hai trường phái Nho gia và Đạo gia. Hai trường 

phái triết học này có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới quan của Triết học sau này, không 

những của người Trung Hoa mà cả những nước chịu ảnh hưởng của nền Triết học Trung 

Hoa, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu về hai trường phái triết học này là 

rất cần thiết. 

 Mục ti u của đề tài : Quá trình tìm hiểu tư tưởng Triết học của Nho gia – Đạo 

gia góp phần đưa ra những nhận định về những tư tưởng chủ đạo của hai hệ thống học 

thuyết này, qua đó đánh giá được những ảnh hưởng của của nó đến đ c trưng tư tưởng 

của Triết học Phương Đông và phần nào hiểu biết thêm về sự phát triển tư tưởng của 

Việt Nam dưới ảnh hưởng của tư tưởng triết học Trung Hoa. 

 Phạm vi nghiên cứu : Nét tương đồng - khác biệt giữa hai trường phái Nho gia 

- Đạo gia và sự ảnh hưởng của hai trường phái này tới xã hội Việt Nam. 

 Phƣơng Ph p Nghi n Cứu: 

o Cơ sở phương pháp luận: Đề tài được triển khai dựa trên nội dung của triết học 

Nho gia và Đạo gia. 

o Các phương pháp cụ thể: Trong quá trình nghiên cứu và trình bày đề tài, các 

phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng như: phương pháp lịch sử, phương 

pháp phân tích tổng hợp,… 

 Bố cục đề tài: 

Chương 1: Lịch sử hình thành, nôị dung, đăc điểm của nho gia và đao gia 
 

Chương 2: Sự tương đồng và khác biê  giữa nho gia và đao gia 
 

Chương 3: Kết luận 
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 CHƢƠNG I: L CH S  H NH THÀNH, N I DUNG, Đ C ĐIỂM CỦA 

NHO GIA VA  ĐAO 

1.1.  Kh i qu t về Nho Gia: 

1.1.1 Lịch sử hình thành: 

GIA 

Trong xã hội Trung Hoa cổ đại,  Nho  là một danh hiệu chỉ những người có học 

thức, biết lễ nghi. Nho giáo là hệ thống giáo lý của các nhà Nho nhằm tổ chức xã hội có 

hiệu quả. Những cơ sở của nó được hình thành từ thời Tây Chu, đ c biệt là với sự đóng 

góp của Chu Công Đán. Đến lượt mình, Khổng Tử phát triển tư tưởng của Chu Công, 

hệ thống hóa lại và tích cực truyền bá, vì vậy ông được xem là người sáng lập Nho giáo. 

Khổng Tử sống trong thời Xuân Thu (722-480 TCN). Lúc bấy giờ, thế lực của 

thiên tử nhà Chu ngày càng sa sút, bị chư hầu lấn lướt. Các nước chư hầu đánh nhau 

triền miên, gây xung đột và đối lập giữa hai miền nam bắc . Các nước nhỏ dần dần bị 

thôn tính.  Thời kỳ này thể  chế quốc gia thống nhất bị phá vỡ  , sản sinh ra nhiều nước 

Chư hầu lớn nhỏ. 

Khi học thuyê t Khô ng Tử mới xuâ t hiên không trở thàn h tư tưởng chủ yêu    ngay mà 

mãi đến thế  kỷ thứ 2 trước công nguyên, Trung Quốc lúc đó đã là mô   nhà nước theo thế 

đô   tâp quyên    trung ương lớn mạnh và thô ng nhât  . Trải qua nhiều nỗ lực của giai cấp 

thống trị và các đại sĩ phu thời Hán, Khổng Tử và tư tưởng Nho gia của ông mới trở 

thành tư tưởng chính thống. 

Khổng Tử đã san định, hiệu đính và giải thích bộ Lục kinh gồm có Kinh Thi, Kinh 

Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu và Kinh Nhạc. Về sau Kinh Nhạc bị thất lạc 

nên chỉ còn năm bộ kinh thường được gọi là Ngũ kinh. Sau khi Khổng Tử mất, học trò 

của ông tập hợp các lời dạy để soạn ra cuốn Luận ngữ. Học trò xuất sắc nhất của Khổng 

Tử là Tăng Sâm, còn gọi là Tăng Tử, dựa vào lời thầy mà soạn ra sách Đại học. Sau đó, 

cháu nội của Khổng Tử là Khổng Cấp, còn gọi là Tử Tư viết ra cuốn Trung Dung. 

