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I - Huyền Sử Hồng Bàng Với Tâm Thức Lưỡng Hợp

…..
Tuổi thơ của chúng ta ai không ít nhất thuộc vài câu chuyện cổ xưa,
chuyện lập nước Văn Lang, của thời đại Hồng Bàng 18 vua Hùng.
Bọc Mẹ Trăm Con cũng đã ấm lòng bao mối tình yêu người yêu
nước yêu quê, nhất là nơi khắp đời lưu lạc tha hương.
Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng sao Bọc Mẹ lại bị chính các
con Mẹ xé tọac đau thương? Tổ ấm của Chim Hồng, chim Lạc, nay
còn đâu nữa?
Việt Nam Quê Hương còn có gì để học hỏi, tìm về? Và gia tài tinh
thần nào, chúng ta, những kẻ bất đắc chí phải lữ thứ tha hương,
còn có để trao gửi lại thế hệ mai sau?
Quê Hương có chỉ là “ Chùm khế ngọt” không? Bóng Mẹ có về
trên cầu tre nhỏ lênh khênh như các khúc hát ru ngủ hồn người lạc
bến mê nào? Quê hương tan nát, quê hương rã rời, đâu phải là khúc
hát lời ru …
Cho nên có một chiều trên đáy vực đau thương, tận cùng mê lộ,
mở dòng sử mệnh dựng nước, dựng nhà, tìm về đạo nước, đạo
nhà…Xem có con đường nào về với Quê Hương. Miền Quê Hương
Tinh Thần không ai có thể đánh tráo, biển lận, bôi đen hay là nhuộm
đỏ. Thử bàn về một ý nghĩa nào khác hơn là văn thơ nhẹ nhàng về
các câu chuyện của nước Văn Lang với các Vua Hùng, một đề tài về
Triết Việt.
Nói đến Triết Việt hẳn trong chúng ta cũng có thể có câu hỏi:
Chúng ta có một nền tư tưởng, văn hóa đặc sắc nào khả dĩ gọi được
là Triết không? Thế giới có Triết Tây, Triết Đông chứ chưa ai đề cập
đến Triết Việt bao giờ. Vâng. Quả thực trước kia chúng ta chưa hề
nghe cha ông, các bậc tiền bối nói về hai chữ Triết Việt. Thế nhưng,
kể từ những năm 1960 trở đi, tại quê nhà, các sinh viên, trí thức, các
vị quan tâm tới văn hóa, đã có một thời xôn xao, khi Cố Triết Gia,
Giáo Sư Lương Kim Định, đã tuyên bố một cách hùng hồn rằng dân
tộc Việt có một nền Triết đặc thù. Ngài đã tuyên dương nền Triết
Việt ấy bằng một bộ sách Triết Lý 32 quyển, viết trong suốt một đời
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người, kể từ 1960 ở Việt Nam cho tới khi ngài từ trần 1997 tại hải
ngọai.
Trước hết chúng ta thử tìm hiểu xem căn cứ vào đâu mà Triết Gia
Kim Định khám phá được kho tàng Triết Việt cho dân tộc chúng ta?
Chúng tôi xin tóm tắt nền tảng xây dựng Bộ Sách Triết Việt đầu
tiên ấy có thể căn cứ nơi BỐN phạm trù sau đây:
1- Từ
2- Tượng
3- Số
4- Chế.
TỪ có nghĩa là từ ngữ, lời văn, lời nói. Thí dụ như những truyện
tích cổ xưa, các vần ca dao, các câu tục ngữ, những lời nói truyền
miệng trong dân gian…Những Từ này khi tìm hiểu cặn kẽ, sâu xa thì
ta thấy tất cả dường như có mối liên hệ chặt chẽ, chuyên chở những ý
nghĩa đơn sơ mà thâm thúy trong Tư Tưởng và Nhận Thức của tiền
nhân Việt.
Ngòai các từ ngữ ra, Tổ Tiên Việt còn để lại dấu ấn tư duy qua
hình TƯỢNG như hình ảnh, nét vẽ, dấu vết ghi lại cảm xúc, ý thức,
cuộc sống, ước vọng tâm linh … qua các hoa văn trên các di vật đồ
sứ, đồ gốm, đồ đồng cổ xưa. Họặc ngay trong các vật dụng thường
ngày như cán dao, hòn sỏi v.v… mà khảo cổ đã tìm được. Đặc biệt
nhất trong lãnh vực Tượng này chúng ta phải kể đến nghệ thuật và ý
nghĩa được khắc trên các Trống Đồng của Việt Tộc cách nay 3000
năm. Chúng tôi sẽ xin trở lại với vấn đề này trong dịp khác về nền
Minh Triết Trống Đồng, họa đồ Tâm Linh của Dân tộc Việt.
Nhưng không phải chỉ ở khía cạnh TỪ và TƯỢNG mà thôi, ở
nơi chính các CON SỐ tầm thường nữa, Tổ tiên ta đã gửi gấm lại cho
chúng ta các kinh nghiệm tâm linh về mối quan hệ nền tảng của các
quy luật trong vũ trụ, tự nhiên, con người cũng như xã hội. Những
con số tiêu biểu cho các chân lý sâu xa, nền tảng ấy như số 2, số 3,
cặp số 2-3 mà chúng ta thường nghe là : Vài – Ba hay là con số 5
chẳng hạn, như trong câu ca dao:
Ai về đường ấy hôm mai,
Gửi Dăm (5) điều nhớ gửi vài (2) điều thương…
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Hay là câu:
Cưới em quan tám tiền cheo,
Quan Năm (5) tiền cưới lại đèo buồng cau…
Còn CHẾ là là nề nếp sinh họat, thói tục, thể chế nơi đời sống
gia đình, làng xóm, xã hội . Chế không bị đồng nhất khi có sự giao
lưu với các nguồn văn hóa khác. Nó đặc biệt bền vững qua thời gian,
qua bao thăng trầm của lịch sử. Như thế, CHẾ là thuần phong, là mỹ
tục, là lễ nghĩa ràng buộc mỗi cá nhân trong xã hội lại với nhau một
cách đặc thù, riêng biệt.Việt tộc đã có thể chế tuy có thể trộn nhưng
không lẫn, hòa nhưng không tan qua hàng bao ngàn năm giữ nước.
Tinh thần, đặc sắc này được thể hiện qua đời sống “ Phép vua thua lệ
Làng” ở khắp chốn làng quê, chúng ta nếu có dịp tìm hiểu thì thấy
rất rõ.
Như “Hoa Cau Mọc ở Vườn Cau”, Triết Việt xuất phát và tồn
dưỡng nơi Làng Việt, mà cũng là Quê Việt.
Như vậy, Bốn lãnh vực khác nhau này: Từ, Tượng, Số, Chế tuy
có vẻ khác biệt, đa dạng về hình thức, về cách biểu lộ, diễn tả…
nhưng lại có một sự Thống Nhất, chặt chẽ về nội dung, về những ý
nghĩa làm nền tảng tư tưởng và sinh họat của dân tộc Việt từ bao
ngàn năm xa xưa.
Mối liên hệ sâu xa, thống nhất, quán triệt ấy của Tư Tưởng và
Văn Hóa của tiền nhân Việt đã mang đầy đủ giá trị của một nền Triết
học có khả năng thấm vào tận chiều kích sâu thẳm của tâm hồn, rung
động được lòng người, cũng như lan tỏa khắp vũ trụ, nhân gian, để
người Việt có thể sống với, làng nước Việt đuợc an lạc, thái hòa, thì
không những Việt Tộc ta đã có Triết, mà còn là một nền Triết thượng
thừa, siêu việt, xứng đáng là Minh Triết nữa.
Vì, Minh Triết là gì, có phải rằng Minh Triết chỉ là Nghệ Thuật
sắp xếp cuộc sống làm sao cho con người đạt được niềm Bình An và
Chân Hạnh Phúc ?
Trước khi đi vào sự nghiên cứu sâu rộng thêm Bốn lãnh vực căn
bản: Từ, Tượng, Số, Chế của Minh Triết Việt chúng ta thử ôn lại với
nhau về vài ba truyện tiêu biểu của kho tàng truyện tích cổ xưa, mà
Triết Gia Kim Định gọi là Huyền Sử, thí dụ như Huyền Sử Tiên
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Rồng, Huyền Sử Bánh Dầy Bánh Chưng, Phù Đổng Thiên Vương
v.v…
Về Huyền Sử theo Minh Triết An Vi, Huyền theo nghĩa đen là
sâu xa, ẩn kín, đen tối, không rõ. Còn sử như chúng ta cũng đã hiểu,
là những sự việc xẩy ra có thể kiểm chứng được, với thời gian và
không gian xác định được. Như vậy, Huyền Sử là những mảnh vụn
của sự kiện lịch sử được dùng làm phương tiện để tổ tiên gửi gấm
vào đó những ý nghĩa sâu xa vượt qua không gian và thời gian của
câu truyện lịch sử.
Hay nói cách khác, nói đến Huyền Sử là nói đến việc triết lý bằng
lịch sử. Như thế việc chúng ta cùng nhau ôn lại câu truyện Huyền Sử
của Dân tộc Việt, chính là tìm đến tận ngọn nguồn của Minh Triết
Việt. Có như thế việc đi tìm nền tảng xây dựng nền Triết Việt cho
hợp với cảm quan của thời đại mới là việc thực sự giá trị và cần thiết
vì nó tiếp cận chiều kích sâu xa của tâm linh dân tộc, chất liệu sống
muôn đời của chủng tộc Việt chúng ta. Do đó, Tìm Về để mà Sống
Với Minh Triết Việt của Tổ Tiên cũng chính là sự giải quyết tận gốc
rễ tình trạng người Việt bị vong thân, vong bản, vong quốc của thời
đại hôm nay dù ở cả trong hay ngòai đất nước .
Dân tộc chúng ta có một câu truyện Huyền Sử mở đầu việc dựng
nước, dựng nhà rất thơ mộng mà tinh khiết, đó là Truyện Hồng Bàng
hay còn gọi là Truyện Con Rồng Cháu Tiên mà người Việt nào cũng
còn ghi nhớ. Truyện tuy truyền miệng đã lâu đời từ thuở dựng nước
dựng nhà của dòng sử Việt từ 2879 trước Tây lịch, có nghĩa là cách
nay gần 5000 năm, nhưng chỉ mới được viết thành văn bản trong
sách Lĩnh Nam Trích Quái của Trần Thế Pháp, và Vũ Quỳnh hiệu
đính vào cuối thế kỷ thứ 15 cách nay khỏang 500 năm. Dù câu truyện
có khác biệt đôi chút qua sự truyền khẩu và sách nhưng tựu trung
cũng tương tự với những ý nghĩa chính có nghĩa là Minh Triết là
Chủ Đạo.
Truyện truyền rằng: Vua Đế Minh là cháu ba đời Viêm đế
họ Thần Nông , có con là Đế Nghi rồi nhân đi chu du xuống phương
Nam, gặp Tiên ở núi Ngũ Lĩnh, cưới về sinh ra con trai là Lộc
Tục.Đế Minh lập Đế Nghi làm vua ở phương Bắc, và phong cho Lộc
Tục làm vua ở phương Nam, tên là Kinh Dương Vương, đặt quốc
hiệu là Xích Quỷ.
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Rồi Kinh Dương Vương xuống thủy phủ, cưới Long Nữ con gái
vua Động Đình, sinh ra Sùng Lãm, túc là Lạc Long Quân. Lạc Long
Quân nối ngôi cha, sau kết duyên với Âu Cơ, dòng giống Tiên, sinh
đươc 100 trứng trong một bọc. Sau trăm trứng nở ra 100 người con
trai, tự nhiên trường đại, trí dũng song tòan.
Một ngày kia, Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng “Nàng là dòng
giống Tiên, ta là dòng giống Rồng, khó thích hợp để có thể sống
chung dài lâu. Vậy nàng đem 50 con lên núi, ta đem 50 con xuống
biển. mà sinh sống. Nhưng hễ có chuyện gì, thì cùng nghe nhau,
không được bỏ nhau, và hẹn gặp nhau ở nơi Tương Dã “(tức là Cánh
Đồng Tương).
Từ đó, Âu Cơ ở lại Phong Châu (huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên
bây giờ) .Người con trưởng làm vua hiệu là Hùng Vương, quốc hiệu
là Văn Lang. Về bờ cõi thì Đông giáp bể Nam Hải, Tây đến Ba Thục,
Bắc giáp Động Đình Hồ, Nam đến nước Hồ Tôn(sau này là Chiêm
Thành). Nước Văn Lang của Vua Hùng chia làm 15 quận, truyền
được 18 đời Hùng Vương thì bị mất vào tay Thục Phán năm 258
trước Tây Lịch .
Về lịch sử, xã hội đối chiếu với khảo cổ, thời Hùng Vương nằm
trong thời văn hóa Phùng Nguyên (khỏang 3000 năm trước Tây lịch)
đến Văn Hóa Đông Sơn (khỏang 900 -700 năm trướcTây lịch cho
đến 200 năm sau T.L.). Từ Thời Phùng Nguyên đến Đông Sơn người
Việt Cổ đã biết thuần hóa cây lúa nước, gia súc, canh nông, có đời
sống nông nghiệp định cư đầu tiên tại Đông Nam Á. Và thêm vào đó
sự phát triển kỹ thuật đúc trống đồng, mà nghệ thuật Trống Đồng
Đông Sơn là một đại biểu văn minh rực rỡ nhất đã được các nhà khoa
học các ngành khảo cổ, di truyền, hải dương…trên thế giới công
nhận. Khoa học ngày nay đang trả lại danh dự khai sáng văn minh
Đông Nam Á của Việt Tộc – trong đó chúng ta, Lạc Việt, là một chi
nhánh chính – cho sự thật lịch sử.
Nhưng còn về mặt Tinh Thần, về khía cạnh VĂN HÓA của Nền
Văn Minh Lúa Nước, Trống Đồng, thì thế giới chưa quan tâm đúng
mức. Và đó mới là việc của chính người Việt chúng ta, chi nhánh
cuối cùng của chủng tộc Việt thóat khỏi nạn đồng hóa tàn khốc của
người Hán. Do đó chúng ta hôm nay cùng ôn lại Ý Nghĩa Huyền Sử
Hồng Bàng để tìm xem Tổ Tiên đã muốn nhắn gửi điều gì cho con
cháu?
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Để tìm ra MINH TRIẾT của một nền văn minh Cổ Việt đang
được thế giới ca ngợi.
Qua Huyền Sử Tiên-Rồng, ta có thể thấy hai nguyên lý chính
chúng ta có thể chia sẻ:
Thứ nhất, sự PHÂN LY vì Lý Trí: Khi Lạc Long Quân phân tích
sự khác biệt, nào là Rồng khác với Tiên, đó chính là việc ám chỉ sự
sử dụng lý trí sắc cạnh, thiển cận vào thực thể tòan diện của đời
sống, nên mọi việc phải tan rã, chia ly.
Thứ hai, sự HÒA HỢP sau bước phân ly.Khi Lạc Long Quân nói
rằng có chuyện gì cùng nghe nhau, không xa bỏ nhau, và hẹn gặp
nhau ở canh đồng TƯƠNG, là một bước tìm về tình cảm, tâm đạo để
giải quyết những khác biệt, chia rẽ.
Như vậy ta thấy Tiên Rồng LY BIỆT để mà HỘI NGỘ. Truyện
Tiên Rồng nếu đơn sơ chỉ là bài học cư xử “ Ngòai thì là Lý, nhưng
trong là Tình”. Do đó, tuy chia ly mà lại dặn dò không bỏ nhau, nghe
lời nhau, và hẹn gặp nhau ở “Cánh đồng Tương”.
Nhưng tìm hiểu sâu sắc thêm, Câu truyện Tiên Rồng vừa chia tay
xong lại nói chuyện hội ngộ chính là TÂM THỨC LUỠNG HỢP,
là trình độ tâm thức vươn lên khỏi những sự khác biệt bên ngòai của
mọi hiện tượng trong vạn vật, khai mở bản chất của một thế giới hai
chiều. Tuy có mâu thuẫn khác biệt nhưng lại không vì thế mà hủy
diệt. Mà chính những mâu thuẫn khác biệt ấy lại bổ túc cho nhau,
quân bình và hợp hòa với nhau. Cánh Đồng Tương do đó có thể hiểu
như là Cánh Đồng TÂM. Vì chỉ khi gặp nhau ở Cánh đồng Tâm, con
người mới nhìn thấy mọi phân ly, sai biệt chỉ là tạm thời, tương đối.
Và mới đối xử với nhau với một chữ Tình.Trong cảnh giới của Tâm,
thì muôn vật bình đẳng như nhau, vạn hữu thái hòa, làm gì có phân
biệt giữa Tiên với Rồng để mà phải chia ly. Nên chúng tôi gọi là Tiên
Rồng Hội Ngộ. Cánh Đồng Tương là sự tương quan, bổ túc, quân
bình . Có nghĩa là Tổ tiên ta đã TRỰC THỊ, có nghĩa là thấy ngay,
không qua lý luận, quanh co, cái Chân Lý dung hợp, Thái Hòa giữa
hai chiều kích trong bản thể vũ trụ, vạn vật, con người.Đó là lý do Tổ
tiên ta cứ truyền lại cho con cháu và chúng ta nhận cả HAI vật biểu
TIÊN và RỒNG làm biểu tượng cho giống nòi.
Với tư duy tòan diện, với tâm thức lưỡng hợp, Tổ tiên ta đã có
một đạo sống quân bình, tương dung, nên Tình Thương, Nhân Nghĩa
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được dưỡng, được nuôi, tạo được mẫu người Hiền Lành , cái Hiền và
Lành cũa Triết nhân hay là Thi nhân của Văn Hóa Việt.
Ngược lại, ta cứ thử nhìn sơ qua các biểu tượng của các dân tộc
khác:
Tàu lúc đầu là Bạch hổ, sau đổi ra Rồng.
Ấn Độ vật biểu là Con Voi.
Anh vật biểu là Sư Tử.
Nước Pháp chọn vật biểu là Con Gà.
Nước Hoa Kỳ có vật biểu là Con Ó.
Ta nhận thấy tất cả các dân tộc khác chỉ chọn MỘT vật làm biểu
tượng. Mà chỉ DUY NHẤT có dân tộc Việt chúng ta cứ giữ cả HAI
BIỂU TƯỢNG làm gốc cho Người Việt, cho Nhà Việt, cho Nước
Việt.
Ta rất sung sướng tự nhận mình là Con của Rồng và Cháu của
Tiên. Hai biểu tượng Rồng – Tiên là nét nổi bật nhất của Tâm Thức
Lưỡng Hợp, Thái Hòa của Văn Hóa Việt.
Tóm lại một chữ HÒA có thể nói lên nét đặc trưng nền móng của
Triết Việt.
Nếu trình độ suy tư chỉ ở mức độ một chiều thì từ cách chọn biểu
tượng, đến cách lý luận, cư xử sẽ đi đến chỉ chọn một và bỏ một, chỉ
có thế này mà không có thế kia. Lối suy tư hủy diệt bản chất đối lập
tự nhiên trong vũ trụ, vạn vật ấy gọi là “ DUY” như duy vật, duy
linh, duy tình, duy trí, duy lý, duy tâm…
Trên thế giới tự cổ đến kim, từ tây qua đông ta cứ thấy chiến tranh
xung đột, áp bức, tiêu diệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, giai cấp
khác cũng chỉ vì cái lọai suy tư bằng Lý Trí, lối suy tư một chiều
DUY phiến diện, không tiếp cận được chân lý hòa hợp quân bình các
mâu thuẫn khác biệt của tự nhiên – Chìa khóa của sự sống, bí quyết
của thái bình, an vui.
Ta còn thấy cách tư duy tòan diện, quân bình, luỡng hợp của TiênRồng trong một Huyền Sử khác, như Huyền Sử Bánh Dầy Bánh
Chưng.
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Vào thời Vua Hùng Vương thứ ba, sau khi phá tan giặc Ân
rồi, nhà vua muốn truyền ngôi cho con, mới nhân ngày đầu năm vua
Hùng Vương gọi các con lại và bảo rằng người nào thi đua dâng
phẩm vật cúng Tổ Tiên được giải nhất thì sẽ được làm vua. Trong