Đến thời Chiến Quốc (480-221 TCN), do bất đồng về bản tính con người mà Nho 

gia bị chia thành 8 phái, trong đó phái của Tuân Tử và phái của Mạnh Tử là mạnh nhất. 

Mạnh Tử (372 - 298 TCN) đã có nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Nho 

gia nguyên thủy. Ông đưa ra các tư tưởng mà sau này học trò của ông chép thành sách 

Mạnh Tử. Ông đã khép lại một giai đoạn hình thành Nho gia. Vì vậy, Nho gia Khổng- 

Mạnh còn được gọi là Nho gia nguyên thủy hay Nho gia tiên Tần. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%AD_T%C6%B0&action=edit&redlink=1
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Từ đây mới hình thành hai khái niệm, Nho giáo và Nho gia. Nho gia mang tính học 

thuật, nội dung của nó còn được gọi là Nho học, còn Nho giáo mang tính tôn giáo. Ở 

Nho giáo, Văn Miếu trở thành thánh đường và Khổng Tử trở thành giáo chủ, giáo lý 

chính là các tín điều mà các nhà Nho cần phải thực hành. 

Đến thời Tây Hán, Đại Học và Trung Dung được gộp vào Lễ Ký. Hán Vũ Đế đưa 

Nho giáo lên hàng quốc giáo và dùng nó làm công cụ thống nhất đất nước về tư tưởng. 

Và từ đây, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống bảo vệ chế độ phong kiến Trung 

Hoa trong suốt hai ngàn năm. Nho giáo thời kỳ này được gọi là Hán Nho. Điểm khác 

biệt so với Nho giáo nguyên thủy là Hán Nho đề cao quyền lực của giai cấp thống trị, 

Thiên Tử là con trời, dùng "lễ trị" để che đậy "pháp trị". 

Đổng Trọng Thư (179-104 TCN) đã dựa trên lợi ích giai cấp phong kiến thống trị, 

khai thác lý luận Âm dương-Ngũ hành, đưa ra thuyết trời sinh vạn vật và thiên nhân 

cảm ứng để chỉnh thêm Nho gia trong việc giải thích vạn vật, con người và xã hội. Ông 

đã hệ thống hóa kinh điển Nho gia thành Tứ thư và Ngũ kinh, đồng thời đưa ra quan 

niệm tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức đối với phụ nữ. Những quan điểm này đã 

nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn đạo đức và nền tảng tư tưởng xã hội, trở thành hệ tư 

tưởng của giai cấp phong kiến thống trị Trung Quốc. Nho gia không dừng lại với tư 

cách một trường phái triết học vươn lên thành hệ tư tưởng xã hội mà còn được mở rộng 

thành một hệ thống niềm tin, tín ngưỡng-nghi thức được phổ biến trong toàn xã hội. 

Nho giáo xuất hiện và Khổng Tử được suy tôn làm Giáo chủ của đạo Học. 

Sang thời nhà Tống, Nho giáo mới thật sự phát triển rất mạnh. Chính Chu Đôn Di 

(1017-1073) và Thiệu Ung (1011-1077) là những người khỏi xướng lý học trong Nho 

giáo. Ngoài ra, thời này còn có hai anh em họ Trình-Trình Hạo (1032-1085), Trình Di 

(1033-1107), và Chu Hy (1130- 1200)... là những nhà lý học xuất sắc. Họ đã nêu ra 

thuyết Cách vật trí tri (cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình 

thiên hạ)... 

Nho giáo tiếp tục chi phối đời sống tư tưởng xã hội Trung Quốc qua các triều đại 

tiếp theo, nhưng nói chung, Nho giáo trong thời Minh-Thanh không có phát triển mới 

nổi bật mà ngày càng khắt khe và bảo thủ. 

Sang thế kỷ XIX, Nho giáo đã thật sự trở nên già cỗi, không còn sức sống nữa. 

1.1.2 Nôị dung: 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%C3%A1o_ch%E1%BB%A7&action=edit&redlink=1
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Cốt lõi của Nho giáo là Nho gia. Đó là một học thuyết chính trị nhằm tổ chức xã 

hội. Để tổ chức xã hội có hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải đào tạo cho được người 

cai trị kiểu mẫu - người lý tưởng này gọi là quân tử (quân = cai trị, quân tử = người cai 

trị). Để trở thành người quân tử, con người ta trước hết phải "tự đào tạo", phải "tu thân". 