khi bao hòang tử khác lo thi nhau tìm các sơn hào hải vị, trân cam mỹ
vị khắp nơi để mong được trúng giải, thì có một hòang tử tên là Tiết
Liệu vì nghèo khó hơn các anh em, nên không có phương tiện đi tìm
vật gì quý giá, ngồi than khóc. Một vị Thần Tiên hiện ra chỉ cho Tiết
Liệu cách nấu gạo nếp giã ra làm thành bánh hình tròn, là bánh dầy;
và gói gạo nếp với các phẩm vật khác như đậu xanh, thịt làm nhân
bên trong, rồi dùng lá chuối xanh gói lại và đem nấu thành bánh hình
vuông gọi là bánh chưng. Do đó đến ngày dự thi, Tiết Liệu có
được một cặp bánh TRÒN –VUÔNG dâng lên cúng Tổ Tiên. Khi
chấm giải, so với các phẩm vật cầu kỳ khác thì cặp bánh đơn sơ Tròn
– Vuông quá đỗi thua kém. Nhưng nhờ Thần Tiên mách bảo, Tiết
Liệu thưa với Vua Hùng về Ý NGHĨA của cặp bánh, thì vua Hùng
nhận ra ngay đây là người xứng đáng làm vua. Bánh Tròn tượng
trưng cho Trời. Bánh Vuông tượng trưng cho Đất. Con người sống
giữa Trời cùng Đất, là kết hợp tinh hoa của Trời Đất, nên phải
biết thuận theo đạo lý hai chiều tự nhiên ấy mới được tồn sinh, và
dâng cúng Bánh Dầy Bánh Chưng là dâng lên tâm nguyện ấy với Tổ
Tiên. Lời và Ý và Chí và Tình của người con hiền triết đã đẹp lòng
vua Hùng vì đã nói lên trọn vẹn Minh Thức về Đạo Làm Người Đại
Ngã Tâm Linh cao cả, và tuyên dương sự hiện thực nền Minh
Triết Vuông Tròn để An Dân. Có nghĩa là lo cho dân được ăn Bánh
Chưng Vuông, nghĩa là đủ ăn, đủ mặc, và lo cho dân ăn được cả
Bánh Tròn của trời: Biết đạo lý thờ cúng Tổ tiên, Sống đạo làm
người Hiền Lành, Nhu Thuận…của Minh Triết Việt.
Cùng theo ý nghĩa VUÔNG – TRÒN đó, ngày nay, con người
ngòai việc lo kinh tế, mưu sinh, địa vị xã hội, quyền lợi, trọng sức
mạnh, ưa chuộng các giá trị khoa học, kỹ thuật của văn minh…là mới
chỉ dùng có một lọai thực phẩm của Đất, mới chỉ là ăn bánh chưng
Vuông .
Chúng ta cũng cần nhắc nhau ăn thêm bánh dầy Tròn của Trời:
Bánh tình thương, nhu thuận, nhân nghĩa, hiếu đạo, trọng các giá trị
tinh thần, văn hóa, văn hóa tài bồi tâm linh… để cuộc sống được
VUÔNG –TRÒN như ước nguyện của Tổ Tiên gửi gấm trong Huyền
Sử Bánh Dầy Bánh Chưng mà chúng ta vừa cùng nhau ôn lại.
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Thật thế, chưa dùng CẢ HAI thứ Bánh Trời – Bánh Đất, Bánh
Tròn – Bánh Vuông thì chúng ta chưa phải là kết hợp linh thiêng
của Con Rồng Cháu Tiên, có phải thế không, thưa các dòng máu
Tiên Rồng còn đang luân lưu trong mỗi chúng ta?
Đường về với Minh Triết Việt còn nhiều khám phá.
Chúng tôi chỉ xin phép bàn một vài góc cạnh của chân trời Huyền
Sử Việt, với những truyện thời các vua Hùng, mà hai truyện Hồng
Bàng và Bánh Dầy Bánh Chưng là tiêu biểu . TIÊN-RỒNG hay
TRÒN –VUÔNG đều cùng xuất phát từ TÂM THỨC LƯỠNG
HỢP, với đặc tính là THÁI HÒA. Thái Hòa là cái Hòa lớn lao, bao
la, tràn khắp vũ trụ, nhân sinh…Hòa tất cả HAI đối cực, Hòa Hữu
hạn với Vô biên, Hòa Tương đối cùng Tuyệt đối , Hòa Vật thể với
Tâm linh, Hòa Ý thức với Tiềm thức, Hoà Lý với Tình, Hòa Ta với
Người, Hòa Riêng với Chung…Tóm lại là HÒA bất cứ đối cực nào,
trên lãnh vực gì.
Cũng cần xin lưu ý, Minh Triết Hòa Hai Chiều Kích , Hợp Hai
Lưỡng Cực Tiên – Rồng hay Tròn –Vuông của trình độ Tâm Thức
Lưỡng Hợp của Tổ Tiên Việt Tộc được chính truyền từ thời các
Vua Hùng dựng nước Văn Lang của chúng ta cách đây 5000 năm,
cũng tương tự với minh triết Sắc – Không của Phật giáo được du
nhập sau này. Đó cũng chính là khởi thủy nền tảng Âm – Dương của
Dịch Lý mà hơn 2000 năm sau, Khổng Tử đã ngưỡng vọng sâu xa và
dùng ngôn ngữ và chữ viết của Hán tộc để chiếm lãnh chủ quyền
Kinh Dịch của Việt Tộc – Cuốn Kinh nền tảng của Ngũ Kinh mà ai
cũng ngộ nhận là của Trung Hoa- Chúng tôi sẽ xin phép trở lại với
vấn đề này trong một dịp khác về “ Cơ Cấu Việt Nho”.
Trở lại với hiện tại, thì với khám phá khoa học và tư duy của con
người thời nay, thế giới chỉ là cuộc đại diễn của sự kết hợp : Một mà
Hai, Hai mà Một:
Trong đại vũ trụ, hai lực trường LY TÂM và HƯỚNG TÂM tạo
nên sự thăng bằng sống động cho các thiên thể. Đơn vị nhỏ nhất
trong vũ trụ là nguyên tử thì có cả âm điện tử và dương điện tử. Ngày
nay với thuyết tân vật lý, người ta còn tìm ra, cấu trúc nhỏ nhất có
lúc là HẠT có lúc chỉ là LÀN SÓNG. Cũng như với thuyết tương đối
của Einstein, khối lượng (mass) và năng lượng (energy) không còn
biên cương. Chắc chúng ta còn nhớ phương trình E= mc2, E chỉ năng
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lượng, m là khối lượng, c là vận tốc ánh sáng . Có nghĩa là khi phóng
một vật nhanh với bình phương tốc độ ánh sáng, thì vật chất trở
thành năng lượng. Như thế, ta thấy mọi biên giới khác biệt giữa hữu
hình và vô hình, vật chất và phi vật chất …bị xóa mờ.
Với các khám phá trên, thì lại càng là một minh chứng Tổ Tiên ta
với Minh Triết có tính Lưỡng Hợp như Rồng – Tiên, Vuông – Tròn
rất gần với các thuyết khoa học tân tiến nhất, có nhân bản tính tòan
diện phù hợp với vũ trụ tính, tự nhiên tính, nên có khả năng làm
thăng hoa cuộc sống trong sức khỏe, tri thức và họat động.
Quê Hương ta đẹp như thế đó, bạn ơi ! Sao chưa về?
Tìm lại Cha Rồng Mẹ Tiên. Và, cùng nhau dậy con cháu gói
bánh Tròn Vuông dâng cúng Tổ Tiên, sống theo Tâm Đạo Việt.
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II- NHÂN CHỦ TÍNH TRONG HUYỀN SỬ VIỆT
…..
Nhân Chủ là con Người được làm chủ, tâm hồn được an nhiên, tự tại,
không bị làm nô lệ cho bất kỳ đối tượng nào .
…..Thể chế nô lệ không hề có ở miền Viễn Đông ta, nhưng ở Tây
Phương thì đã có lịch sử cả hàng ngàn năm cảnh người nô lệ lầm than
như súc vật, đồ vật . Gần đây, chế độ nô lệ bị bãi bỏ, nhưng không
phải do lòng nhân đạo, mà là vì kỹ thuật tiến bộ nên không cần nô lệ
nữa.
…..Nhưng như thế, bàn về NHÂN CHỦ, về việc con người làm chủ ở
đây có lỗi thời, vô ích không?
…..Thưa không, thể chế nô lệ đã đi qua, nhưng hình thức nô lệ mới
vẫn đang còn…Trăm ngàn dạng nô lệ mới đang còn. Ở quê nhà, trong
xã hội lầm than, đạo lý Việt bị trốc tận gốc rễ, nên người làm dân
chẳng giữ nổi cái chân thiện mỹ ban sơ; kẻ có quyền thì lợi dụng chức
tước vơ vét sạch của công cho đầy túi tham tư riêng, làm rách nát tả
tơi chút dư đồ nước Việt. Còn chúng ta nơi này, vật chất không thiếu
nữa, nhưng vì nền văn minh sản xuất, kỹ thuật quảng cáo nhồi sọ, làm
nhu cầu giả tạo của con người cứ càng ngày càng tăng. Chúng ta
không biết dừng lại ham muốn của mình, nên cuộc sống càng âu lo,
bon chen, vất vả. Hoặc còn nhiều hình thức nô lệ khác như những sự
tranh danh, đọat lợi…làm con người thêm bất an tinh thần. Sống trong
tâm thức lệ thuộc các giá trị vật chất phù du, con người đều đang làm
nô lệ cho những bảng giá trị bên ngoài chính con người, đang làm mất
đi quyền làm chủ tâm hồn mình, đời sống của mình.
…..Như chúng ta đã biết, đa số truyện Huyền Sử của chúng ta là
những truyện thời các Vua Hùng dựng nước, cách đây gần 5000 năm.
Ngoài những truyện Hồng Bàng và Bánh Dầy Bánh Chưng với Tâm
Thức Lưỡng Hợp, chúng ta còn có các truyện khác như: Ngư Tinh,
Hồ Tinh, Phù Đổng Thiên Vương, Kim Qui …
Về Truyện Ngư Tinh và Hồ Tinh, như sau:
….
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.Truyện Ngư Tinh
Trong biển Đông Hải, thời thượng cổ, có một lòai quái vật, thường
gọi là Ngư Tinh, mặt giống như mặt người, mình dài hơn năm mươi
trượng, có nhiều chân giống như rết, biến hóa khôn lường, khó dò
được. Mỗi khi đi đâu thì nổi cơn mưa gió, hay ăn thịt người, khiến ai
nấy đều sợ hãi.
Ngư Tinh thường ẩn nấp trong hang đá, miệng răng nhô ra ngòai bờ
biển, thuyền của nhân dân qua đó thường bị hại, phong ba hiểm yếu,
họ không có đàng nào mà tránh; muốn mở một lối đi khác thì họ lại
gặp cát đá, không thể nào đào được.
Lạc Long Quân thấy thế rất thương dân, mới làm một con thuyền lớn,
ra lệnh cho Thủy Dạ Xoa cấm thần biển không được làm sóng gió,
đích thân Vua Hùng chèo thuyền đến núi có Ngư Tinh, giả đem một
người đến cho Ngư Tinh ăn; Ngư Tinh há miệng toan nuốt, bất ngờ
Hùng Vương lấy một miếng sắt nướng đỏ bỏ vào miệng cá; Ngư Tinh
vùng vẫy nhẩy đến đánh thuyền; Long Quân chém được vào đuôi cá,
và chém Ngư Tinh thành ba khúc. Khúc đuôi lột da treo trên núi, nay
gọi là Bạch Long Vỹ. Hai khúc mình và đầu thả trôi ra biển. Vua
Hùng Vương lấy đá lấp biển trừ tuyệt hậu họa cho nhân dân.
…..Truyện Hồ Tinh
Thời thượng cổ, thành Thăng Long ngày nay chưa có người ở. Về sau
này gọi là Long Biên. Khi vua Lý Thái Tổ chèo thuyền chơi dọc theo
hai bên, cứ có hai con Rồng hiện ra sông Nhị Hà mà dẫn thuyền đi,
nhân đó nhà vua mới đặt là Thăng Long và chọn làm kinh đô.
Thưở đầu, ở về phía Tây của thành Long Biên, nơi dưới một chân núi
có một cái hang, có con hồ chín đuôi sống hơn ngàn năm thành ra yêu
quái, biến hóa vạn trạng, có lúc hóa ra người, có lúc hóa khỉ. Con hồ
chín đuôi còn hóa ra người áo trắng, ở chân núi Tản Viên, nhập vào
bọn mọi ca hát, rồi dụ dỗ con trai con gái về núi, nhốt ở hang đá,
người người đều sợ.
…..Long Quân mới sai bộ hạ ở thủy phủ dâng nước lên đánh, phá núi
đào thành một cái hầm lớn, chính giữa thành có một cái vực sâu, lập
chúa quan trấn yểm. Phía Tây đồng nội bằng phẳng, ruộng ao cầy cấy,
gọi là Lỗ Hồ Động. Chỗ cao ráo, dân cư lập nghiệp, tục gọi là Lỗ Hồ
Thôn. Chiếc vực sâu ấy nay là Hồ Tây, Hà Nội.
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…..Qua truyện Ngư Tinh, Hồ Tinh, ta thấy vào thời Vua Hùng, dân ta
đã vượt qua trình độ tâm lý sơ khai, hay tin sợ ma quỷ, các thế lực bất
trắc trong tự nhiên, tức là vượt qua tâm thức Bái Vật, để đi vào đợt
giải quyết các hiểm họa thiên nhiên bằng khối óc, bàn tay của con
người. Đây là cuộc Khai Quang tâm thức một cách triệt để, và dọn đất
Tổ cho các bài học Nhân Chủ sau này, về việc dựng nước, dựng nhà,
các mối nhân luân cụ thể và chân thực. Như Truyện Trầu Cau, về tình
nghĩa trong gia đình; truyện Phù Đổng Thiên Vương với bài học đánh
giặc cứu nước, không màng danh lợi…
…..Do đó, Huyền sử Việt là Nhân Thọai, là những truyện phục vụ cho
Con Người. Hoặc có thần linh hiện diện, cũng chỉ là để phù trợ cho
con người giữ vững được nước, giữ yên được nhà. Ngược lại, thần
thọai Tây Phương hay Ấn Độ thì các vị thần thường hung dữ, ác độc,
thần có đủ trăm ngàn thói hư tật xấu của trần gian, cũng giận dữ, gian
tham, sắc dục, vô luân… và hay làm hại con người, để con người phải
sợ sệt. Đến nỗi giai cấp cai trị dùng Thần linh làm điểm tựa để trấn áp
con người, trục lợi trên sự tin tưởng ngây thơ của đại chúng bình dân.
…..Trở lại với Huyền Sử hay Nhân Thọai Việt. Thật thế, vì Nhân Chủ
là điểm nền tảng của Huyền Sử Việt, nên ta có thể thấy rõ Văn Hóa
Việt từ hàng ngàn năm xưa đến nay có đặc tính Tôn Trọng con người,
nên xã hội Việt vô giai cấp, bình đẳng nam nữ, tự do kết hôn, trọng
phụ nữ, trình độ văn minh cao rất sớm, nếu đồng ý rằng trình độ văn
minh chính là lòng Nhân đạo. Tìm hiểu sự điều hành làng quê Việt
xưa với các sinh họat dân chủ, bầu cử, tự trị…cho thấy ta đã đi trước
các nguyên tắc sinh họat chính trị của nền dân chủ Tây phương ngày
nay. Chử Đồng Tử bần cùng không có nổi cái khố che thân mà lại
được kết hôn cùng công chúa Tiên Dung con củaVua Hùng, là đề cao
tinh thần xóa bỏ giai cấp xã hội một cách tuyệt đối. Ta thấy địa vị
người phụ nữ trong gia đình rất được quý trọng: Trong hôn lễ có phép
“ Phu thê giao bái”, trong gia đình người đàn bà là “nội tướng”.
Những điểm Nhân Chủ nền tảng này không hề có trong xã hội Trung
hoa và Tây phương cùng thời.
…..Tinh thần Nhân Chủ của Huyền Sử Việt còn thấy trong truyện
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Phù Đổng Thiên Vương
…..Đời vua Hùng Vương thứ ba, thiên hạ thái bình, dân vật đầy đủ.
Vua nhà Ân phương bắc mượn cớ ta thiếu lễ triều cống, giả đi tuần
thú để xâm chiếm nước ta.
…..Vua Hùng Vương nghe tin mới triệu tập quần thần bày kế sách
đánh giặc cứu nước. Sau khi lấy ý kiến chung,Vua Hùng sai sứ đi
khắp nơi tìm người tài dẹp giặc.
…..Tại làng Phù Đổng, quận Vũ Ninh, có một đứa bé mới có ba tuổi,
từ lúc bé đã không biết nói, không biết ngồi, chỉ năm ngửa . Chợt
nghe sứ giả kêu gọi đánh giặc để cứu nước, đứa bé ấy mới bật lên
tiếng nói: Mẹ gọi sứ giả vào đây cho con bày cách dẹp giặc.Bà mẹ cả
kinh, khi tự nhiên nghe con nói, nhưng cứ mời sứ giả vào. Đứa bé đòi
sứ giả về tâu với vua xin sắm cho gươm sắt, ngựa sắt, mũ sắt, roi sắt
để dẹp tan giặc. Sứ giả tuy không tin, nhưng cũng về tâu với vua.
Nhưng không ngờ vua Hùng nghe lời, sai người luyện sắt, sắm đủ
gươm, mũ, ngựa, roi.Khi nhận đủ đồ vật vua ban, đứa bé vùng dậy, ăn
uống nhanh lớn như thổi và đội mũ nhảy lên ngựa sắt hô to:
…..– Ta là tướng nhà trời đây.
…..Đứa trẻ phóng ngựa nhanh như bay, tay cầm roi sắt, tiến đến chân
núi Trâu Sơn, lũy của giăc Ân. Roi sắt vụt đến đâu biến thành lửa đốt
quân giặc đến đấy. Giặc Ân cả sợ, chạy tháo lui. Vua giặc Ân bị chém
chết ở Trâu sơn, tàn dư sụp lạy xin đầu hàng. Đứa bé còn đuổi theo,
đến đâu giặc chết như rạ, kiếm gẫy, cứ khí thế ấy mà nhổ bụi tre Đằng
Ngà hai bên đường quất túi bụi vào giặc Ân cho đến khi van lậy xin
tha.
…..Đến núi Sóc Sơn, đứa trẻ phóng ngựa bay lên trời, chỉ để lại dấu
ngựa còn in trên đá.Vua Hùng nhớ đến công lao, tôn làm Phù Đổng
Thiên Vương, lập đền thờ tế lễ ở làng Phù Đổng. Sau trận đại bại kinh
hòang ấy, đời nhà Ân 27 vua, trải qua sáu trăm bốn mươi năm, không
dám đem binh sang đánh nước ta nữa.
…..Hình ảnh những anh hùng cứu nước là nét son nổi bật trong lịch
sử dân tộc ta trải qua mấy ngàn năm chống ngọai xâm, để bảo tồn
lãnh thổ, bảo tồn nòi giống, giữ gìn Văn Hóa – Hồn Thiêng của Dân
Tộc.
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…..Thế nhưng, huyền sử Phù Đổng Thiên Vương còn nói lên một
điểm đặc biệt, độc đáo, đó là tấm lòng VÔ CẦU của cậu bé làng Phù
Đổng. Vì vô cầu, nên làm vì đại nghĩa, làm vì yêu nước, thương dân,
tuyệt nhiên không màng đến công danh, bổng lộc.
…..Cho nên sau khi xông pha sống chết dẹp giặc, giặc tan rồi, người
chiến sĩ làng Phù Đổng bỏ tất cả mà đi…Ngày nay danh từ Triết Việt
gọi là AN VI. An Vi là các việc làm không còn ảnh hưởng bởi lợi
danh. Mà thấy việc hợp Chính Nghĩa, đáng làm thì làm. Cho nên An
Vi là làm với một tâm hồn an nhiên, tự tại của tâm thức Nhân Chủ.
Niềm hạnh phúc của An Vi là Chân hạnh phúc, vì nó không lệ thuộc
bên ngòai, nên ở mãi trong lòng, chan hòa niềm an vui cuả vũ trụ tâm
linh.
…..Chắc chúng ta không bao giờ quên, vào thời nước ta bị giặc Pháp
xâm lăng, năm 1930, người anh hùng Nguyễn Thái Học đã hiên ngang
an vui hy sinh thân mình cho đại nghĩa, và để lại câu : “Không thành