Sau khi tu thân xong, người quân tử phải có bổn phận phải "hành đạo" (hành động theo 

đạo lý). 

 Tu thân: Người quân tử phải đạt ba điều trong quá trình tu thân: 

- Đạt Đạo: Đạo có nghĩa là "con đường", hay "phương cách" ứng xử mà người quân 

tử phải thực hiện trong cuộc sống. "Đạt đạo trong thiên hạ có năm điều: đạo vua tôi, đạo 

cha con, đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo bạn bè" (sách Trung Dung), tương đương với 

"quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu". Đó chính là "ngũ luân" (luân = thứ 

bậc, đạo cư xử). Trong xã hội cách cư xử tốt nhất là "trung dung". Tuy nhiên, đến Hán 

nho ngũ luân được tập chung lại chỉ còn ba mối quan hệ quan trọng nhất được gọi là 

"tam thường": "quân thần, phụ tử, phu phụ". Và cách ứng xử không còn trung dung nữa 

mà là mối quan hệ một chiều, đó là: "trung, hiếu, tiết nghĩa". Tôi phải tuyệt đối phục 

tùng vua, con phải tuyệt đối phục tùng cha, vợ phải tuyệt đối phục tùng chồng. Mối 

quan hệ đó được thể hiện: "Vua bảo tôi chết, tôi không chết là tôi bất trung; cha bảo con 

chết, con không chết là con bất hiếu" (quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ xử tử 

vong, tử bất vong bất hiếu). Còn trách nhiệm của vợ đối với chồng thì được diễn đạt 

bằng ba công thức được gọi là "tam tòng": "ở nhà theo cha, lấy chống theo chồng, 

chồng chết theo con trai" (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử). 

- Đạt Đức: Quân tử phải đạt được ba đức: "nhân - trí - dũng". Khổng Tử nói: 

"Đức của người quân tử có ba mà ta chưa làm được. Người nhân không lo buồn, người 

trí không nghi ngại, người dũng không sợ hãi" (sách Luận ngữ). Về sau, Mạnh Tử thay 

"dũng" bằng "lễ, nghĩa" nên ba đức trở thành bốn đức: "nhân, nghĩa, lễ, trí". Hán nho 

thêm một đức là "tín" nên có tất cả năm đức là: "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín". Năm đức này 

còn gọi là "ngũ thường". 

- Biết Thi, Thư, Lễ, Nhạc: Ngoài các tiêu chuẩn về "đạo" và "đức", người quân tử 

còn phải biết "Thi, Thư, Lễ, Nhạc". Tức là người quân tử còn phải có một vốn văn hóa 

toàn diện. 

 Hành đạo: Sau khi tu thân, người quân tử phải hành đạo, tức là phải làm quan, 

làm chính trị. Nội dung của công việc này được công thức hóa thành "tề gia, trị quốc, 
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bình thiên hạ". Tức là phải hoàn thành những việc nhỏ - gia đình, cho đến lớn - trị quốc, 

và đạt đến mức cuối cùng là bình thiên hạ (thống nhất thiên hạ). Kim chỉ nam cho mọi 

hành động của người quân tử trong việc cai trị là hai phương châm: 

- Nhân trị: Nhân là tình người, nhân trị là cai trị bằng tình người, là yêu người và coi 

người như bản thân mình. Khi Trọng Cung hỏi thế nào là nhân thì Khổng Tử nói: "Điều 

gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác" (sách Luận ngữ). Nhân được coi là 

điều cao nhất của luân lý, đạo đức, Khổng Tử nói: "Người không có nhân thì lễ mà làm 

gì? Người không có nhân thì nhạc mà làm gì?" (sách Luận ngữ). 

- Chính danh: Chính danh là mỗi sự vật phải được gọi đúng tên của nó, mỗi người 

phải làm đúng chức phận của mình. "Danh không chính thì lời không thuận, lời không 

thuận tất việc không thành" (sách Luận ngữ). Khổng tử nói với vua Tề Cảnh Công: 

 Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con" (sách Luận ngữ). Đó chính là những điều 

quan trọng nhất trong các kinh sách của Nho giáo, chúng được tóm gọi lại trong chín 

chữ: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Và đến lượt mình, chín chữ đó chỉ nhằm 

phục vụ mục đích cai trị mà thôi. Quân tử ban đầu có nghĩa là người cai trị, người có 

đạo đức và biết thi, thư, lễ, nhạc. Tuy nhiên, sau này từ đó còn có thể chỉ những người 

có đạo đức mà không cần phải có quyền. Ngược lại, những người có quyền mà không 

có đạo đức thì được gọi là tiểu nhân (như dân thường). 

1.1.3 Đ c điểm 

Nho giáo có rất nhiều điểm mâu thuẫn, nếu chưa tính đến Nho giáo các đời sau, 

Nho giáo nguyên thủy chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn về nguyên tắc; ví dụ, Khổng Tử 

nói "dân làm gốc" nhưng lại gọi dân là "tiểu nhân",... Việc tìm ra các đ c điểm của Nho 

giáo để giải thích các mâu thuẫn đó yêu cầu nghiên cứu về quá trình hình thành Nho 

giáo, tức là tìm về nguồn gốc của Nho giáo. Nho giáo là sản phẩm của hai nền văn hóa: 

văn hóa du mục phương Bắc và văn hóa nông nghiệp phương Nam. Chính vì thế nó 

mang đ c điểm của hai loại hình văn hóa này. 

 Tính du mục phương Bắc: 

- Tính "quốc tế" là một trong những đ c tính khác biệt của văn hóa du mục so với 

văn hóa nông nghiệp. Tính quốc tế trong Nho giáo thể hiện ở mục tiêu cao nhất của 

người quân tử là "bình thiên hạ". Bản thân Khổng Tử đã nhiều lần rời bỏ nước Lỗ, quê 

hương ông để đi tìm minh chủ. Đối với người quân tử, việc tìm được một minh quân 

quan trọng hơn việc làm gì cho đất nước của mình. Trong các truyền thuyết và văn học 
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Trung Hoa, việc các nhân tài thay đổi minh chủ là điều rất thường thấy. Đó cũng là một 

trong những ảnh hưởng của Nho giáo. 

- Tính "phi dân chủ" và hệ quả của nó là tư tưởng "bá quyền", coi khinh các dân tộc 

khác, coi mình là trung tâm còn "tứ di" xung quanh đều là "bỉ lậu" cả. Khổng Tử nói: 

"Các nước Di, Địch, dù có vua nhưng cũng không bằng Hoa Hạ (Trung Hoa) không có 

vua" (sách Luận ngữ). Tính phi dân chủ còn được thể hiện ở chỗ coi thường người dân, 

đ c biệt là phụ nữ. Khổng Tử gọi dân thường là "tiểu nhân", đối lập với người "quân 

tử". Còn đối với phụ nữ, ông nói: "Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Gần thì họ 

nhờn, xa thì họ oán" (sách Luận ngữ). 

- Tính "trọng sức mạnh" được thể hiện ở chữ "Dũng", một trong ba đức mà người 

quân tử phải có (Nhân - Trí - Dũng). Tuy nhiên ông cũng nhận ra điều nguy hiểm: "Kẻ 

nào có dũng mà ghét cảnh bần hàn tất làm loạn". 

- Tính "nguyên tắc" được thể hiện ở học thuyết "chính danh". Tất cả phải có tôn ti, 

tất cả phải làm việc theo đúng bổn phận của mình. 

 Tính nông nghiệp phương Nam 

- Tính "hài hòa" là một đ c tính của văn hóa nông nghiệp, trái ngược với tính trọng 

sức mạnh của văn hóa du mục. Biểu hiện cho tính hài hòa là việc đề cao chữ "Nhân" và 

nguyên lý "Nhân trị". Khổng Tử từng nói: "Về cái mạnh của phương Nam ư? Hay cái 

mạnh của phương Bắc ư? ... Khoan hòa mềm mại để dạy người, không báo thù kẻ vô 

đạo - ấy là cái mạnh của phương Nam, người quân tử ở vào phía ấy. Xông pha gươm 

giáo, dầu chết không nản, ấy là cái mạnh của phương Bắc - kẻ mạnh ở vào phía ấy" 

(sách Trung Dung). 