công thì thành nhân”làm gương sáng muôn đời. Hai hành động An Vi
vô cầu ấy trong Huyền sử xa xưa và lịch sử thời nay cũng cùng chung
một ý thức về giá trị NHÂN CHỦ cao quý của Con Người. Từ truyền
thống đó, với những bậc anh hùng, kẻ sĩ, hiền nhân đất Việt thì cái
chết, cái vinh, nhục của xác thân nào có sá gì.
…..Dòng sử mệnh dân tộc Lạc Việt – Một chi nhánh duy nhất của đại
tộc Bách Việt còn tồn tại sau hàng ngàn năm bị xâm lược và trải qua
nạn Hán hóa tàn khốc- có lẽ xuất hiện cũng chỉ để chứng minh chân lý
ấy, qua bao trang lịch sử hào hùng mà nhân nghĩa thấm nhuần đạo lý
Nhân Chủ của Tổ Tiên.
…..Tới đây chúng tôi nhớ đến một vài điểm trong cuốn sách “ Triết
Lý Giáo Dục” của Triết Gia Kim Định. Khi bàn về giáo dục ngày mai,
Ngài viết: “ Đại Học phải làm thế nào để vận nước được trao vào tay
những Người -bác -sĩ, Người- kỹ- sư, Người -tiến -sĩ…” .Ý Ngài
muốn nói đến giá trị của Nhân Chủ Tính, nên mới đề cao Con Người
trước mọi cấp bằng, ý thức Nhân Chủ bao trùm lấy các tri thức
chuyên môn.
Huyền Sử Việt còn một câu chuyện nữa cũng dạy chúng ta bài học Tự
Chủ, Nhân Chủ: đó là
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…..Truyện Kim Qui
An Dương Vương tức là Thục Phán, người Ba Thục, nước Âu Lạc, vì
muốn hòan thành ý chí tổ tiên , nên cử binh đánh nước Văn Lang của
các vua Hùng. Diệt được Văn Lang rồi, An Dương Vương xây thành
ở đất Việt Thường, nhưng thành xây hòai không xong, cứ xây xong
lại sụp đổ. Nhà vua lập đàn trai giới cầu đảo 3 tháng.
…..Một ngày có vị thần tiên đến mách bảo phải chờ Thanh Giang sứ
giả đến giúp thì mới xong.
…..Rồi đến ngày mồng bẩy tháng ba, bỗng nhiên đang đứng ở cửa
đông thì Vương trông thấy một con Rùa Vàng theo hướng Đông mà
bơi lại, rùa đứng trên mặt nước, nói được tiếng người, xưng là Thanh
Giang sứ giả, biết chuyện trời đất, quỷ thần. Khi Vương hỏi nguyên
do xây thành hòai không xong, Thanh Giang sứ giả tìm ra yêu ma quỷ
quái là con gà trắng sống ngàn năm ở núi Thất Diệu, làm đủ trò giết
người, khủng bố…Thanh Giang sứ giả phối hợp với Vương để giết
được con gà trắng thành tinh ấy, sau đó còn ở lại 3 năm để giúp xây
xong thành.
…..Trước khi từ biệt, Kim Qui dặn rằng:
…..“ Đất nước trường yểu là vận trời. Nhưng nếu con người tu đức
thì cũng có thể lâu dài được”. Nói xong trao cho Vương chiếc nỏ thần
bách phát bách trúng rồi biến mất.
,,,,,Sau Triệu Đà sang xâm chiếm Âu Lạc, nhờ có nỏ thần, Vương
chiến thắng giặc và Triệu Đà phải rút lui.
…..Nhưng Triệu Đà sau lập mưu với con trai là Trọng Thủy cầu hôn
với con gái Vương là Mỵ Châu, để tìm cách tráo nỏ thần. Sau khi
đánh cắp đựơc nỏ thần, Trọng Thủy để lại nỏ giả, cáo từ về thăm cha,
và cất quân đánh Vương. Vương không lo phòng bị, mải đánh cờ, đến
khi Trọng Thủy tiến gần, mới xách nỏ thần ra chống cự. Vì là nỏ giả,
nên không linh nghiệm, quân sĩ của Vương bỏ chạy tán lọan. Vương
thua cưỡi ngựa bỏ chạy, mang con gái là Mỵ Châu sau lưng ngựa.
Vương chở Mỵ Châu về hướng Nam, đến bờ biển, không có thuyền
sang sông, cùng đường, bị Trọng Thủy đuổi theo, Vương bèn cầu
Thanh Giang sứ giả .
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…..Sứ giả hiện ra, nói: “ Giặc ở sau lưng nhà ngươi đấy”. Vương
quay lai, thì thấy lông ngỗng rải đầy đường. Mỵ Châu nhớ lời chồng
dặn trước khi chia tay rằng khi có lọan, rải lông ngỗng làm dấu để
Trọng Thủy đi tìm. Mỵ Châu tưởng thật nên y lời. Nào ngờ đó chỉ là
cách để Trọng Thủy đuổi theo Vương .
…..Vương giận quá, tuốt gươm chém Mỵ Châu, và cầm sừng văn tê
bẩy tấc, theo Thanh Giang sứ giả rẽ nước vào biển.
…..Khi Trọng Thủy đến nơi thấy xác vợ, thương cảm, đem về chôn ở
Loa Thành, sau hóa thành ngọc thạch. Sau hối hận nhảy xuống giếng
mà chết. Riêng máu của nàng chảy trên nước biển, hào hến ăn vào,
hóa thành minh châu. Ai bắt được ngọc châu ở Đông Hải, múc nước
giếng ấy lên mà rửa thì ngọc châu lại càng thêm rực rỡ.
…..Qua câu chuyện trên, ta thấy việc ý nghĩa nhất là lời khuyên của
Thanh Giang sứ giả khi bàn về việc giữ nước. “ Đất nuớc trường yểu
là vận trời, nhưng con người tu đức có thể giữ dài lâu được”. Như
vậy, câu này là nền tảng cho thuyết NHÂN CHỦ . Tuy phải chịu đựng
những giới hạn, khắc nghiệt của hòan cảnh thực tế, bên ngòai như lịch
sử, địa lý, môi sinh, thiên nhiên…có thể làm trở ngại đến sự tồn sinh,
thế nhưng con người nếu biết “ tu đức” – ở đây tiền nhân muốn nói
đến việc dùng cái khả năng, tài trí , tận dụng tâm trí, sức lực – để vượt
qua trở ngại, thì cũng có thể giữ vững được nước, giữ yên được nhà…
…..Như thế, xuyên qua các truyện tiêu biểu kể trên, ta thấy Tổ Tiên
đã gửi lại một nền tảng đề cao NHÂN CHỦ TÍNH trong cuộc sống:
…..Truyện Vua Hùng diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh chính là khi khai sơn
phá thạch, mở nước, dựng nhà, khi chiến đấu với mãnh thú, tà ma,
yêu quái để bảo vệ mạng sống cho dân.Đó là đề cao Tâm Thức Nhân
Chủ của con người trước tự nhiên. Và đặt nền tảng cho Nhân Thọai,
nghĩa là huyền thọai đề cao con người, phục vụ con người, trên quê
hương của các vua Hùng.
…..Truyện Phù Đổng Thiên Vương với giá trị của việc làm xả thân
không cầu danh lợi, trả lại công danh hư ảo cho trần gian, về với giá
trị vĩnh cửu của con người: đúng là Nhân Chủ cùng cực.
…..Rồi đến truyện Kim Qui thì ta thấy rõ ràng Thanh Giang sứ giả,
tượng trưng cho Minh Triết, để lại bài học NHÂN CHỦ tự lập, tự
cường, lấy cái trí tuệ, ý chí hóa giải mọi trở ngại. Vương đã phạm
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phải sai lầm là “ ỷ lại vào nỏ thần” không lo thao lược chuẩn bị binh
biến, nên nước mất, nhà tan, thân tận. Thiếu ý thức và tinh thần Nhân
Chủ, ỷ lại vào sức mạnh của thần quyền, không lo tự tu thân, tự cứu,
thì không ai cứu được.
…..Tóm lại, NHÂN CHỦ TÍNH đã là nét nổi bật trong Huyền Sử
Việt xuyên qua các câu truyện chúng ta vừa ôn lại. Nhờ có tính Nhân
Chủ, tâm thức được khai quang, tổ tiên ta có một đạo lý Thờ Người,
đó là Đạo Hiếu hay Đạo Thờ Cúng Tổ Tiên.
…..Cũng cần nhấn mạnh ở đây, sự thờ cúng Tổ Tiên đã có nhiều nơi
trên thế giới, như Hy Lạp, La Mã xưa, nhưng chỉ dành cho người tự
do mới được thờ tổ tiên. Đa số hơn 80% người trong xã hội là nô lệ,
không được đặc ân này. Chỉ có ở Việt tộc chúng ta, Thờ Tổ Tiên mới
thành một cái Đạo cao cả, phổ biến, ai ai hễ là Người bất kể giầu
nghèo, quý tiện đều được thờ cúng tổ tiên mình. Ngòai ra, đức tính Đễ
là tôn trọng người lớn tuổi, già yếu được thành thể chế từ trong gia
đình, làng xóm, đến cả chốn triều đình. Xã hội ta cũng vì Nhân Chủ
nên không đặt quan trọng việc tôn thờ thần linh, nên suốt dòng lịch sử
Việt 5000 năm không hề có chiến tranh tôn giáo, không vì thần linh
mà giết hại con người. Nhưng với tâm thức Nhân Chủ, ta lại tôn thờ
Quốc Tổ, các danh nhân, anh hùng dân tộc.
…..Ngược lại, văn hóa Tây phương 2500 năm chỉ là lò sản xuất thuốc
độc cho con người, như trong câu nói thời danh của chính thức giả
của họ “Ba lọai thuốc độc của Âu Châu được truyền bá trên thế giới
là: óc kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa Cộng
Sản”(Paul Scortesco, thi sĩ người Ý thiên về Triết , tác giả cuốn sách
có thời nổi tiếng “ Gog et Magog”) .
…..Ngòai ra, Tây Phương chỉ là “nhà giầu mới” trong lịch sử thế giới.
Tây phương trước thế kỷ 14 còn nghèo nàn, chậm tiến, thua kém châu
Á. Ba phát minh khoa học đầu tiên của nhân lọai: Kim chỉ nam, giấy
và thuốc súng đều từ Đông Phương. Tây mượn các phát minh này từ
Đông. Từ thế kỷ 15, Tây phương làm giầu nhờ thuốc súng và thuộc
địa. Khoa học cũng từ đó mà tiến bộ. Điều mà ít người ngờ là ánh
sáng khoa học với các phát minh tân kỳ làm đảo lộn bộ mặt Âu Châu
chỉ chừng 300 năm nay thôi. Các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào đầu
thế kỷ 20, đã dẫn đến sự tranh giành ảnh hưởng thị trường và quyền
lợi của các nuớc, hậu quả là 2 cuộc đại thế chiến tiêu diệt hàng triệu
nhân mạng chỉ cách nhau chưa đầy nửa thế kỷ. Tây Phương sợ hãi vội
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vàng đưa ra Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948. Từ đó con
người bắt đầu có lối nói kiểu Nhân Quyền của Tây phương.
…..Nhưng thực ra, Á Đông mới là quê hương của Nhân Quyền.
Theo tinh thần Nhân Chủ của Minh Triết Việt, các triều Lý, Trần đã
thực hiện được thái bình, an lạc. Điển hình thời Vua Lê Thánh Tôn đã
để lại một Bộ luật Hồng Đức năm 1483 (Quốc Triều Hình Luật) mà
ngày nay thế giới ca ngợi, vì các khỏan về Nhân quyền về người phụ
nữ, giáo dục, chủng tộc đã đi trước cả Nhân quyền của Liên Hiệp
Quốc những gần 500 năm.Thật thế, Nhân Quyền chỉ là hệ luận tất
nhiên của Nhân Chủ. Con người chỉ có Nhân Quyền một khi được
làm chủ, được tôn trọng hơn bất cứ điều gì. Kể cả thần linh hay vật
chất. Chưa có Nhân Chủ Tính làm nền tảng trong tư tưởng, triết lý
chính trị thì nói chuyện Nhân Quyền chỉ là hời hợt, mị dân, hoặc để
làm khó, đặt điều kiện trả giá, đổi chác các mối lợi giữa các cường
quốc kinh tế, chính trị, quân sự…chứ hòan tòan không liên quan thật
sự gì tới con người, quyền làm người của ai cả! Còn Dân Chủ cũng
thế. Con người là một NHÂN DÂN. Có nghĩa là ngòai việc là dân,
con người trên hết phải là Nhân, là con người. Nhân được làm chủ,
được tôn quý đã, thì cái vai trò làm Dân mới được tôn trọng theo. Vì
Nhân đi trước Dân. Nhân quan trọng hơn Dân. Chưa có Triết Lý
Chính Trị đạt tới mức độ Nhân Chủ, thì Dân Chủ chỉ là một từ ngữ
rỗng, giả hiệu, một trò chơi của tư bản, đảng phái và các chính trị gia
mà thôi.
…..Hay nói cách khác, NHÂN CHỦ là Xương Sống của Nhân
Quyền và Dân Chủ. Không có Triết Lý Chính Trị Nhân Chủ thì
Nhân Quyền chỉ là Mị Dân, Dân Chủ chỉ là Hình Thức, con người vẫn
nô lệ dưới nhiều dạng thức, vẫn bị vong thân, vẫn cần chờ được giải
phóng.
…..Chúng ta đang sống trong sự giả trá của ngôn từ, đang quay cuồng
theo một thế giới của các suy tư hời hợt, chưa ngay chính, các lý
thuyết èo uột, các sinh họat thóai hóa, vì thiếu cái xương sống cuả
chính trị, đó là Triết Lý Nhân Chủ.
…..Hôm nay, chúng ta tìm về nguồn Minh Triết của Tổ Tiên, hầu tìm
ra một nền tảng NHÂN CHỦ chân thực, để xây dựng lại lối suy nghĩ,
cung cách sống, để cuộc sống không còn bị cuốn theo cơn lốc nô lệ
mới của nền văn minh vật bản. Thật thế, cả tư bản lẫn cộng sản đều
chú trọng đến giá trị kinh tế, quên con người tự thân, nên đều là vật
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bản. Do đó, tìm về Minh Triết Việt, ta vẫn tiếp thu văn minh nhưng là
sự tiếp thu có chọn lọc của con người văn hóa, có Chủ Đạo làm định
hướng. Chủ Đạo Việt là Nhân Chủ . Nhân Chủ là Con Người phải
biết sống làm chủ, nối kết Tâm linh và Vật thể, hòa hợp cả hai bản thể
Rồng – Tiên , để được ăn cả hai Bánh Chưng Vuông của Đất với
Bánh Dầy Tròn của Trời, để đạt thái hòa, an lạc.
…..Nhân Chủ không phải là lý thuyết triết lý chính trị xa vời.
…..Thử có cái nhìn Nhân Chủ, ta thấy trong ta như có một Trời mới
và Đất mới.
…..Trong mọi quan hệ với thân nhân, thân hữu, tâm thức Nhân Chủ
khiến con người san bằng những bất bình đẳng vì cái vỏ giá trị hời hợt
bên ngòai, thực sự đến với nhau vì hòa hợp, yêu thương, tương kính.
Trong gia đình, xã hội khi đặt nổi cán cân Quân Bình tâm linh và vật
chất thì đời sống bớt bon chen, tranh dành sẽ là một cuộc hành hương
về Chân Lý, để mọi người góp phần vào môi trường phát triển Tâm
Đạo. Con người sinh họat với nhau không chỉ trong sự trao đổi lợi
nhuận, kinh tế. Con người sẽ xây dựng một Đạo Trường Chung cho
thế giới song song với Thị Trường Chung. Người làm chính trị sẽ đặt
nền tảng Nhân bản cho các chính sách Văn Hóa để An Dân chứ
không chỉ tòan là các giải pháp kinh tế, xã hội, quân sự hòan tòan
nặng nề vật bản.
…..Do đó, những khổ đau, bất an sẽ vơi dần… Tâm thức an nhiên,
thanh nhẹ … cảm nhận Chân Hạnh Phúc bao la trong từng ý nghĩ,
việc làm dù bình thường nhỏ bé.Vì ta đã biếtNHÂN CHỦ HÓA đời
người.
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III- CƠ CẤU HUYỀN SỬ
…..
Cơ Cấu là một cố gắng vượt qua những cái gì dị biệt, tạp đa để đạt tới
những nét căn bản nhất của bất cứ một môn học nào. Nói đến nét căn
bản có nghĩa là nói tới tổng quát. Nhưng không là một cách tổng quát
dựa trên lý trí. Sự tổng quát ở đây không nhằm mô tả sự kiện như
khoa nhân chủng học trước kia đã làm, mà là cách tổng quát của Cơ
Cấu, có nghĩa là của cái gì uyên nguyên hơn, tế vi hơn, vô hình hơn,
do đó có sức bao quát hơn nhiều.
Claude Lévi-Strauss đã nghiên cứu rất tỉ mỉ về thần thoại của nhiều
loại dân, sau phân tích bên ngoài những dị biệt, ông tìm ra được rất
nhiều nét giống nhau giữa các thần thoại. Căn cứ vào đó, ông kết luận
rằng có một bản tính đồng nhiên cho mọi con người không phân biệt
màu da, dòng máu…và do đó đi đến kết luận là có những luật bất biến
chi phối mọi hoạt động của con người cổ cũng như kim. Luật này
không ý thức được dễ dàng. Nó nằm ngầm dưới Vô thức, đưa ra
những dạng thức bắt buộc Ý thức phải tuân theo. Vì thế chỉ cần tìm ra
được cái Cơ Cấu Vô Thức nằm ngầm trong mọi định chế, thói tục là
tìm ra Nguyên lý giải thích các thể chế, thói tục, thần thoại khác. Vì
thế các nhà Cơ cấu học nuôi hy vọng có thể sắp xếp hàng trăm các
nền văn hóa khác nhau bằng phương pháp đối chiếu, vào một mẫu số
chung nào đó, vì văn hoá chỉ là những hình thái khác nhau của Cơ
Cấu Tâm Thức của mỗi dân tộc. Theo Lévi-Strauss, Cơ Cấu Tâm
Thức ấy được hình thành ngay từ bước sơ khai của mỗi dân tộc, và do
đó, ông đề cao những huyền thoại của những trang đầu lịch sử .
Sau khi nghiên cứu vô số những huyền thoại kèm với thể chế thói
tục…của nhiều sắc dân, chủng tộc thuộc nhiều nền văn hoá khác nhau
bằng phương pháp mới của Cơ Cấu luận, Lévi-Strauss tóm tắt công
trình nghiên cứu của mình bằng cách đưa ra 4 nét đặc trưng của Cơ
Cấu như sau:
– Cơ Cấu vượt lý trí để sang bình diện tiềm thức.
– Cơ cấu chú ý đến những mối liên hệ giữa các hạn từ hơn là
những hạn từ riêng rẽ.
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– Cơ Cấu là đứng ở toàn cảnh nhìn vào từng phần và tìm cách giải
nghĩa từng phần bằng cách đặt chúng trong tương quan với toàn bộ.
Chính mối tương quan vô hình định tính các loại văn hoá. Thí dụ
Lévi-Strauss phân tích 4 loại giao liên với những ký hiệu sau:
= Giao Liên có tính chất Tương Liên
+_Giao Liên đảo lại
+ Giao Liên xây trên quyền lợi
_ Giao Liên chú ý đến nhiệm vụ
* Điểm cuối cùng và nổi bật của Cơ Cấu là tìm ra những luật
chung từ những mô hình, dạng thức mình đã phác hoạ để suy diễn và
quy nạp.
Ta có thể hình dung sự kiến tạo ra dạng thức như hình sau:

Trục ngang Th chỉ Thực thể hiện hình, các mũi tên hướng lên điểm D
là dạng thức, còn trục từ D đến C là sự phản chiếu của Cơ Cấu.
…..Dưới đây ta hãy thử xét nội dung của thần thoại nói chung,
Huyền Sử Việt nói riêng qua từng tiêu chuẩn trên của Cơ Cấu Luận.
1- VƯỢT LÝ TRÍ ĐỂ ĐI SANG BÌNH DIỆN TIỀM THỨC.
Nếu tổ chức xã hội thuộc phạm vi rõ rệt với mục tiêu xác định, tất
cả nổi lên trên mặt Ý thức dễ nhận biết, thì Cơ Cấu là cái gì nằm
ngầm bên dưới tổ chức, ngoài tầm xét nghiệm của ý thức vì nó nằm
tận miền Tiềm thức âm u, nên có phạm vi cũng rộng lớn hơn nhiều.
Cơ cấu là mối liên hệ không hiện hình, là thế quân bình giữa những
yếu tố trái ngược làm nên thực thể xã hội, và biểu lộ ra bằng những
bậc thang giá trị, những ý tưởng của xã hội.
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Một cách tương tự, nếu Sử ký là sử hàng Ngang nhằm ghi lại
những sự kiện, những biến cố có tính cách cá thể, chỉ xẩy ra một lần
trong một không gian và thời gian nhất định, thì Huyền Sử là sử hàng
Dọc, vượt lên bao trùm cả không thời, nhắm tới cái gì phổ quát, vượt
lý trí phân minh, đi vào miền thâm sâu của Tiềm Thức, tiếp cận miền
vi tế của Tâm Linh. Hay nói cách khác, nếu Sử ký là sử vòng Ngoài
của những biến cố ngoại diện, thì Huyền Sử là sử vòng Trong của
Tâm Linh dân tộc, là di bảo thiêng liêng, là giá trị tinh thần do bao đời
kết tinh, là linh hồn của lịch sử.
Như thế, nếu Tổ chức xã hội và Sử ký thuộc về lãnh vực Lý trí,
Hiện tượng, thì trái lại, Cơ Cấu và Huyền sử vượt được sự giới hạn
của lý trí để đi sang miền thâm sâu của Tiềm Thức, Tâm Linh.
2- CHÚ Ý TỚI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HẠN TỪ HƠN LÀ HẠN TỪ
RIÊNG RẼ.
Khi tìm hiểu Văn Hoá theo lối xưa, nhà nghiên cứu chỉ trình bày,
mô tả, hay cho dù phân tích hoặc tổng hợp những yếu tố riêng rẽ của
Văn hóa, cũng chỉ dựa trên một số phạm vi chung của Văn hoá như
ngôn ngữ, kỹ thuật, khoa học, tín ngưỡng, tổ chức xã hội, kinh
tế…Với đường lối nghiên cứu mới về Văn hóa của các nhà Cơ Cấu
luận ngày nay, họ không dừng lại sự khảo sát nơi các hạn từ chung ấy.
Cơ Cấu gia đi sâu hơn vào sự khám phá ra các Mối Liên Hệ hay là các
Mối Tương Quan giữa các yếu tố Văn hóa để tìm ra những nét đặc
trưng sâu xa biểu hiệu cho một nền văn hoá. Do đó, nhà Cơ Cấu nhấn
mạnh đến liều lượng và vị trí của mỗi yếu tố riêng của từng nền văn
hóa trong mối liên hệ với toàn thể các hạn từ văn hóa chung.
Ta thử áp dụng phương pháp trên vào lãnh vực Huyền Sử với
truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên. Khi đối chiếu Vật biểu của các
dân tộc khắp nơi trên thế giới, ta thấy tuy dân tộc nào cũng chọn vật
biểu cho họ, nhưng tất cả chỉ chọn một vật biểu duy nhất, chỉ riêng
nước Việt là chọn Vật biểu kép Tiên và Rồng, ta mới thấy nổi bật về
Lưỡng-Nhất tính của quan niệm Triết Việt về vũ trụ, vạn vật, con
người. Chỉ có một hạn từ làm vật biểu như các dân tộc khác, thì làm
gì có việc tương quan, liên hệ, nghĩa là cái nhận thức Duy một chiều
kích đã là bước khởi đầu. Triết Việt với Hai Hạn Từ Tiên Rồng là vật
biểu, đã mặc nhiên nói lên tính Liên Hệ giữa hai hạn từ, tính Tương
Quan hai chiều, mà sau nay Cơ Cấu luận chú ý đến để định tính một
nền văn hóa.Một điểm quan trọng khác, về mối liên hệ giữa các hạn từ
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nơi Huyền sử, như những trang sử đầu tiên của các giống dân thường
có nhiều điểm chung giống nhau, như sự xuất hiện của các Thần, vơí
những việc làm phi thường, lớn lao so với các con người bình
thường.Và con người với tất cả những sinh hoạt của thuở sơ khai, còn
nhiều quan hệ với thần thánh. Thế nhưng, áp dụng phương pháp Cơ
Cấu, khảo sát về sự Tương Quan cùng liều lượng và vị trí của các yếu
tố giữa Thần và Người, cũng như dùng phương pháp đối chiếu để so
sánh nội dung khác nhau của Huyền thọai của các dân tộc, nhà Cơ
Cấu sẽ tìm ra được những nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu cho từng
sắc dân.
Thật thế, Thần và Người đã có khắp trong các nền Văn hóa xưa,
Đông cũng như Tây. Nhưng mối Liên Hệ hay là Tương Quan giữa
Thần và Người đã có sự khác biệt căn bản trong từng nền văn hóa.
Huyền thoại của các dân tộc khác thường đặt nổi vai trò của Thần
linh, trong khi Huyền thoại Việt lại đề cao vai trò của con Người. Nói
cách khác, Huyền thoại của các dân tộc khác chính là Thần Thoại, vì
Thần Linh làm Chủ, thì ngược lại, Huyền thoại Việt chính là Nhân
Thoại, vì Con Người được làm Chủ, nên Huyền thoại Việt có tính
Nhân Chủ.
Sự khác biệt trong mối Tương Quan giữa Thần và Người trong
Huyền thoại còn được minh chứng nơi hai hình ảnh: Một bên là hình
ảnh bi thương của con người qua nhân vật Prométhée trong Thần
Thoại Hi Lạp, chỉ vì tội ăn cắp một chút lửa trời để đem về soi cho
trần thế bớt u tối, không may bị thần Zéus bắt gặp, mà bị trói trên núi
Caucase, làm mồi cho chim kền kền moi móc gan ruột. Còn bên kia là
hình ảnh oai phong của ông Bàn Cổ trong Nhân Thoại Việt Tộc “Bàn
Cổ thủ xuất, thủy phán âm dương”. Ông Bàn Cổ đâu cần leo lên trời
để ăn trộm chút lửa như Prométhée, vì chính ông xếp đặt trời đất theo
ý mình, chính danh định phận cho vũ trụ, in dấu ấn của con Người
Nhân Chủ Tâm Linh khắp bước khai thiên lập địa. Chính ông còn làm
ra sấm sét, thì chút lửa có đáng gì mà phải trở thành một kẻ tội đồ.
Hai tính chất Lưỡng-Nhất và Nhân Chủ có một sự quan hệ mật
thiết với nhau: Nhờ nhấn mạnh đến tương quan như Hai mà Một trong
bản chất Rồng Tiên, nên Người cũng tương quan với Thần trong thế
Tương Liên cao cả, hai chiều, để rồi Người cũng uy quyền mạnh mẽ,
đầy tự tin như Thần. Với vai trò con người được đặt nổi ở đây, nền
Nhân Thoại Việt trổi vượt hơn các Thần thoại khác về mặt Nhân Bản.
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Mà Nhân Bản là gì nếu không là chủ trương phục vụ hạnh phúc và
quyền lợi của con Người hơn bất cứ điều nào khác. Và ở đâu hạnh
phúc và quyền lợi con người được phục vụ hơn ở trong mảnh đất của
Nhân hoàng, Nhân thoại, nơi mà Con Người nắm giữ vị trí của Chủ
Nhân ông? Như trong truyện “Ngư Tinh”, “Hồ tinh”, với vai trò “Chủ
nhân ông”, vua Hùng đã diệt Ngư Tinh, Hồ tinh, có nghĩa là tiêu diệt
những lý thuyết hoang đường, mù quáng, làm hại cho con người, khai
quang tâm trạng bái vật sơ khai trước khi xây căn nhà Nhân Chủ Tâm
Linh cho con Người có nơi An cư Lạc đạo. Truyện “Bánh Dầy Bánh
Chưng” nói lên ý thức Trời Đất Giao thoa làm nên Con Người Đại
Ngã. Ai mà nhận thức và hiện thực được, biểu thị bằng cách làm ra
được bánh trời bánh đất, thì sẽ được phần thưởng vĩ đại là làm vua,
mà ý nghĩa cụ thể là trở nên Nhân Chủ.
Tóm lại, nếu Cơ Cấu luận nhấn mạnh đến Tương Quan, Liên Hệ
giữa các hạn từ hơn là các hạn từ riêng rẽ, thì tương tự như thế, không
đề cao một hạn từ riêng biệt, như Trời hoặc Đất, với Lưỡng-Nhất tính
và Nhân Chủ tính, Huyền Sử Việt đặt nổi vai trò, địa vị con Người
như là mối Tương Quan, Liên Hệ hay điểm Nối Kết, Hội Tụ giữa Trời
và Đất, giữa Hữu hạn và Vô biên, giữa Cá Nhân nhỏ bé và Đại Ngã
bao la.
3- ĐỨNG TỪ TOÀN CẢNH NHÌN VÀO TỪNG PHẦN VÀ GIẢI
NGHĨA TỪNG PHẦN BẰNG TƯƠNG QUAN TOÀN BỘ.
Chính từ quan điểm Lưỡng-Nhất tính và Nhân Chủ tính, nghĩa là
từ nhận thức mối Tương Quan, Liên Hệ giữa các hạn từ mà không
nhìn hạn từ theo cách riêng rẽ, nên Huyền Sử Việt mới có được cái
nhìn Toàn Cảnh vượt lên sinh hoạt từng phần của đời sống và mới có
khả năng giải thích đời sống từng phần bằng cách đặt tương quan của
chúng với toàn bộ.
Hay nói cách khác, nếu ta mới chỉ nhìn qua các tập hợp xã hội con
người ở bất cứ nơi nào, thời nào trên thế giới, về nền tảng, không có
nhiều khác biệt. Con người thời nào, nơi nào thường cũng có những
nhu cầu căn bản như nhau: ăn ở, truyền sinh, thông cảm với tha nhân
và được thông cảm, được biết đến, có tín ngưỡng…Nhưng nếu tìm
hiểu sâu xa hơn, ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt. Sự khác biệt đó chính là
nơi những phương thức, cách thế mà các nhu cầu trên được đáp ứng,
thoả mãn, qua mối tương quan vô hình định tính nội dung của nền văn
hóa liên hệ.
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Như đã trình bày ở trên, ta thử chiếu giải 4 loại giao liên mà
Claude Lévi-Strauss phân tích từ nghiên cứu các loại văn hoá và xã
hội khác nhau trên những bình diện ngôn ngữ, thói tục, định chế,
huyền thoại, để xét các tương quan của chúng trong việc định tính
từng loại giao liên trong các sinh hoạt ấy. Trước tiên, hãy xét đến sự
khác biệt trong cách xử dụng ngôn ngữ trong lối nói “Vô Ngã Hóa”
của Tây Phương, khi với bất cứ ai, trên hay dưới, thân hay sơ, cũng
chỉ có một lối xưng hô duy nhất vô sắc thái là “you”, “vous”,“il
”…với lối “Thân Tộc Hoá Xã Hội” của người Việt: gặp người xa lạ ta
vẫn dùng những lối xưng hô thân mật như trong gia đình: thưa ông,
thưa cô, thưa dì, chú, bác, anh, chị, em…
Nới rộng phạm vi nghiên cứu từ lãnh vực ngôn ngữ qua các địa hạt
văn hóa, xã hội, huyền sử…Có một liên hệ nào chăng của lối xưng hô
“Vô Ngã Hóa”, vô sắc thái của Tây Phương với tính chất Trừu Tượng,
Duy Lý, Duy Vật của Triết cổ điển mà phong trào Hiện sinh tố cáo là
Phi Nhân Bản, vì chỉ thích hợp cho thế giới Sự Vật? Cũng như có một
tương quan nào chăng, của lối xưng hô cạn cợt, lạnh lùng, thiếu thân
tình với liên hệ hàng ngang Chủ-Nô trong xã hội Hi Lạp, La Mã, Tây
Phương trước đây xem người Nô lệ như Đồ Vật để có thể trao đổi,
mua bán, vì người Chủ có mọi Quyền, còn người Nô có mọi Nghĩa
Vụ, phản ánh mối giao liên mà Lévi-Strauss đặt ở phần thấp nhất
trong bảng sắp loại của ông, đó là:
Giao liên xây trên quyền lợi
Giao liên chú ý đến nhiệm vụ
Thêm nữa, phải chăng, liên hệ Chủ-Nô trong xã hội Tây Phương
xưa khởi nguồn từ thân phận bé nhỏ của con người Prométhée trước
uy quyền của thần linh Zéus, mà hậu duệ của con người bé nhỏ ấy là
giới Nô lệ, và kẻ kế thừa dòng máu Thần linh là giới Quý tộc, trưởng
giả trong xã hội La-Hy xưa và giới Chủ nhân sau này trong xã hội Tây
phương?
Một cách tương tự, ta có thể nhìn được mối tương quan của lối
xưng hô “Thân Tộc Hoá Xã Hội” với nội dung Nhân Bản trong Văn
Hoá Việt. Mối Tương Liên nền tảng từ một Bọc Mẹ Âu Cơ sau này
biến thể thành nội dung Nhân Bản Toàn Diện của Việt Nho, một nền
Triết Lý phù hợp với thế giới Con Người với mối Ngũ Luân (vợ
chồng, cha con, vua tôi, anh em, bạn hữu) Đa Kích thay cho liên hệ
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Chủ-Nô một chiều của Tây phương. Đạo Thờ Người qua Lễ Gia Tiên
cũng nói lên tính Nhân Bản trong quan hệ với người đã khuất. Từ cái
nôi Văn Hóa Nhân Bản, xã hội Việt cổ xưa đã sớm có ý thức công
chính trong sự tương xứng Quyền lợi và Nghĩa vụ, phản ánh qua mối
giao liên đảo lại mà Lévi-Strauss đã đặt trị giá trên 2 loại giao liên dựa
trên quyền lợi và nhiệm vụ của Tây phương.
Nhưng Giao liên cao nhất theo Cơ Cấu luận là Tương Liên
(Mutualité). Nếu hai giao liên thấp nhất dựa trên quyền lợi và nhiệm
vụ bắt buộc nằm trọn vẹn nơi sự tính toán hơn thua, thì giao liên đảo
lại, “có qua có lại”, đã có phần tình cảm kèm theo lý trí, nhưng vẫn
chưa phải là mức độ cao cả trọn vẹn của Nhân tính. Tương Liên là
mối giao liên Chân Thực nhất, hoàn toàn dựa trên Tình Nghĩa là nét
đặc sắc nhất của xã hội loài người, làm nên con người Đại Ngã Tâm
Linh. Thật vậy, chính yếu tố Tâm Linh làm cho con người trở nên
Người đích thực, con người khôn sáng (homo-sapiens) đứng biệt lập
ra khỏi cái khối vượn người đã xuất hiện cách đây nhiều triệu năm.
Như đã trình bày ở trên, theo các nhà cổ nhân học, có hai yếu tố gây
ra biến cố quyết liệt này là Lao Tác và Tình Nhà.
Đặc biệt trong xã hội Lạc Việt, lao tác được tuyên dương đến cấp
siêu hình như nét đặc trưng của con người Đại Ngã, khi Hòa Hợp với
thiên nhiên theo nhu cầu để sinh tồn, khi Tham dự vào việc sinh
dưỡng của vạn vật trong việc tạo hoa mầu trong đời sống Nông
Nghiệp ổn định.
Chính nơi Lao Tác của nếp sống Nông Nghiệp, Tình Nhà được
trưởng dưỡng để rồi từ đó con người thực sự tách biệt khỏi đời sống
động vật, để tiến mãi trên cấp độ của Tâm Linh. Như đã nói ở trên,
nơi con thú không có tình nhà. Không cả tình mẫu tử hay nếu có thì
cũng rất yếu ớt, ngắn ngủi. Trái lại, nơi con người, tình người được
kết thành gia tộc, rồi lớn lên thành thị tộc, rồi dân tộc, nhân loại, vươn
lên mãi tới đợt Đại Ngã Tâm Linh. Nghĩa là, khởi đi từ họ hàng huyết
thống, tình nghĩa con người đi đến tình họ hàng thiêng liêng
của Nhân loại.
Thật thế, chính trong bầu khí sinh dưỡng Tâm Linh của Việt tộc đề
cao Lao Tác và Tình Nhà mới hội đủ điều kiện của mối giao liên cao
nhất theo Cơ Cấu luận là Tương Liên. Chính ở nơi đây, ta mới thấy
xuất hiện những con Người Chân Thực, thấy việc đáng làm thì làm,
không cần để ý đến danh vọng hay quyền lơi. Làm vì mối Tương
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Liên, vì Tình Nhân Loại, vì Nghĩa Đồng Bào, vì Đại Cuộc, vì những
lý do cao đẹp khiến người trở nên NGƯỜI hơn. Những tính toán nhỏ
nhen, hơn thiệt, không xứng đáng với sứ mạng Làm Người cao cả sẽ
không còn chỗ đứng nơi mảnh đất quê hương của Tâm Linh. Cũng
chính nơi đây, mới có truyện Phù Đổng Thiên Vương qua hình ảnh
cao đẹp của Thánh Gióng, sau khi đánh giặc cứu nước, người Chiến
Sĩ An Vi không màng công danh phú quý mà bay thẳng lên trời,
hưởng hạnh phúc trên đỉnh An Lành.
Chính vì ý thức An Vi, nên người Chiến Sĩ An Vi tiên phong
trong Đạo Việt đã có những bước “Nghĩa Hành”, làm vì Nghĩa, chứ
không vì hào quang của lợi danh (lợi hành), lại càng không vì bị
cưỡng ép của luật pháp hay sức mạnh (cưỡng hành), nên còn gọi là
An Hành. Nghĩa Hành hay An Hành là hành động với Ý thức cao cả
của Trí tuệ và Tâm tư, trong mối Tương Liên với Đại Ngã và cùng là
Đại Nghĩa. Triết lý sống cao đẹp của Người Chiến Sĩ vùng trời An Vi
Việt Đạo chính là đỉnh cao trên hết của 4 cấp độ giao liên nền tảng mà
Cơ Cấu luận, lý thuyết Nhân văn tân tiến nhất nhân loại ngày nay đã
phác họa.
Tóm lại, qua phần trình bày trên, xuyên qua 4 mối giao liên xây
trên nhiệm vụ, quyền lợi, đảo lại và Tương Liên, ta thấy chính đỉnh
cao của các mối giao liên xã hội mà Cơ Cấu luận phân tích, lại là
Minh Triết An Vi của Việt tộc. Rồi trong sự nghiên cứu sâu xa, nguồn
gốc bao dung, cái nôi Văn hóa của An Vi, chính lại là nơi Ý Nghĩa mà
Huyền sử Con Rồng Cháu Tiên muốn gửi gấm bức Di Chúc Vạn Đại
Thiên Thu: Hình ảnh “Bọc Trăm Trứng” diễn đạt một cách đúng đắn,
trung thực nhất nguyên tắc “Đứng Từ Toàn Cảnh Nhìn Vào Từng
Phần và Giải Thích Từng Phần Bằng Tương Quan Toàn Bộ” của Cơ
cấu luận của Claude Lévi-Strauss. Thật vậy, từ cái nhìn toàn cảnh, tức
từ “Bọc Trăm Trứng”, nhìn vào từng phần, tức “Trăm Trứng của
Bọc”, và giải thích từng phần bằng tương quan toàn bộ, có nghĩa là
Người Việt Lý Tưởng không xem nhau như những phần tử lẻ loi cô
độc, để phải đấu tranh sinh tồn, giai cấp chủ nghĩa. Theo tinh thần
Việt Đạo, mỗi người đều là một thành phần của toàn thể, là lân nhân
với niềm cảm xúc gần gũi, thân cận trong ý nghĩa đều là cùng một
bụng Mẹ Âu Cơ, cùng phải thân yêu đùm bọc nhau bằng tương quan
toàn bộ là Tình Nghĩa ruột thịt, bằng tình “Đồng Bào” (cùng một
bọc).
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Chính nhờ cái nhìn toàn cảnh trên, mà Cơ Cấu Văn Hoá Việt mới
có mối Nhất Quán của các tính Lưỡng-Nhất, Nhân Chủ, Tâm Linh và
An Vi, mới trùng hợp và hội đủ các tiêu chuẩn của Cơ Cấu Luận
(Structuralism) của Claude Lévi-Strauss, lý thuyết nhân văn tân tiến
nhất ngày nay.
Như thế, tìm về Văn Hoá Dân Tộc cũng là tìm về Cơ Cấu Huyền
Sử, tức Sử Hàng Dọc, Sử Tâm Linh để có cái nhìn Bao Quát, Nền
Tảng, Ý Nghĩa trên những sinh hoạt đa dạng của Văn Hoá, hầu đọc
được Hoạ Đồ Tâm Linh Dân Tộc, bức Di Chúc Tinh Thần của dòng
Sử Mệnh Việt.
4- TÌM RA NHỮNG LUẬT CHUNG TỪ NHỮNG MÔ HÌNH
DẠNG THỨC ĐỂ SUY DIỄN VÀ QUY NẠP
Như đã trình bày ở trên, theo Cơ Cấu luận, cơ cấu văn hoá nói
chung, Cơ Cấu Huyền Sử nói riêng của mỗi dân tộc, vì ở bình diện Vô
thức nên nằm ngầm trong các định chế, thói tục, thần thoại…Nếu tìm
được ra cơ cấu vô thức ấy, đó chính là Nguyên Lý giải nghĩa được tất
cả các thể chế, thói tục, thần thoại khác. Muốn tìm ra cơ cấu chung
này, thì cần phải đẩy sự phân tích sâu xa đến trung độ, vì cái lương tri
bất biến của bản tính con người là hệ thống những Niệm thức nằm
xen kẽ giữa hạ tầng và thượng tầng kiến trúc. Nhờ vị trí trung gian đó,
mà chúng trở nên lưỡng diện, tức vừa có tính thường nghiệm mà lại
khả tri (empirique et intelligible). Là thường nghiệm, nên biến đổi,
còn là khả tri nên bất biến, nghĩa là chúng vâng theo một số mẫu mực
trở đi trở lại, vì chúng xuất phát từ một lương tri luôn luôn đồng nhất
với mình. Do đó, chúng vượt lên trên quan điểm xã hội hay biến đổi.
Điều quan trọng là tìm ra những cơ cấu đó. Chúng tuy không có
nhiều, nhưng rất khó tìm, vì chúng bị chôn vùi dưới những phạm trù
lý trí, những dạng thức do trí óc con người tạo ra hoặc những tổ chức
đa dạng trong xã hội. Trong mục đích tìm hiểu Cơ Cấu Vô Thức cơ
bản đó, Lévi-Strauss đề nghị một phương pháp là kiến tạo ra những
dạng thức để làm dụng cụ quan sát và xếp loại từ những dữ kiện thâu
lượm được trong vùng tiềm thức vì Tiềm thức là miền âm u mờ mịt
như biển đại dương, nên không thể y cứ vào cái gì để làm tiêu điểm.
Những dạng thức được kiến tạo ra không có phần cảm giác cụ thể
(sensible), nhưng lại có phần khả niệm (intelligible). Nói cách khác,
dạng thức làm cho ta lùi xa thực tại, vì đánh mất phần cảm giác cụ
thể, là cốt để nắm vững hơn được thực tại bằng khả niệm tính, kiểu
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như khoa học vật lý cũng cắt xén sự vật bằng những phương pháp
trừu tượng hầu chế ngự thực tại. Dạng thức của Cơ Cấu luận tương tự
như Phạm trù của triết gia Kant, còn Cơ Cấu giống như Niệm thức
của Kant, nghĩa là một thứ trung gian vừa có tính chất cảm giác cụ thể
hầu đi sát sự vật, lại thêm tính chất lý luận trừu tượng để sắp xếp sự
vật. Do đó dạng thức được kiến tạo có lý do tồn tại của nó, nên đã
xuất hiện nhiều lần, nhưng với Lévi-Strauss thì được khai triển một
cách triệt để và hệ thống.
Trong khi đi tìm những chất liệu để kiến tạo dạng thức, LéviStrauss chú ý đến điểm nối đã hiện hình trong lãnh vực liên hệ. Vì Cơ
cấu thường hình thành ngay từ thưở sơ khai của mỗi dân tộc, nên
Lévi-Strauss đề cao giá trị của những bước khởi đầu, coi đó như là
những điểm nối giữa Ý Thức với Tiềm Thức, giữa Sử hàng Ngang và
Sử hàng Dọc. Cũng chính vì nhận ra rằng Tiềm Thức con người còn
tác động mạnh nơi tâm trạng ban sơ nên Lévi-Strauss quan niệm
muốn tìm hiểu một xã hội mà bỏ quên Huyền Thoại, nghĩa là những
trang đầu tiên của lịch sử, những sáng tạo ban đầu để chỉ biết có sử ký
là một sự sa đọa, mà hậu quả là không nắm được cấu thức của các
định chế.
Chúng ta thử áp dụng phương pháp Cơ Cấu vừa được trình bày ở
trên vào việc nghiên cứu Huyền Sử Việt. Điều cần nhấn mạnh ở đây,
là có một sự dị biệt thuộc phương pháp giữa Dạng thức của LéviStrauss và Mô hình của Việt Triết. Với Lévi-Strauss, mô thức phải
được kiến tạo ra (modèles construits). Nói cách khác, ông tìm cách
thay thế các mô hình của các thổ dân bằng những mô hình lý trí để có
thể thành những công thức đại số nhờ đó có khả năng giải thích rộng
rãi hơn, dễ điều động hơn là mô dạng của thổ dân còn nằm chìm trong
tiềm thức. Ngược lại, Mô thức của Việt Triết đã có từ lâu đời, còn
kèm theo cả Số (Xem Những Số Huyền Cơ trong Văn Hóa Việt),
cũng như đã nhô lên bình diện Ý Thức nên rất dễ điều động, khả năng
biến thái vô biên nên cũng uyển chuyển linh động. Cho nên, thay vì
phải kiến tạo Mô thức như Lévi-Strauss, ta chỉ cần lựa chọn mô thức
đã sẵn có. Ba Mô thức căn bản của Việt Đạo là: Âm Dương, Tam Tài,
Ngũ Hành đã hàm chứa ba nét căn cơ nổi bật nhất: Lưỡng-Nhất Tính,
Nhân Chủ tính và Tâm Linh của thời Khai Nguyên Tư Tưởng Việt
qua Huyền Sử
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Như đã trình bày ở trên, Việt tộc là dân tộc duy nhất có Hai vật
tổ Tiên Rồng. Nét đặc trưng này là khởi thuỷ của Mô Hình Âm
Dương sau này nơi Dịch Lý. Truyện Bánh Dầy Bánh Chưng tượng
trưng cho Trời Đất Giao thoa làm nên con Người Đại Ngã. Ý tưởng
Nhân Chủ tiên thiên này dẫn đến Mô Hình Tam Tài Trời-Đất-Người
trong Trung Dung. Khi con người nhờ nhận thức được Tiên Rồng
Tính nơi Bản Thể Uyên Nguyên mà dung hoà được cặp mâu thuẫn nội
tại trong thân tâm mình, cũng như điều lý được các cặp mâu thuẫn
trong vũ trụ vạn vật, nên tâm hồn vươn lên tới đợt An Nhiên ,
giác ngộ An Vi giữa đời động lọan vì sống với chiều kích Đại Ngã
Tâm Linh. Minh thức về Bản Thể Tâm Linh, suối nguồn Thái Hòa
của trình độ Tâm Thức An Vi được đúc kết nơi Mô Hình Ngũ
Hành của Việt Nho sau này.
Nếu chúng ta biết là Lévi-Strauss được gợi ý lập ra Cơ Cấu luận từ
một học giả về Nho giáo là ông Marcel Granet, cũng như những triết
gia (Leibnitz, Hegel, Jaspers, Heidegger), tâm lý gia (Carl Jung), khoa
học gia (Niels Bohr, Fritjof Capra) và nhiều người khác ở hàng đầu
của giới trí thức Tây phương chịu ảnh hưởng của Kinh Dịch và Đông
phương, thì ta mới hiểu ra rằng khi đi tìm hiểu, học hỏi về nguồn gốc
Văn Hoá Dân Tộc Việt, ta sẽ trở về những Chân Lý cổ xưa, nhưng ở
đây,“cổ mà không cỗi” vì những giá trị ngàn xưa đã trở thành bất hủ,
là những chân lý vượt không thời, để trở thành đối tượng học hỏi của
giới trí thức ưu tú của cả Tây phương lẫn Đông phương ngày nay. Do
đó, đối với người Việt, “Về Nguồn” không phải là về với những gì cổ
hủ, lỗi thời, mà trái lại, về với Nguồn Việt là trở về với những tiềm
năng, khả thể của Thực Tại Miên Trường, giải phóng cho con người
khỏi những bước vong thân dưới đủ mọi hình thái lệ thuộc của căn
bệnh DUY một chiều kích của nhân loại.
Thật thế, Cơ Cấu Huyền Sử của Việt Đạo đã có từ xa xưa, rất rõ
nét là đã đặt nổi chữTƯƠNG trong sự quan hệ giữa hai hạn từ nền
tảng nhất của Bản Thể Đại Đồng. Hai hạn từ đó có thể gọi là TiênRồng, Hữu-Vô, Thời-Không, Thiên-Địa, Nam-Nữ, Tâm-Vật, LýTình…Khi chiếu Ánh Sáng Tương Quan, Hòa Hợp của Bản Thể Bất
Biến trên khắp các mâu thuẫn biến động của cuộc nhân sinh, con
người cảm thấy Tâm Hồn An Nhiên, thư thái, hợp nhất cùng linh lực
mầu nhiệm của Đạo Thể Viên Dung. Đó là lý do Minh Triết An Vi
cần khai quật lại cái CƠ CẤU CẶP ĐÔI UYÊN NGUYÊN TIÊN –
RỒNG trong Việt Đạo để mỗi chúng ta được tham dự vào vẻ đẹp
33