- Tính "dân chủ" là đ c tính khác biệt với văn hóa du mục. Khổng Tử nói: "Dân là 

chủ của thần, vì thế thánh nhân xưa lo cho việc dân rồi mới lo việc thần" (Kinh Xuân 

Thu). Ông còn nói: "Phải làm trước những công việc của dân, phải khó nhọc vì dân" 

(sách Luận ngữ). Tính dân chủ còn được thể hiện ở cách cư xử "trung dung" trong "ngũ 

luân". Trong các quan hệ đó, đều thể hiện tính hai chiều, bình đẳng: Vua sáng, tôi trung; 

cha hiền, con hiếu; anh tốt, em nhường; bạn bè tin cậy. 

- Tính coi trọng văn hóa tinh thần (thi, thư, lễ, nhạc) thể hiện nhiều trong Kinh Thi. 

Tính "trọng văn" cũng ngược lại với tính "trọng võ" của văn hóa du mục. 

Nhâ  đi  h : Xét về ngọn nguồn, có thể thấy Nho giáo chính là sự tổng hợp của  hai 

truyền thống – văn hóa gốc du mục phương Bắc và văn hóa nông nghiệp phương 



HVTH: Vũ Huỳnh Phương GVHD : T.S Bùi Văn Mưa 

Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học Nho gia & 

triết học Đạo gia ở Trung Quốc thời cổ đại Page 7 

 

 

 

Nam. Lịch sử hình thành và phát triển của Nho giáo là một quá trình lâu dài , đươc phát 

triển và bổ sung không ngừ ng trong suốt quá trình phát triển . Nho giáo  không thuần 

nhất, nhà Nho càng không thuần nhất, trong từng phạm vi nó khác nhau, xét về đồng đại 

nó có tính hỗn tạp, xét về lịch sử nó giống như một thứ trầm tích. Nhưng sự không 

thuần nhất, sự thiếu xác định đó không phủ nhận sự tồn tại của một cái Nho giáo nói 

chung, ít khi tồn tại riêng rẽ. Ngay trong cả sự hỗn tạp vẫn có một cái gì đó là Nho , 

trong sự kết hợp giữa Nho và các học thuyết , tín ngưỡng khác vẫn theo những quy luật 

nhất định, đó là quy luật kết hợp theo cách Nho . Nó là hợp chất chứ không phải hỗn 

hợp. Tuy những quan điểm có đôi chút khác biê  giữa các nhà tư tưởng Nho giáo nhưng 

nhìn chung các quan điểm này đã làm tư tưởng Nho gia ngày càng củng cố và có sức 

ảnh hưởng to lớn đến nền triết học phương Đông 

1.2. Kh i qu t về Đạo Gia 

1.2.1 Lịch sử hình thành: 

Đạo gia ra đời và phát triển rực rỡ từ cuối thời Xuân Thu đến cuối thời Chiến 

Quốc. Nguồn gốc tư tưởng của Đạo gia xuất phát từ những quan điểm về vũ trụ luận, 

thiên địa, ngũ hành, âm dương, Kinh Dịch. Nguồn gốc lịch sử được xác nhận của Đạo 

gia có thể ở thế kỉ thứ 4 trước công nguyên khi tác phẩm Đạo đức kinh của Lão Tử xuất 

hiện. Theo truyền thuyết, Lão Tử (khoảng 580- 500 TCN)- người nước Sở là người sáng 

lập ra Đạo gia. Học thuyết Đạo gia của ông được ông trình bày trong cuốn Đạo đức 

kinh. Sách Đạo đức kinh chỉ có khoảng 5 nghìn chữ, được phân ra Thiên thượng 37 

chương và Thiên hạ 44 chương, tất cả gồm 81 chương. Phần thứ nhất nói về Đạo, phần 

hai nói về Đức. 

Ngoài Lão Tử là người sáng lập, thì Đạo gia còn có hai yếu nhân khác được thừa 

nhận và tôn vinh, đó là Dương Chu và Trang Tử. Trong đó vị trí của Trang Tử được 

sánh ngang với Lão Tử, nên còn gọi là Đạo Lão – Trang. 

Dương Chu (khoảng 440 – 360 TCN) là một đạo sĩ ẩn danh và bí hiểm. Tư  

tưởng của ông được diễn đạt lại thông qua các tác phẩm của cả những người ủng hộ lẫn 

những người chống đối ông. Chủ thuyết của ông là quý sự sống, trọng bản thân. Ông 

thường mượn chuyện Bá Thành Tử Cao không chịu mất một sợi lông để làm lợi cho 

thiên hạ, nhằm trình bày tư tưởng của mình. 