thầm lặng của Chân Lý Bình Quân trong sự thiết lập mối Tương Quan
thầm lặng với vũ trụ, vạn vật.

IV- Ca Dao An Vi
…..
Từ trước tới nay chúng ta chỉ nghe nói đến các lọai ca dao: Theo đặc
tính địa phương thì có ca dao nam bộ, ca dao miền trung…Hoặc theo
cách kết cấu thì có ca dao ở thể trào phúng, nói lái…Hay là theo nội
dung thì có ca dao tranh đấu, ca dao ru em…Nhưng thật ra, đi sâu vào
tư tưởng và tâm tình của dân tộc Việt qua Ca Dao, ta còn có thể phân
biệt một dòng ca dao khác nữa. Ca Dao An Vi là những vần ca dao
chắt lọc từ kho tàng ca dao dân tộc. Nhưng tích cực hơn nó có Tính
An Vi cuả con người Việt. Có nghĩa là Ca Dao An Vi là những vần
thơ từ dòng tâm thức tự nhiên, an lành, đơn sơ , chuyên chở ý nghĩa
về Tâm Đạo của Dân Tộc Việt.
Đề cập đến Tâm Đạo, có lẽ chúng ta dễ nghĩ đến những điều cao
siêu xa rời đời sống. Thưa không, Tâm Đạo ở đây chỉ là con đường
trở về cái Tâm Thức ban sơ của con người. Nó trong lành như tâm
thức vô phân biệt của Trẻ Thơ. Cái Tâm Thức sáng suốt thiện lành
đẹp đẽ, cái Tâm chan hòa khắp vũ trụ nhân linh . Cái Đạo Tâm bao la
ấy biểu lộ cụ thể thành xúc cảm, Tình Yêu của con người với vạn vật ,
thiên nhiên, và giữa người và người với nhau, không phân biệt mầu
da, tôn giáo, tài sản….Tình Yêu ấy như vượt qua cả cá nhân nhỏ bé,
chật hẹp, cảm thức vươn lên cõi mênh mang của niềm hòa hợp thông
giao cái ta nhỏ bé này với cội nguồn nào bao la hơn. Triết Việt gọi
niềm rung cảm hòa đồng ấy là Thái Hòa. Hòa Trời- Hòa Đất- Hòa
Người. Ca Dao An Vi là cách biểu tỏ niềm rung cảm tự nhiên ấy trong
bản thể con người bằng những vần thơ lục bát dịu dàng nuôi dưỡng
cái tình yêu trời yêu đất yêu người hòa ái đơn sơ . Nên có thể nói Ca
Dao An Vi chính là nhịp đập cuả Trái Tim Dân Tộc.
Lao tác là một đặc tính sáng tạo của trí óc con người. Của trình độ
mà khi con người đã bắt đầu ý thức Nhân Chủ của mình, tách ra khỏi
đời sống du mục săn bắt, hái trái hoang dã, biết chế biến dụng cụ,
chăn nuôi, trồng trọt hoa mầu, làm nhà, dệt vải… Do đó, trong nền
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văn hóa nông nghiệp của Tổ Tiên Việt Tộc, Ca Dao An Vi, cũng bắt
đầu với những nhịp đập yêu mến của cảnh lao tác của nhà nông.
Cỏ luá đã dọn sạch rồi,
Nước ruộng vơi đầy còn độ một hai.
Cao thì đong một gầu dai,
Ruộng thấp thì phải đong hai gầu sòng.
Chờ cho luá có đòng đòng,
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Ta đem liềm hái ra ngòai ruộng ta.
Gặt hái ta đem về nhà,
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.
Ca Dao An Vi còn nói lên cảnh sống tổng quát của một năm trong
một gia đình điển hình ở làng quê:
Tháng chạp là tháng trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà.
Tháng ba cầy vỡ ruộng ra,
Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng.
Ai ai cùng vợ cùng chồng,
Chồng cầy vợ cấy trong lòng vui thay.
Tháng năm gặt hái đã xong,
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy.
Năm nong đầy em xay em giã,
Trấu ủ phân cám bã nuôi heo.
Sang năm lúa tốt tiền nhiều,
Em đem đóng thuế đóng sưu cho chồng.
Đói no có thiếp có chàng,
Còn hơn chung đỉnh giầu sang một mình.
Ca Dao An Vi cũng nhắc ta cội nguồn Lạc Việt :
Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ về giỗ Tổ mùng Muời tháng Ba.
Và Ca Dao nói lên tính chất Nhân Chủ Thờ Người của Văn Hóa Việt,
nơi di tích lịch sử ở Vĩnh Phú, Phú Thọ, dân ta đã lập đền thờ Quốc
Tổ Hùng Vương:
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Ai về Phú Thọ cùng ta,
Vui ngày giỗ Tổ tháng ba mùng mười.
Ca Dao An Vi còn nói lên tình tự quê hương với lịch sử và đất nước
như các vần ca dao về câu chuyện lịch sử :
Ai về đến huyện Đông Anh,
Ghé xem phong cảnh Loa thành Thục Vương.
Cổ Loa hình ốc khác thường,
Trải bao năm tháng nẻo đường còn đây.
Hay là:
Ai về Hậu Lộc Phú Điền,
Nhớ đây bà Triệu trận tiền xung phong.
Người Việt ngòai đời sống nông nghiệp ổn định có những khi phải đối
phó với giặc ngọai xâm để giữ gìn mảnh đất, bờ ruộng, đời sống an
vui hòa lạc của văn hóa quê mình. Tâm thức Nhân Chủ lại biến thể
thành tình yêu đất nước, đồng bào. Và còn đẹp hơn nữa, Tình Yêu ấy,
vì mang sắc mầu Nhân Chủ, đạo lý của quê hương, nên tuyệt nhiên
Làm vì Tình Yêu, vì Đại Nghĩa. Đó là Tâm Thức Vô Cầu của cậu bé
làng Phù Đổng. Dẹp giặc cứu nước xong rồi, không màng đến công
danh hư ảo của trần gian, bay về trời hưởng chân hạnh phúc trong
đỉnh an lành:
Nhớ xưa đương thủơ triều Hùng,
Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa.
Trời thương Bách Việt sơn hà,
Trong nơi thảo mãng nổi ra kỳ tài.
Lên ba đang tuổi anh hài,
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền.
Một phen khói lửa dẹp yên,
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời.
Rồi Làng Quê Việt lại trở về trong cảnh hữu tình thấm trong từng
mạch đất hương quê, cho lòng an nhiên thanh thóat:
Làng tôi có lũy tre xanh,
Có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng.
Bên bờ vải nhãn hai hàng,
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.
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Vào ngày lễ hội, những sinh họat cũng có sắc mầu riêng của nền văn
hóa chân chất cuả làng quê khi từng bè nam nữ cùng hát vui, hát đố
nhau. Con người vưà hát, nói, ăn, chơi bên những vần điệu và ý thơ
chở đầy tình tứ:
Ở đâu năm cửa nàng ơi,
Sông nào sáu khúc nước chẩy xuôi một dòng.
Sông nào bên đục bên trong,
Núi nào thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh.
Đền nào thiêng nhất tỉnh Thanh,
Ở đâu mà lại có thành tiên xây.
Ở đâu là chín tầng mây,
Ở đâu lắm nước ở đâu nhiều vàng.
Chùa nào mà lại ở hang,
Ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không? …….
Rồi bên nữ phải trả lời cho được các câu hỏi. Ta hãy nghe nàng đáp
lại:
Thành Hà nội năm cửa chàng ơi
Sông Lục đầu sáu khúc nước chẩy xuôi một dòng
Nước sông Thương bên đục bên trong
Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh
Đền Sòng thiêng nhất tỉnh Thanh
Ở trên tỉnh Lạng có thành Tiên xây
Trên trời có chín tầng mây
Dưới sông lắm nước, núi nay lắm vàng
Chuà Hương tích mà lại ở hang,
Trên rừng lắm gỗ thời chàng biết không? ….
Nhưng nổi bật nhất của Ca Dao An Vi vẫn mãi là những vần thơ trữ
tình của trai gái làng quê trong cảm mến, yêu thương:
Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà.
Ao anh sứt chỉ đuờng tà,
Vợ anh chưa có Mẹ già chưa khâu.
Ao anh sứt chỉ đã lâu,
Hay mượn cô ấy về khâu áo này.
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Khâu rồi anh sẽ trả công,
Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho.
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo một vò rượu tăm.
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp đôi chằm em đeo.
Gíup em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.
Đình Làng Quê Việt còn là một trung tâm văn hóa của người Việt:
Ngòai việc là nơi lo công việc hành chính, không những là cơ duyên
cho chàng trai ngỏ lời của tình yêu âm thầm trong trái tim, mà còn là
nơi sinh họat bao hội hè lễ tết, cho nên Đình còn là nơi chốn của bao
kỷ niệm. Ôi ! Đình làng Quê Việt với bao hình ảnh gợi nhớ gợi
thương!
Qua đình ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu.
Sau ngày vui hội làng chàng trai đã nghe thỏang mùi hương hoa
chanh hoa bưởi với một nụ cười của riêng ai trên bước đường về:
Mình về mình nhớ ta chăng,
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
Năm quan đổi lấy miệng cười,
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.
Răng đen ai khéo nhuộm cho mình,
Để duyên mình đẹp cho tình anh mê.
Nụ cười mà hàm răng đen nhánh đến nỗi “hạt huyền kém thua” như
một vần thơ ví von nào thì quả là cái đẹp của Cô Gái Việt thật rồi . Vì
chỉ có cô gái Việt mới nhuộm răng đen để làm duyên làm đẹp và để
ăn trầu. Nhưng chàng trai đâu chỉ muốn nói có bấy nhiêu. Chàng còn
phải cần nói một câu quan trọng hơn:
Đường xa thì thật là xa,
Mượn người làm mối cho ta một người.
Một người mười tám đôi mươi,
Một người vừa đẹp vừa tươi như mình.
Rồi nhiều khi nàng con e lệ chưa biết trả lời sao, thì chàng lại sẵn hồn
thơ lai láng, dệt những vần thơ mơ ước:
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Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng.
Ước gì anh cưới được nàng,
Thì anh mua gạch bát tràng về xây.
Xây dọc rồi lại xây ngang,
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân…
Không biết rằng chàng trai lãng mạn có xây được hồ bán nguyệt
cho nàng rửa chân không, nhưng ước mơ Tình đẹp quá! Rồi cưới
được nàng rồi, mộng mơ chuyển sang tình nghĩa. Nghĩa là Tình
Thăng Hoa. Trong Nghĩa mới có Tình thương chân thật và bền vững :
Ai ơi chua ngọt đã từng,
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
Hình ảnh người vợ mới cưới phải quên thân yếu đuối, sớm khuya
trồng dâu, nuôi tằm, se tơ, dệt lụa, lo canh cửi giúp chồng ăn học đã là
bức tranh đẹp nhất của tình nghĩa vợ chồng thời xưa:
Sáng trăng sáng cả vườn chè,
Một gian nhà nhỏ đi về có nhau.
Vì chồng tôi phải chạy dâu,
Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay.
Chồng tôi thi đỗ khoa này,
Bõ công canh cửi từ ngày lấy tôi.
Kẻo không thì chúng bạn cười,
Rằng tôi nhan sắc cho người say mê,
Tôi thường khuyên sớm khuyên trưa,
Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng.
Tình đẹp quá, Nghĩa lại còn đẹp hơn. Ca Dao An Vi đã nuôi dưỡng
một chữ Tình chở Nghĩa vợ chồng đến tận thiên thu.
Nhưng, có hạt lúa mới thành cây lúa. Có nhân mới có quả . Cuộc sống
trồng cấy canh tác đã phát triển cái Tâm Bao La của Đạo Việt. Tình
thương ấy phải có nguồn có gốc. Ca Dao An Vi do đó cũng đặt nền
tảng cho một nền văn hóa tô bồi cho một Đại Tình thuở ấu thơ, đó là
lòng Hiếu Đạo. Người con được cha mẹ thương yêu lo lắng, hy sinh
cho từ lúc lọt lòng. Nhưng tình thương cha mẹ trong đời sống bị nhạt
nhòa theo năm tháng với những đuổi bắt công danh, sự nghiệp, và
ràng buộc của mối tình nam nữ, vợ chồng, con cái. Hiếu là một thứ
tình của văn hóa. Nếu không có văn hóa người ta dễ quên đi chữ hiếu.
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Hiếu không nằm trong bản năng của lòai sinh vật. Hiếu phải được ý
thức, trau giồi, phải có ý chí của con người tham dự. Hiếu là một biểu
tỏ cao cấp của Văn Hóa Nhân Chủ. Cho nên nhìn đạo Hiếu của một
sắc dân, ta có thể đánh giá trình độ Nhân Chủ của sắc dân đó.
Ai về tôi gửi buồng cau,
Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thầy.
Ai về tôi gửi đôi giầy,
Phòng khi mưa nắng cho thầy mẹ đi.
Vần thơ từ thuở thơ ấu dậy về Đạo Hiếu, người Việt nào cũng thuộc
nằm lòng:
Công cha như núi thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Với tâm thức Nhân Chủ, nên coi việc tôn kính, phụng dưỡng cha mẹ
như là một cái Đạo, là sự tu hành chân thật, chính đáng nhất trong đạo
làm người:
Tu đâu không bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.
Trong tình ruột thịt Ca Dao An Vi cũng chất phác ví von:
Cắt
dây
Ai cắt dây chị, dây em.

bầu

dây

bí

Hay như đàn gà ríu rít :
Khôn ngoan đối đáp người ngòai,
Gà cùng một mẹ chớ hòai đá nhau.
Ngòai khía cạnh biểu lộ tình cảm, Ca Dao An Vi còn nói lên cái quan
niệm đạo đức tu sửa con người. Đời sống nông nghiệp nên cách ví
von cũng chân chất bên hột đỗ, trái bí, dây bầu:
Ai ơi thương lấy nhau cùng,
Đỗ ngâm ra giá đãi đùng nhau chi.
Hay là:
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Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Giàn hoa nhân lọai! Đẹp biết bao nhiêu, Ca Dao An Vi còn chăm sóc
cụ thể hơn:
Kẻ ăn người ở trong nhà,
Sớm khuya công việc giúp ta nhọc nhằn
Thương người đầy đọa chút thân,
Chớ nên ngược đãi lòng nhân mới là.
Phát triển cái tình nhân lọai đầm ấm, thương xót nương nhẹ người yếu
kém hơn như thế trong Ca Dao An Vi, làm sao xã hội Việt có những
cảnh dã man như nô lệ, vô sản lầm than, bất nhân như bên Tây Âu
được. Cái Tình bao la, cao cả, trải khắp nơi không phân biệt con
người qua của cải, giai cấp, chủng tộc …đã thể hiện qua hai câu thơ :
Kinh đô cũng có người rồ,
Man di cũng có sính đồ trạng nguyên.
Tuy nhiên, Quân Bình là đạo lý của Việt Tộc. Cho nên, Ca Dao An Vi
ngòai việc tô bồi Tình Nghĩa Con Người, nhưng cũng khuyên con
người phải dùng Trí Tuệ của mình để nhận thức mọi vấn đề của đời
sống sao cho đạt được sự sâu xa tòan diện :
Làm người phải có trí khôn,
Nghĩ sao cho hết đất VUÔNG trời TRÒN.
Đạo Lý Vuông Tròn của Dân Tộc Việt là Đạo Làm Người, là Nhân
Đạo Hai Chiều Nối Kết, Ràng Buộc giữa Thiên Địa, không duy thiên
lơ lửng huyễn hoặc trên trời hay duy địa là sà mặt đất. Hình ảnh một
hình Tròn bao bọc lấy hình Vuông một cách cân đối như cặp bánh
chưng bánh dầy, là một biểu tượng của sự giác ngộ mối Tương Quan,
Hòa Hợp ấy của tất cả các cặp mâu thuẫn nền tảng trong vũ trụ, con
người, vạn vật: lý trí và tình cảm, vật thể và tâm linh, tiểu ngã và đại
ngã, tương đối và tuyệt đối, hữu hình và siêu hình, không gian và thời
gian, đời và đạo… Do đó Đạo Lý Việt nhìn đời sống trong cái nhìn
tòan thể, bao dung , tương đối:
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Sao trăng lại phải chịu lòn đám mây.
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Đèn ra trước gió được chăng hỡi đèn?
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Dòng Ca Dao An Vi còn là một dòng suối Nhân Bản tinh tuyền .
Đường đời xa xôi, gian nan, lòng người đâu phải lúc nào cũng trinh
bền với Tâm Đạo, cũng có lúc lao lung, lầm lối, lạc đường. Thì Ca
Dao An Vi nhắc nhở:
Ai mà phụ nghĩa quên công,
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.
Hay:
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Cùng giúp nhau giữ Nhân Đạo, những vần Ca Dao An Vi còn giúp
nhau đức khiêm nhường:
Ai nhất thì tôi thứ nhì,
Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba.
Hay cái Hạnh của đức tương dung, giải quyết mọi mâu thuẫn, khác
biệt trong hiểu biết, hòa hợp. Kỵ nhất là cái tính cực đoan, hủy diệt
đối lập.
Bên thẳng thì bên phải chùng,
Hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây.
Đức Tương Dung còn sáng tỏ hơn trong cách đối nhân xử thế :
Đừng khôn ngoan chớ vụng về,
Đừng cho ai lấn chớ hề lấn ai.
Một nền Văn Hóa có những vần ca dao của tình yêu thương mà thực
tế, cụ thể, ơn ích cho sự hòa ái với nhau, thảo nào Văn Hóa Việt
chẳng tạo ra những mẫu người HIỀN LÀNH.. Cái hiền hậu và an lành
của triết nhân, thi nhân, hiền nhân xứ Việt. Cái hiền hậu, an lành của
tâm thức sáng suốt, sống theo quy luật Thái Hòa muôn thuở của vũ trụ
nhân sinh. Cho nên người Hiền Lành của Văn Hóa Việt sống với Tâm
An Nhiên giữa đời động lọan như những đóa sen trong sạch giữa bùn
lầy:
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng.
Nhụy vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
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Trình độ tâm thức đạt đến “ Sen Trắng giữa Bùn Đen”, đó chính
là Tâm Thức An Vi. An Vi là sống với Vô biên trong đời Hữu hạn,
nên tâm hồn được Bình An với Đạo Lý giữa bao nghịch cảnh của đời
thường .
Ca Dao An Vi đã đưa con người Việt về với Tâm Đạo Việt. Thật
thế, Ca Dao An Vi đã hun đúc tình tự dân tộc, tình thâm giữa người
với người, đạo lý gia đình, mỹ tục thờ cúng tổ tiên, lòng hiếu đạo.
Hay nói cách khác, Ca Dao An Vi, dòng Ca Dao chắt lọc tinh
tuyền từ dòng sông Tâm linh phù sa Mẹ, đã nuôi dưỡng tình cảm tâm
tư con người để xây dựng NHÂN CÁCH của một CHỦ NHÂN trong
vũ trụ. Ca Dao An Vi, từ phản ánh lao tác và tình nhà, đã đưa con
người tiến lên, tiến mãi, vượt trên cấp độ của một con vật sống bằng
cảm tính của bản năng. Ca Dao An Vi đã đưa con người bay lên cõi
bao la của Tâm và của Linh, nghĩa là vượt những gì nhỏ bé thô cạn,
để vươn lên cao, đến tận miền trời bao la, vi tế, thanh thóat.
Hòan cảnh xã hội thay đổi, sinh họat kinh tế thay đổi, hình ảnh thơ
mộng“ bên anh đọc sách bên nàng quay tơ”… cũng không
còn…Nhưng trên tất cả những ý và lời, Ca Dao An Vi đã hun đúc cho
con người mọi nơi mọi thời một nền Đạo Đức nhấtđịnh : Một
chữ TÌNH để đưa lòng người về với cội nguồn an lành TÂM ĐẠO .
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V- Minh Triết Trống Đồng:

Họa Đồ Tâm Linh Dân Tộc Việt
…..
Trống Đồng là một vấn đề có liên quan đến khảo cổ. Do đó bài trình
bày về Trống Đồng của chúng tôi gồm có 2 phần chính:
Thứ nhất là Khảo Cổ Trống Đồng
Thứ hai là Minh Triết Trống Đồng
Như chúng ta biết, Trống là một cổ vật chung ở miền Đông Nam
Á, gồm cả các nước Tàu, Việt, Miến, Thái, Phi, Mã Lai, Nam
Dương…mà trung tâm phát xuất lớn nhất là ở Việt nam. Trống xuất
hiện ngay từ thời khuyết sử như trống đất, trống gỗ, trống đồng, trống
cầu mưa, trống sấm, trống vu hích, trống cầm canh…
Về cổ thư Việt, vì bị quân Tàu xâm lược lấy mất hết, không tìm
được di tích. Những sách sử từ thế kỷ 14 trở đi có nhắc đến, và rất
trân trọng. Trống thường được dùng trong tế lễ, các cuộc thề nguyền
rất thiêng liêng, trọng thể.
Triết gia Kim Định mô tả rất chính xác ý nghĩa tôn quý của Trống:
“Trống Là Tiếng Vọng của Linh Hồn Việt”