Mãi đến Trang Tử (khoảng 369 – 286 TCN), học thuyết của Lão Tử mới lại 

được người đời chú ý. Trang Tử là tác giả bộ Nam Hoa kinh, là một trong hai bộ kinh 
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điển của Đạo gia. Bộ sách gồm ba phần, chứa 33 thiên. Trong đó, có nhiều điểm lấy từ 

Đạo Đức kinh làm chủ đề, nhưng không phải bao giờ cũng đồng thuận. 

Trong cảnh loạn li cuối thời Đông Hán (thế kỷ II TCN), tư tưởng của Lão Tử 

cộng với chất duy tâm mà Trang Tử đưa vào đã trở thành cơ sở cho việc thần bí hóa đạo 

gia thành Đạo giáo. Chủ trương vô vi cùng với thái độ phản ứng của Lão – Trang đối 

với chính sách áp bức bóc lột của tầng lớp thống trị khiến cho Đạo giáo rất thích hợp để 

dùng vũ khí tinh thần tập hợp nông dân khởi nghĩa. 

Nếu lấy cuộc Cách Mạng Tam Dân Tân Hợi 1911 làm mốc điểm thì Đạo giáo đã 

trải qua năm giai đoạn, đó là: 

1. Khởi nguyên Đạo giáo: Từ thời cổ đại đến đời Đông Hán (Triều đại Hán Thuận Đế, 

125-144 TCN). 

2. Đạo giáo sơ kỳ: Từ đời Hán Thuận Đế đến cuối đời Đông Hán (144-220 TCN). 

3. Phát triển và chuyển hóa Đạo giáo. Từ đầu đời Tam Quốc đến cuối đời Ngũ Đại 

(220-960). 

4. Phân nhánh Đạo giáo thành các tông phái. Từ đầu đời Tống đến cuối đời Nguyên 

(960-1368). 

5. Đạo giáo thăng trầm trong đời Minh và Thanh (1368-1911). 

1.2.2 Nôị dung 

Những tư tưởng triết học cơ bản của trường phái Đạo gia được thể hiện chủa yếu 

trong lý luận về đạo và đức. Lý luận này thể hiện quan niệm niệm biện chứng về thế 

giới, và là cơ sở để Lão Tử xây dựng thuyết vô vi nhằm giải quyết những vấn đề do thời 

đại đ t ra. 

 Lý luận về đạo đức 

- Đạo là phạm trù triết học vừa để chỉ bản nguyên vô hình phi cảm tính, phi ngôn 

từ, sâu kín, huyền diệu của vạn vật vừa để chỉ con đường, quy luật chung của mọi sự 

 

mịch, yên l ng, mộc mạc, hỗn độn, mập mờ, thấp thoáng, không có đ c tính, không có 

hình thể; là cái mắt không thấy, tai không nghe, tay không nắm bắt, ngôn ngữ không thể 

diễn đạt, tư duy không thể nhận thức được; là cái năng động tự sinh sôi, nảy nở, biến 

hóa …Lão Tử viết: Có một vật hỗn mang thành tựu giữa trời đất, yên l ng, mênh mông, 

một mình độc lập, tản mác khắp nơi, không ngừng ở đâu, là mẹ của thế gian, … cái hỗn 

mang chưa được đ t tên nên tạm gọi là Đạo. 
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- Đạo vừa là cái có trước vừa là cái nằm trong bản thân sự vật. Đạo sinh nhất – 

nhất sinh nhị – nhị sinh tam – tam sinh vạn vật. 

- Đức là phạm trù triết học dùng để thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của Đạo, là sự 

trưởng thành của vạn vật, là cái hình thức nhờ đó vạn vật định hình và phân biệt được 

với nhau, là cái lý sâu sắc để nhận biết vạn vật. 

- Quan niệm về đạo, đức của trường phái đạo gia thể hiện một trình độ khái quát 

cao của tư duy biện chứng khi giải quyết vấn đề bản nguyên thế giới. 

 Học thuyết vô thần: Theo Lão Tử  Đạo tượng đế chi tiên  tức Đạo sinh ra 

thượng đế, Đạo là mẹ của vạn vật. Lão Tử không lớn tiếng mạt sát, hay chỉ trích tín 

ngưỡng của người đương thời mà miệt mài đi tìm căn nguyên của vũ trụ đó là Đạo và 

Đức. 