Sử sách xưa của Trung Hoa từ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, đã đề cập
đến trống đồng của Việt Tộc, tuy với ngụ ý xuyên tạc văn hóa, nhưng
đã nói lên sự sở hữu của Việt Tộc về Trống đồng. Năm 43, khi Mã
Viện đánh Trưng Nữ Vương, đã thu hết trống đồng của ta để đúc ngựa
mẫu, nên trống bị quên lãng dần, chỉ còn là đối tượng của sự thờ
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cúng. Tuy nhiên, khi Trần Lương Trung, sứ nhà Nguyên sang nước ta,
đời vua Trần Nhân Tôn (1291), có bài thơ “ Cảm sự” trong Sứ Giao
Châu tập, về Trống Đồng Việt :
“Bóng lòe gươm sắc lòng thêm đắng
Tiếng rộn trống đồng tóc đốm hoa”.
( Kim khoa ảnh lý đan tâm khổ
Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh)
Nghĩa là nhớ đến trận chiến quân Nam đuổi đánh quân Mông Cổ
sợ kinh khiếp đến nỗi chỉ nghe tiếng trống đồng rộn rã mà sứ giả đã
bạc trắng tóc rồi! .
Về phía Tây phương, đến thời Pháp thuộc, khỏang 1885-1895 thực
dân Pháp mới nhận ra trống đồng Việt là một di vật quí, tìm mua khắp
nơi, và trưng bày ở các hội chợ, viện bảo tàng ngọai quốc. Bốn trống
nổi tiếng nhất là: Sông Đà, Khai Hóa, Ngọc Lữ, Hòang Hạ. Hai trống
Ngọc Lữ, Hòang Hạ đẹp và cổ hơn cả. Trống Ngọc Lữ ở chùa Long
Đại Sơn làng Ngọc Lữ tỉnh Hà Nam. Năm 1901 trường Viễn Đông
Pháp đã nhờ trung gian chánh sứ Phủ Lý lấy trống ấy về Viễn Đông
Bác Cổ, Hà nội. Còn trống Hòang Hạ, tìm được năm 1932, nhân lúc
khai sông gần làng Hòang Hạ, tỉnh Hà Đông., trao cho trườngViễn
Đông Pháp ở bảo tàng viện Finot, nay cũng ở Hà nội.
Về khảo cổ, thật ra mới đầu trường Viễn Đông Pháp lập ra năm
1900 chưa chú ý nhiều đến trống đồng. Họ tập trung vào nghiên cứu
thời kỳ đồ đá ở Việt Nam như thời Hòa Bình và Bắc Sơn. Nhưng một
sự kiện tình cờ xẩy ra năm 1924, một người làng Đông Sơn ra sông
Mã câu cá sau trận bão lụt, thấy chiếc trống đồng nằm trên bờ sông,
lấy về bán lại cho một người Pháp tên là Pajot. Sau đó trường Viễn
Đông Pháp giao cho Pajot khai quật di chỉ Đông Sơn và tìm được
tổng cộng 489 đồ đồng, trong đó có 20 chiếc trống loại lớn, thân hình
trụ đứng thẳng, trên mặt có hình sao đúc nổi. Lọai này được Heger
chuyên gia khảo cổ về trống phân lọai hạng I trong các lọai trống. Từ
đó, trên thế giới chú ý và xuất hiện nhiều bài bình luận về Trống Đồng
Đông Sơn. Và tên Văn Hóa Đông Sơn trong ngành khảo cổ cũng do
một nhà khảo cổ người Đức Heine Geldern đặt tên trong thời gian
này. Nhưng cũng từ khi Trống đồng Đông Sơn được nổi tiếng thì
nhiều di chỉ trống đồng được thám quật, và Trung Quốc có sự tranh
chấp chủ quyền về trống đồng với ta đã bắt đầu, khỏang năm 1950.
Gần đây, các nhà nghiên cứu khảo cổ trống đồng phối hợp với các
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ngành khác như di truyền, hải dương, nhân chủng…thì sự tranh cãi
không còn nữa. Sự thật của lịch sử về nền Văn hóa Đông Sơn đã được
các nhà khảo cổ trên thế giới thưà nhận là của chủng tộc Việt. Mà
Trống Đồng Đông Sơn tại Việt Nam là một đại biểu chói chang nhất.
Nói về các niên đại văn hóa, ta có thể kể sơ:
-Văn Hóa Hòa Bình: Khỏang ít nhất 10,000 năm trước Tây Lịch:
Đây là thời đại đồ đá mới, người Hòa Bình đã khắc phục trở ngại
thiên nhiên, chế tạo dụng cụ sản xuất, từ bỏ đời sống hoang dã, hái
trái, săn bắt, Khai Sáng nền Văn Minh Nông Nghiệp tại Đông Nam Á.
Người Hòa Bình còn di chuyển từ Nam lên Bắc, sau này thành người
Tàu, đi qua Nam Dương, Mã Lai, vượt qua Mỹ Châu…Người Hòa
Bình là tổ tiên của người Việt chúng ta ngày nay.
– Thời đại Bắc Sơn: Khỏang 5000 năm truớc Tây lịch.
– Thời Phùng Nguyên: Khỏang 3000 năm truớc T.L
– Thời Đông Sơn :Khỏang 900-700 trước TL tới 200 năm sau T.L
Vua Hùng dựng nước từ 2879 trước Tây Lịch, và bị Thục Phán cướp
nước vào năm 258 trước Tây Lịch.Như vậy Thời Văn Hóa Đông Sơn
nằm trong cuối thời của các Vua Hùng Vương .
Sự nổi tiếng của Trống Đồng Đông Sơn về mặt cổ vật quý vì kỹ thuật
luyện kim thời ấy. Trống Đông Sơn là đỉnh cao của kỹ thuật hợp kim
đồng, chì và thiếc, nhờ vậy đồng có độ dai bền vô cùng, có thể dát
mỏng làm mặt trống mà tha hồ đánh không thủng. Các hoa văn trên
trống đồng cũng là những khắc chạm độc đáo cùng với vẻ hòanh tráng
của trống đồng đã làm các nhà khảo cổ quốc tế ngưỡng mộ.
Chúng tôi xin tả sơ về các hoa văn trên trống Ngọc Lữ:
Trống Ngọc Lữ có đường kính 79 cm, thân trống cao 63cm, tang
trống ( thành trống) phình ra đường kính 86cm. Trên mặt trống ở giữa
là hình mặt trời nổi cao có 14 tia sáng . Giữa các tia sáng là hình các
tam giác. Từ đó chia làm 16 vòng hoa văn, mỗi vòng bao
bởi HAI đường chỉ chạy song song.
16 vòng này lại chia làm BA nhóm vòng :
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Nhóm vòng thứ nhất sát vòng mặt trời, gồm hình như chim bay kiểu
hình chữ S.

Nhóm vòng thứ hai, ở giữa, chia thành hai nửa bán nguyệt: một bên
6 hình, một bên 8. Triết gia Kim Định gợi ý cho chúng ta rằng có thể
đây là dấu hiệu của thời thể thơ lục bát . Điều này cũng dễ đồng ý vì
lục bát là lọai thơ riêng của Việt Nam.
Một nửa 7 người hóa trang thành chim tay cầm lao, giáo,kèn.
Một dàn 4 chiếc trống với 4 người đang đánh bằng chầy đứng.
Một dàn cồng chia hai, một bên 7, một bên 8, một người đánh.
Một nhà sàn hình thuyền mái cong, có một chim đậu và hai người ở
trong đang múa giao tay giao chân, tức là như lối hát Lý Liên sau này.
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( Lý Liên)
Nửa khác trên nóc nhà có hai chim, đòan người bên chẵn bên lẻ.
Nhóm vòng thứ ba, gồm hai vòng nai và chim. Đặc biệt là cứ có
một chim đứng thì một con bay, một con đuôi dài cạnh một con đuôi
ngắn, một con đực đi đôi với một con cái…
Khảo cổ làm việc để ghi lại các yếu tố vật chất, như hình thể trống
thuộc lọai nào, độ cao, chiều kích,hình các hoa văn trên trống liên hệ
ra sao với các hoa văn của từng thời đại văn hóa, hay phân tích thành
phần hợp kim, kỹ thuật đúc trống, nơi xuất phát trống của từng lọai
v.v….Những công trình khảo cổ giúp cho ta có cái nhìn về khía cạnh
hữu hình, hữu hạn của di vật cổ mà thôi.
Nhưng Nghệ Thuật không chỉ là những gì bộc lộ ra ngòai. Điều
mà nghệ thuật diễn tả được phải là chỗ không lời, không thấy, gợi
được cái cảm nghiệm vô biên, cái ý nghĩa thấm vào tận đáy lòng
người, làm rung cảm mối suy tư…Do đó, lý tưởng của nghệ thuật
cũng là lý tưởng của con người. Vì con người là gì? Có phải rằng
chúng ta cũng chỉ là một Tác Phẩm Nghệ Thuật độc đáo, cao cả, mầu
nhiệm nhất của vũ trụ, đất trời.
Như vậy, ngắm nhìn các hoa văn trên trống đồng dân tộc, nếu tâm
hồn trầm lắng các vọng động, ta sẽ cảm được cái nghệ thuật ẩn tàng
của trống, nghĩa là tiếp cận miền vi tế của Tâm Linh Tổ Tiên Việt.
Như vậy, Ngắm Nhìn Trống, với Tâm Tư, chính là tác động của
một Công Án Thiền Tâm Linh của Đạo Việt.
Hay nói cách khác, theo Triết Lý An Vi, muốn tìm hiểu tư tưởng
Tổ tiên, ta phải đặt mọi vấn đề trong cái sinh động của TÒAN THỂ
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nền văn hóa. Ta sẽ thấy các hoa văn trên di chỉ trống đồng liên hệ chặt
chẽ với các yếu tính văn hóa chung trên các khía cạnh khác như ngôn
ngữ trong huyền thọai, ca dao, tục ngữ; như con số huyền nhiệm ; hay
là các phong tục, thể chế trong sinh họat làng quê Việt.
Thật thế, quan sát các hoa văn chạm trổ trên trống đồng ta thấy các
ấn tích văn hóa Việt đầy khắp.

1-Mặt trời : Là yếu tố ở trung tâm trống: Điều này cũng trùng hợp
với các quốc hiệu xưa của nước ta là Xích Quỷ, Viêm Việt; Xích chỉ
lửa đỏ, Quỷ nghĩa là Làm Chủ, Tinh Hoa, Viêm là xứ nóng.
Như vậy, mặt trời có liên hệ với danh hiệu nước, chứng tỏ sự gắn
liền với mặt trời của dân xứ nóng, nông nghiệp. Mà Việt Tộc là lãnh
đạo. Thêm nữa, Việt Tộc làm nghề nông thì luôn dựa vào thời tiết,
mặt trời để canh tác cho thích hợp, nên trước khi sang biểu tượng vật
linh, trong giai đoạn đầu còn ảnh hưởng tâm lý bái vật, Việt Tộc đã
sùng bái mặt trời như là nguồn sinh dưỡng.
2- Vật biểu chim hiện ra trong việc con người hóa trang bằng lông
chim, các con chim đầy khắp vòng trống. Tinh thần nước Việt hiện ra
hình chim Tiên bay múa theo chiều tay trái. Truyện Con Rồng Cháu
Tiên chính từ biểu tượng của chim bay nhởn nhơ trên ruộng lúa nước
từ thời còn là người văn minh tiền sử Hòa bình cả chục ngàn năm xưa
.
3- Dấu tả nhậm :Tả nhậm là cài áo tay trái, nói rộng ra là trọng phía
trái.Đòan người chim nai trên các vòng trống đồng đều đi về phía trái.
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Phía trái là dấu riêng của Việt tộc, một lần nữa, trống đồng đã ghi lai
nét văn hóa độc đáo của chủng tộc. Chúng tôi có một điều cần lưu ý ở
đây: Không hiểu với trình độ cảm nhận Tâm Linh siêu việt tới mức
nào, mà Tổ Tiên Việt Tộc chúng ta cứ trọng hướng trái. Vạt áo bên
phải, nút áo bên phải, nên khi cài nút áo mặc, người Cổ Việt dùng tay
trái. Điểm đặc biệt này ngược với các sắc dân khác, như là người Hoa
Hán, họ cài áo tay phải, cho nên họ có câu: “ Tứ Di tả nhậm”( Kinh
Thư) để chỉ sự khác biệt của dòng tộc Tứ Di- tức là tiền thân cũa dân
tộc Việt. Thế mà ngày nay, với những khám phá mới nhất của khoa
thần kinh não bộ học, đã chứng minh phần bán cầu não phải là tập
trung của năng lực nghệ thuật, thẩm mỹ, cảm xúc. Mà như chúng ta
đã biết, phần bên phải của não điều khiển các vận động bên trái của cơ
thể. Như thế có nghĩa là khi sử dụng tay trái là liên hệ tới não phải,
phần nghiêng về nghệ thuật, thẩm mỹ, cảm xúc – tức là Minh Triết.
Như chúng tôi đã thưa ở trên, Minh Triết gắn liền với Nghệ Thuật và
Nhân Sinh, và đó chính là đặc điểm của nền Minh Triết Việt.
Ngoài ra, Tả Nhậm còn ý nghĩa là hướng ngược chiều mặt trời,
ngược chiều kim đồng hồ. Đời sống đi theo chiều kim đồng hồ là đời
sống của vật thể, đo đếm, đều đặn, lạnh lùng, vô cảm, lý trí cứng rắn
của ý thức phân biệt . Ngược lại với những tính chất này, là đời sống
của tâm linh vô phân biệt, của cảm xúc nồng nhiệt của trái tim. Trong
ngôn ngữ, văn hóa ta nói vợ chồng, nhà nước… vợ trước chồng, nhà
trước nước tức là cái yếu ớt, nhỏ bé, cụ thể trước, đó là tả nhậm.
Có lẽ cũng vì cảm thức với Tiềm Thể Tâm Linh Minh Triết, nên
Việt tộc trọng phía trái, còn có nghĩa là sự trọng tình cảm, thương
người yếu kém trong văn hóa và đời sống Việt, còn tương quan với sự
họat động của thần kinh cảm xúc. Nếu như vậy, cảm xúc, sự tương
giao, hòa hợp, hay tình yêu thương của con người với thiên nhiên, vũ
trụ, vạn vật, và với nhau đã nằm sẵn trong cơ cấu thần kinh não bộ.
Kích động cái nguồn tiềm lực ấy lên, khơi nguồn cái dòng Tâm Đạo
ấy lên, một trong những vận động ấy chính là tác động Tả Nhậm của
Tổ tiên Việt Tộc? Ôi! Huyền nhiệm thay sức sáng tạo từ trực giác tâm
linh của Tổ Tiên ta. Chúng ta đã tháp đôi cánh Tiên nương bay lượn
trong cõi vô cùng, nên thấy ngay cái Chân Lý Tâm Linh Tả Nhậm của
bản thể vũ trụ, nhân sinh trong khi khoa học mò mẫm bằng lý trí phải
mất mấy ngàn năm mà cũng chỉ tìm được những mảnh vụn rách rời
của tấm họa đồ bí mật sự sinh tồn của vũ trụ.
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4– Tính Lưỡng Hợp trên trống: con cái và đực, các đuôi chim dài
ngắn xen kẽ. Con bay con đứng cũng từng cặp…Rồi đến các vòng
song song chạy đều trên mặt trống để phân chia giữa những nhóm
vòng hay các vòng tiếp tuyến chạy song song giữa từng vòng. Đây là
hình ảnh của tính nhịp đôi của Văn Hóa Việt, là biểu lộ tâm thức hai
chiều, đã đầy khắp mặt trống. Hình ảnh này ta còn tìm thấy nơi những
hòn sỏi tìm được ở Bắc Sơn (5000 năm trước Tây lịch) có hai dấu
vạch song song với nhau. Cũng như theo các nhà nghiên cứu cấu trúc
ngôn ngữ Việt, thì khỏang 80% từ ngữ Việt gồm hai chữ ghép với
nhau. Thí dụ như: đi lại, ngang dọc, ăn làm, nói năng…
5- Nông nghiệp đã hiện rõ nơi các chầy đứng giã gạo của nhà nông.

6- Địa vị Con Người : Địa vị của một chủ nhân trong vũ trụ đã thể
hiện trong mọi sinh họat trên trống đồng ngay giáp vòng trung tâm
mặt trời. Con người xuất hiện trong các động tác của múa, hát, giao
hòa . Mọi người cùng múa, cùng hát, cùng giao tay chân . Người điều
động là một người của nhóm, ta thấy cảnh mọi người cùng nhau tham
dự trong một Tinh Thần Công Thể, như là các phần tử trong một cơ
thể. Tuyệt nhiên không hề có cảnh của mối liên hệ chủ –nô, ngay cả
hình ảnh của vua quan và thứ dân cũng không có. Đây là điểm nổi bật
của tinh thần Nhân Chủ đã thể hiện rõ ràng trong cảnh trên mặt trống.
Mọi người bình đẳng bên nhau múa hát vang trời dậy đất trong cuộc
đại diễn hành về hướng trái để hội nhập với lửa trời thiêng liêng ở
trung tâm Trống Không của lòng mình.
7- Minh Triết Thái Hòa trên mặt trống . 16 vòng bao gồm 3 nhóm
vòng cuả Trời, Đất, và Người . Tất cả đang an vui sinh động bên
nhau.
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Cảnh Trời-Đất-Người Thái Hòa .
Tất cả cái khung tâm thức lưỡng hợp, thái hòa như trời – đất, chẵn
– lẻ, vuông – tròn…là cái khung họa đồ của tư tưởng dân tộc. Khung
tâm thức ấy dù trải qua bao thăng trầm nguy biến, dưới ách lệ thuộc
ngàn năm, qua bao âm mưu cướp sạch, tiêu hủy văn hóa Việt để con
cháu không con nhớ đuợc cội nguồn, văn hóa của tổ tiên, nhưng kỳ
diệu và may mắn thay, Văn Hóa chủng tộc Việt chúng ta vẫn sống
còn. Để ngày hôm nay, ta còn cơ hội chiêm ngắm các hoa văn khắc
ghi trên mặt trống mà nhận diện tấm họa đồ di bảo của tổ tiên. Nó
hướng con người Việt tìm về nội tâm, tìm ra lẽ sống an vui hòa bình .
Nó linh thiêng vì lẽ sống ấy không phải là vật chất nên không bị tiêu
hủy qua bao ngàn năm tang thương. Sức sống Việt là sức mạnh của
Văn Hóa, nên trường tồn, nên linh thiêng. Nên chúng ta có thể gọi tên
là Họa Đồ Tâm Linh Dân Tộc Việt.
Khảo cổ đã mang lại cho ta niềm tự hào Việt Tộc, với nền văn
minh lúa nước Hòa Bình. Đặc biệt nơi đây, khảo cổ đã mang cho
chúng ta tiếng Trống Đồng Đông Sơn rộn rã trong từng đáy lòng con
dân Việt.
52