 Thuyết Vô vi: Vô vi là sống và hành động theo lẽ tự nhiên, thuần phác, không 

giả tạo, không gò ép trái với bản tính của mình và ngược với bản tính của tự nhiên; là từ 

bỏ tính tham lam, vị kỷ để không làm mất đức. Chỉ khi nào từ bỏ được thói tư lợi thì 

mới nhận thấy đạo, và chỉ khi nhận thấy đạo mới có thể vô vi được. 

1.2.3 Đ c điểm 

 Tự nhiên: là một quan điểm quan trọng bậc nhất của học thuyết Lão Tử,  Đạo 

phác tự nhiên  có nghĩa là đạo theo tự nhiên, đạo với tự nhiên là một. Hãy để cho vạn 

vật được sinh ra được vận hành theo luật riêng, theo bản năng của nó, không nên can 

thiệp vào. 

 Phác: Theo Lão Tử sinh vật càng nhỏ, càng thấp như con sâu thì đời sống càng 

đơn giản, chất phác. Cũng như loài người thời nguyên thủy, sơ khai thì xã hội đơn giản, 

tính tình chất phác. Càng ngày con người ta càng hóa ra mưu mô, xảo quyệt, gian trá, 

đời sống càng ngày càng rắc rối, tổ chức xã hội càng phức tạp mà sinh ra loạn lạc, chiến 

tranh. Từ đó mà ông nhận xét loài người cũng như vạn vật do đạo sinh ra đều phải giữ 

được chữ Phác (mộc mạc, chất phác) thì mới có hạnh phúc, mới hợp đạo. 

 Xây dựng một quốc gia lý tưởng: Trở về chế độ bộ lạc dân chủ, tự túc, tự lập 

thời thượng cổ, mọi người sống theo tự nhiên, tuy có vua (lãnh tụ) nhưng lãnh tụ cũng 

sống như người khác và không can thiệp vào đời sống của ai cả 

 Triết lý Vô: Có thể nói học thuyết của Đạo Lão gia là học thuyết Vô. Theo ông, 

Vạn vật khi đã phát triển đến cực điểm thì bị  tổn  dần dần cho đến khi trở về  vô . 

 Vô  là chung cục của một giai đoạn mà cũng là khởi điểm của giai đoạn sau, nó còn là 
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 bản thủy của trời đất . Vô không có nghĩa là hoàn toàn không có gì, vô là vô sắc, vô 

thanh, vô hình đối với cảm quan của ta. Vô sinh ra hữu, rồi hữu trở vềvô. 

 Luật phản phục: Theo Lão Tử, luật phản phục của Đạo tức là luật tuần hoàn của 

Vũ trụ: m t trời mọc rồi l n rồi hôm sau lại mọc, trăng tròn rồi lại khuyết rồi đến rằm 

sau lại tròn lại, bốn mùa thay phiên nhau. Luật vận hành của Đạo là trở lại lúc đầu, vạn 

vật trong thiên hạ từ  có  sinh ra,  có  lại từ  không  mà sinh ra. Đó là quy luật vĩnh 

cữu và bất biến. 

Nhâ  đi  h: Đạo giáo là một trong những trường phái triết học lớn , ra đời ngay 

trong buổi bình minh của lịch sử triết học Trung Quốc và nhân loại . Trong lịch sử hình 

thành và phát triển của mình ,Đao giáo đã thâu nhập nhiều tư tưởng đã phổ biến từ thời 

nhà Chu (1040-256 trước CN), các trào lưu thượng cổ khác nhau tạo nên n ền tản vững 

chắc cho hoc thuyết của mình, đã có rất nhiều người học theo tư tưởng của Đạo giáo với 

tư cách một trường phái triết học và còn nhiều người hơn thế nữa theo Đạo giáo với tư 

cách một tôn giáo hay nghệ thuật sống. Không dừng lại ở đó, Đạo giáo còn có tác động 

ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, 

tín ngưỡng - tôn giáo, đạo đức, y học, tâm lý học, sinh học, v.v… ở nhiều nước châu Á 

như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên… 
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 CHƢƠNG II: SỰ TƢƠNG ĐÔ  NG VA  KHA  C BIÊT 

VÀ ĐẠO GIA 

GIỮA  NHO GIA 

2.1  Sƣ  tƣơng đ ng và  h c  i   giƣ a Nho Gia và Đaọ Gia về con ngƣời. 

2.1.1 Sự tương đồng: 
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