Nhưng thật ra, Trống Đồng chỉ là một biểu tượng của khía cạnh
Văn Minh. Nhưng còn nền Văn Hóa của Tổ tiên, chúng ta chưa có dịp
tự hào vì chưa tìm cho thấu triệt, để ôn lại với nhau, truyền đạt cho
nhau về ý nghĩa bức tranh Họa Đồ Tâm Linh Việt khắc ghi trên trống.
Nơi đây ta sẽ thấy cả một nghệ thuật sống của đạo lý Việt : Chỉ là một
chữ HÒA thật lớn lao. Minh Triết HÒA ấy bộc lộ rõ ràng : Mặt trời ở
giữa trung tâm, đó là HÒA TRỜI. Như là Hòa với nguồn ánh sáng
nuôi dưỡng vạn vật, sự sống cho muôn lòai. Rồi những vòng thú vật
hiền lành, các con chim, nai bé nhỏ chính là vòng của đạo sống HÒA
với ĐẤT. Và giữa cái cảnh trời đất mênh mông niềm hòa ái ấy, con
người mới HÒA NGƯỜI với nhau.Đó là chính từ cảnh hòa hợp khắp
cùng trời đất vạn vật, con người làm nên cuộc đại diễn hành thiêng
liêng ca múa bên nhau với trời cùng đất. Trên trống đồng chính là
cảnh “Ta cùng trời đất ba ngôi sánh, Trời – Đất – Ta đây một chữ
đồng”( Vịnh Tam Tài, chí sĩ Trần Cao Vân) Bức họa đồ ấy vẽ nên
những nét căn cơ của đời sống. Nét căn cơ ấy là Bản Chất và cũng
là Hành Trìnhcủa con người. Bản chất con người tóm gọn chỉ là giao
điểm của tinh thần vô biên với vật thể hữu hạn. Hành trình của con
người chẳng qua là cuộc hành hương về với bản gốc mình, có nhịp
tiến lên thanh cao mà cũng có bước đi xuống lưu hành cùng thế tục.
Đó là ý nghĩa chữGIAO CHỈ cũa Việt tộc. Giao Chỉ là giao lại, nối
kết hai Chỉ (hai đầu mối, hai thái cực) Trời và Đất, hai đối cực làm
nên con người. Cho nên nói con người là vật chất, như duy vật là “duy
chỉ” chứ chưa là “Giao Chỉ”, nên còn tách biệt phân ly thực tại hai
chiều Lưỡng Hợp của Chân Lý Việt. Nói con người là linh thiêng xa
rời xác thân, vật thể cũng là “duy chỉ” chứ chưa phải là ‘“Giao Chỉ”.
Con người là “Giao Chỉ” có nghĩa là con người là một nơi hội tụ, ràng
buộc, tương giao của trời và đất, hữu hạn với vô cùng. Trên trống
đồng chúng ta thấy tinh thần “ Giao Chỉ” cùng cực.
Trời không cô lẻ, đất cũng chẳng xa rời, con người khắc ghi cái
cảm thức Hòa điệu Trời – Đất -Người bằng vòng người hóa trang
chim nhảy múa theo chiều minh triết tả nhậm. Chúng ta thấy tinh thần
ca vũ, hóa trang với lông chim với sự thanh thóat bay bổng của cháu
TIÊN. Và chúng ta cũng thấy Tiên không một mình, mà trên tang
trống ( thành trống) lại có nét khắc họa cảnh chim Tiên lao thẳng vào
miệng Rồng tạo thành cảnh Tiên Rồng hòa hợp sánh đôi để rồi sẽ sinh
ra một bọc trăm Con Rồng Cháu Tiên mà Triết Gia Kim Định đã mô
tả bằng từ ngữ rất gợi hình: “Thuyền Tình Bể Ái” Tiên Rồng.
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Thuyền Tình Bể Ái Tiên Rồng
Ngòai ra, chữ VĂN trong từ ngữ Văn Lang cũng cùng ý nghĩa trời đất
giao thoa như GIAOcủa giao Chỉ. Nước ta quốc hiệu Văn Lang tức là
đất nước của con người đã đạt mức độ Văn Trời -Văn Đất , tương
quan với Trời cùng Đất. Trên Trống Đồng, họa đồ Con Người Giao
Hòa cùng Trời Đất, ca múa những bước hòa nhịp Văn Lang, mà Triết
Gia Kim Định đã đặt tên vũ điệu này là Văn Lang Vũ Bộ.
Như vậy, tìm hiểu trống đồng cổ vật quý của văn minh Đông Sơn
thời Hùng Vương, cũng như các khía cạnh khác về kích thước, sự
luyện kim trong kỹ thuật đúc trống…, chỉ là mới tìm hiểu cái hình
thức bên ngòai, các yếu tố vật chất của trống. Nhưng khi mà chúng ta
tìm hiểu thâm sâu thêm vào ý nghĩa của trống, qua các hoa văn, thì đó
mới là tìm lại những gì trường cửu hơn, văn hóa hơn, nội tâm hơn,
mới đúng như cái nhìn ngắm để rồi nghe được “Tiếng Vọng của Linh
Hồn Việt”.
Hay nói cách khác, nếu thế giới hôm nay đang miệt mài say sưa
hữu vi duy vật quá độ, xa rời yếu tính Giao Chỉ tâm linh, nên gần kề
cơ nguy hủy diệt, thì tìm về ý nghĩa Minh Triết Trống Đồng chính là
việc kéo con người về với cái luật quân bình tự nhiên An Vi, để sinh
tồn. Nghĩa là sống với Đạo Trống. Trống dùng như danh từ, là cái
trống, về hình thể bên ngòai. Mà động từ Trống là sự hư tĩnh trống
không. TRỐNG chính là HƯ TÂM, theo đạo Trống là làm cho lòng
trống không (cái Không dọn đường chứa đựng cái Có, tương tự như
Chân Không Diệu Hữu ) như tâm thức trong suốt trẻ thơ. Thiên đàng
nào ở đâu xa, chính ngay tại tâm thức Giao lại Chỉ Trời và Chỉ Đất,
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Văn lại cái Hữu Hình với Siêu Hình. Nơi Tâm Thức Vô Phân Biệt hai
cõi Hữu và Vô, con người đạt đến cái ngây thơ hồn nhiên của tâm hồn
trẻ thơ, chính là Tâm Đạo. Cho nên, Triết Việt là đường về Nội Tâm,
tiếp cận được cảnh giới siêu việt, chan hòa niềm an vui thanh tịnh,
giao hòa được với bản thể sinh mệnh hai chiều đại ngã tâm linh. Do
đó, Triết Việt là triết của TÂM nên rất ĐƠN SƠ mà NỀN TẢNG, chỉ
vài nét chạm khắc nghệ thuật như hình Tiên Rồng HAI chiều lưỡng
nghi hòa hợp, hayBA vòng đại diễn Trời- Đất- Người cũng đủ đúc cốt
xây nền cái trụ cột chính của Họa Đồ Tâm Linh Dân Tộc Việt.
Từ đó, nếu đọc đúng được họa đồ di chúc tinh thần của tổ tiên thì
con cháu được an lành, đời là cuộc diễn hành về nhất thể thiêng liêng,
như hoa hướng dương hướng về mặt trời Chân Lý. Nếu không đọc
đúng, sai một ly đi một dặm, thì phải lâm vào khổ nạn của sai lầm, bất
an cả thể xác lẫn tâm hồn, đắm chìm trong thế giới đau thương và hủy
diệt. Cuối cùng chúng ta nhận ra rằng trăm sự khổ đau, bất an của con
người xuất phát từ tư tưởng giới hạn, vì dùng TRÍ nhiều hơn TÂM,
nên chỉ thấy cái chẻ nhỏ của thực tại, chỉ thấy khía cạnh mà chưa thấy
cái tòan thể. Chỉ thấy con người của cá nhân tiểu ngã, con người lý trí,
con người của đòan lũ, con người của phe nhóm, con người của tôn
giáo… Đó là con người còn thiển cận, nhỏ bé, hẹp hòi, nên gọi là con
người “ Duy Chỉ”. Con người “ GIAO CHỈ” là phải lớn lao hơn, cao
cả hơn, là con người tự thân, tự do, đơn sơ, tinh tuyền một chữ
NGƯỜI không pha tạp bất cứ sắc mầu nào. Cho nên, Triết Gia Kim
Định cứ kêu thống thiết lên rằng: “ Đạo mất trước, nước mất sau”. Do
đó, muốn cứu nước, cứu nhà, trước tiên ta phải tìm về Đạo Việt, Đạo
GIAO CHỈ của nguồn Minh Triết Việt.
Một cách hình ảnh hơn, ta có thể nói rằng Đạo Việt chính là Đạo
Trống. Có để lòng trống không, thì mới giao hòa được bao cái mâu
thuẫn, chia rẽ chính bản thể của mình với vũ trụ, nhân sinh, trong bao
đa đoan, đa sự của cuộc đời… Bình An và Chân Hạnh Phúc nào đến
được khi ta chưa mở lòng cho Trống, cho Không.
Thật thế, Đạo Trống đã khắc ghi trên các hoa văn có con dấu ấn
LƯỠNG HỢP, THÁI HÒA hay là HAI- BA , dấu chỉ đường về với
Đạo. Đọc lịch sử quê hương, ta thấy biết bao thăng trầm, vinh nhục.
Và mang Đạo Trống quán chiếu, ta thấy ngay tầm ảnh hưởng của bức
họa đồ sinh tử của dân tộc Việt. Hôm nay, trên bước bất đắc chí phải
tha hương, nói đến chuyện cứu quốc, kiến quốc, thì không thể không
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tìm lại một họa đồ thích hợp với căn tính Việt để xây nhà Việt, cho
người Việt khỏi lâm cảnh không cửa không nhà, tinh thần bơ vơ
không nơi trú ngụ. Một dân tộc có bản sắc 5000 năm không bị tiêu
trầm, chắc hẳn tấm họa đồ của dân tộc ấy phải chứa đựng nổi hồn
thiêng văn hóa của giống nòi. Chắc hẳn nền văn hóa ấy phải đủ sức
sống mãnh liệt để hàng ngàn năm dòng máu Lạc Việt cứ tuôn đổ ra để
bảo vệ nó qua bao thăng trầm. Tấm họa đồ ấy trong thời thanh bình an
lạc Hùng Vương đã khắc ghi cái tâm tình, trí tuệ, đau thương của
giống nòi Việt Tộc trên hoa văn của Trống Đồng mà đại biểu là Trống
Đông Sơn rực rỡ một thời.
Bài tìm hiểu Triết Việt về Minh Triết Trống Đồng này của chúng
tôi chỉ như một gợi ý, không có tham vọng giải thích được hết cái đạo,
cái tình, cái ý, cái chí của tổ tiên. Chỉ là những phác họa lại trong
muôn một, cái Hồn của đất Việt, cái Tâm của Đạo Việt, bức Họa Đồ
Tâm Linh Dân Tộc Việt, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau gia tài tinh
thần của Tổ Tiên trao gửi lại nơi các hoa văn trên Trống Đông Sơn
Gọi Hồn Dân Tộc.
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VI- NHỮNG SỐ HUYỀN CƠ CỦA VĂN HÓA VIỆT
…..
Trên đường hướng đi tìm một ý nghĩa Minh Triết cho Văn Hóa Việt
Nam để xây dựng một nền tảng sâu sắc, tòan diện và quán triệt về Tư
Tưởng và Nhận Thức của Tiền Nhân Việt, những bài tham khảo
trước, chúng tôi đã đề cập đến Triết Việt qua nhiều khía cạnh khác
nhau: Về ngôn ngữ, như Tâm Thức Lưỡng Hợp trong các truyện tích
Con Rồng Cháu Tiên, Bánh Dầy Bánh Chưng của Huyền Sử Dân
Tộc. Như Nhân Chủ Tính trong các truyện tích Phù Đổng Thiên
Vương, Kim Qui; hay dòng Ca Dao chuyên chở Tính An Vi của Triết
Việt. Về nghệ thuật tiêu biểu như những hoa văn trên Trống Đồng
Đông Sơn với Ý Nghĩa Trời – Đất – Người trong cảnh Thái Hòa, dấu
chỉ An Vi Việt Đạo từ những thời các Vua Hùng dựng nước, dựng
nhà.
.Hôm nay chúng tôi xin trình bày tư tưởng Việt Tộc của chúng ta
trên một khía cạnh mà có lẽ chúng ta ít nghe nói tới: Đó là những
CON SỐ. Có nghĩa là thay vì diễn tả tư tưởng, nhận thức bằng lời nói,
câu chuyện, hay hình vẽ, các nét khắc họa của nghệ thuật, Tổ tiên ta
cũng đã nói lên cái nhận thức tư tưởng căn bản của mình về vũ trụ,
con người, xã hội, lịch sử và sứ mạng của nó qua những biểu tượng có
một trật tự sắp xếp như những con số. Triết Việt gọi là những Số
Huyền Cơ. Huyền là huyền bí, sâu xa. Cơ là căn cơ, căn bản, nền
tảng.
.Như vậy tìm hiểu Những Số Huyền Cơ của Văn Hóa Việt là tìm
hiểu những nét đơn sơ mà sâu sắc, là tìm hiểu linh hồn vũ trụ, bản tính
của vạn vật trong đó có con người, đuợc diễn tả bằng một mô hình
mới của ngôn ngữ với những con số huyền bí , thần kỳ…
.Văn hóa bao gồm mọi hình thái sinh họat của con người khi tiếp
xúc với thiên nhiên, xã hội. Mọi hình thái ấy, dẫu có đa diện tới đâu,
có phức tạp thế nào, nếu có Minh Triết soi đường thì thật ra vẫn có
một quy luật nằm ngầm chi phối, liên kết , ràng buộc các yếu tố lẻ tẻ
riêng biệt lại với nhau theo một dạng thức nhất định. Một trong những
biểu lộ Yếu Tính ấy của Văn Hóa Việt chính là những Con Số Huyền
Cơ . Thật vậy, những con số huyền bí như cơ trời ban riêng cho chủng
tộc Việt chúng ta, chính là cái mạch nguồn ngầm chảy, dưỡng nuôi,
có khi không ý thức được, nhưng nó vẫn là Mô Hình Nền Tảng xây
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dựng nên 5000 năm Văn Hóa Việt . Những Số Huyền Cơ này là sự
độc đáo, là bản sắc, để rồi sau này, trong dòng vận mệnh, nó phải tạp
lưu với các nền văn hóa khác, Minh Triết Việt vẫn không bị tiêu trầm.
.Có thể nói, chính vì thế, ngày hôm nay chúng ta còn có cơ hội tìm
về bản gốc của nền văn hóa riêng của chúng ta, nhờ vào dấu ấn Huyền
Cơ với những Con Số Minh Triết từ thuở sơ khai của Nhận Thức và
Tư Tưởng của Tổ Tiên để lại.
. ,Thật thế, trước khi con người có ngôn ngữ đủ để diễn tả mọi trạng
thái suy tư, con người đã dùng hình vẽ và con số để diễn tả thực tại.
Rồi sau này văn minh hơn, có ngôn ngữ, chữ viết, con người dần dần
quên đi cách biểu tỏ bằng hình vẽ và con số. Nhưng vì chính bị bỏ
quên, nên con số có một vị trí Thiêng Liêng của nó.Nó đại diện cho
các chân lý cổ sơ, trình độ tâm thức khai nguyên, khi con người còn ở
tình trạng tâm thức hòa đồng bản ngã với vũ trụ, nên dễ diễn tả gần
đúng các định luật nền tảng ấy.
. .Hôm nay ta hãy cùng tìm hiểu xem Văn Hóa Việt đã diễn tả thế
giới bằng những con số nào.
.
.Trước nhất là cặp con số 2-3, mà chúng ta thường thấy trong
ngôn ngữ Việt là Vài- Ba.
.

.Chúng ta thấy Ngôn Ngữ Huyền Sử mở đầu nước Văn Lang là:
Con Rồng Cháu Tiên:

.Về ý nghĩa HAI biểu tượng Rồng -Tiên. Tức là KHÔNG DUY
CHỈ là MỘT biểu tượng mà thôi, điều này chúng tôi đã đề cập đến
Tâm Thức Lưỡng Hợp trong Huyền Sử Hồng Bàng. Nhưng vấn đề
mới chúng ta đặt ra ở đây là, đành rằng với tâm thức lưỡng hợp,
truyện Hồng Bàng đã GIAO CHỈ – có nghĩa là nối kết hai đối cực –
được Rồng và Tiên, nhưng lại là CON RỒNG CHÁU TIÊN chứ
không phải Cháu Tiên Con Rồng hoặc là Cháu Rồng Cháu Tiên ? Nếu
nhằm ngụ ý sâu xa, thì từ ngữ CON đi với Rồng và CHÁU đi với Tiên
hẳn phải có một ý nghĩa .
. .Chúng tôi xin phép được giải thích như thế này: Con Rồng là số 2,
vì nếu tính từ đời mình là số 1, con là số 2.
, .Rồi Cháu Tiên, tức là số 3, ví như mình là số 1, con là số 2 thì
cháu là số 3.
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.

.Con Rồng Cháu Tiên có nghĩa bằng số là 2 Rồng 3 Tiên.

. .Nghĩa là thay vì ngôn ngữ nói Con Rồng Cháu Tiên, thì bằng con
số, là cặp số 2-3. Ta thường nghe nói từ ngữ “Vài – Ba” cũng chính là
bộ số Huyền Cơ 2-3 này.
,
.Văn hóa truyền lại rằng chúng ta là Con Rồng Cháu Tiên, là ý
nghĩa vũ trụ cũng như con người có đặc tính 2 phần Rồng, 3 phần
Tiên. Tỷ lệ Rồng Tiên là 2-3. Rồng là linh vật ở thấp, gần đất và
nước, đó chính là biểu tượng cho phần hữu hình, xác thân, vật thể.
Tiên là hình ảnh thanh cao trên trời, thuộc về siêu hình, vô hạn, tinh
thần. Như thế Văn Hóa Việt đã xác định Tính GIAO CHỈ tức là Nối
kết, Hòa hợp, Tương tác của hai tính chất đối lập của VÔ biên và
HỮU hạn nơi vũ trụ vạn vật . Minh Triết biểu thị bằng con số, Có và
Không Giao Chỉ với tỷ lệ 2/3.
. .Thật thế, con người là một sinh vật trong muôn lòai, cũng có xác
thân hữu hạn, bất tòan. Nhưng con người còn có khuynh hướng vươn
lên những giá trị cao cả, thiêng liêng, tìm về tuyệt đối vô cùng. Minh
Triết Việt không những soi sáng chân lý ấy mà còn đặt đựơc số độ
cho tỷ lệ Vật và Tâm là 2/3 nữa.
. .Chúng tôi có thể minh chứng về mô hình của Bộ Số Huyền Cơ 23 này nơi một truyện khác trong Huyền sử của ta là Bánh Dầy Bánh
Chưng tức là Hình Vuông với Hình Tròn .
Cặp Bánh Chưng Vuông Bánh Dầy Tròn.
.Nếu ta thử tính diện tích một hình vuông với hình tròn của nó, có
nghĩa là cạnh chéo của hình vuông là đường kính của hình tròn, ta
thấy diện tích hai hình Vuông Tròn có tỷ lệ là 2/3.
.
.Như vậy có thể nói bộ số 2-3 là ngôn ngữ bằng số của Huyền Sử
CON RỒNG CHÁU TIÊN, hay là Bánh Chưng VUÔNG với Bánh
Dầy TRÒN .
Di Chỉ Khảo Cổ.
.Về lãnh vực khảo cổ, ta cũng tìm thấy dấu ấn 2-3 trong rất nhiều
di chỉ: các đồ dùng cao trọng như tế lễ thì tòan là theo kiểu 2-3: Như
cái đỉnh, cái lịch có 2 quai với 3 chân . Cái phủ Việt ( cái rìu ) lưỡi
cong, di chỉ khảo cổ thời Văn Hóa Đông Sơn có khắc hình 2 con giao
long ở trên với hình 3 con nai ở dưới. Hoặc 2 con giao long ở trên,
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phía dưới là 3 người hóa trang chim như đang trong một Vũ Điệu VàiBa của dân tộc.

Phủ Việt

Bộ số 2-3 trong di chỉ khảo cổ
Trên mặt trống đồng Ngọc Lữ, Đông Sơn, chúng ta cũng thấy số bộ số
2-3 đi với nhau như bóng với hình: Cứ bao bọc mỗi vòng lớn lại có 2
đường chỉ chạy song song, và 3 nhóm vòng từ giữa mặt trống tỏa ra
đại biểu cho 3 tầng Trời- Đất-Người rõ rệt .
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. .Tóm lại, chúng ta có thể kết luận, bộ số 2-3 là bộ số đặc biệt chỉ
Văn Hoá của chủng tộc Việt mới có, mà Lạc Việt ta còn giữ được
nhiều nhất nơi Ngôn Ngữ như Con Rồng Cháu Tiên, hình thể như
Vuông Tròn, khảo cổ như các hình khắc chạm trên các di chỉ phủ việt
, đỉnh, trống đồng kể trên.
.
.Một điều rất ngạc nhiên và thích thú, khoa học ngày nay cũng
chứng minh chân lý ấy. Hai nhà bác học Trung Hoa là Dương Chấn
Ninh và Lý Chánh Đạo đã được giải thưởng Nobel về Vật Lý năm
1957 qua thí nghiệm tại nhà máy nguyên tử ở Columbia, đã công bố
kết quả rằng : Khi cho nổ hạt nhân nguyên tử, tức là có phóng xạ, thì
những tia phóng xạ của âm và dương điện tử có độ dài không bằng
nhau. Độ dài của tia ly tử âm và ly tử dương có tỉ lệ 2/3. Khi đem một
nguyên tử khác chặn các tia ly tử ấy, tia dương phát ra 3 tia nhỏ. Tia
âm phát ra 2 tia.Như vậy, chân lý tương quan giữa hai lực – nói theo
danh từ thông thường là âm-dương – căn bản trong trời đất vạn vật mà
con người là một phần tử có một tỉ lệ là 2/3, nếu nói theo tả nhậm tức
là âm đi trước. Cái cụ thể, yếu ớt , hữu hạn trước. Thì có thể nói trong
ngôn ngữ Huyền Thọai tổ tiên ta gọi là Rồng – Tiên, Vuông – Tròn .
Cũng như trên nghệ thuật khắc họa khảo cổ Tổ Tiên Việt đã trực thị
Minh Triết 2-3 , mà ngày nay khoa học tối tân với bao dụng cụ tinh vi
cũng chỉ chứng minh chân lý Vài-Ba này.
. .Thật ra suy nghĩ sâu xa, thì ta có thể hiểu được, Minh Triết bắt đầu
với Trực Giác, Tâm Linh, cho nên chân lý đến nhanh thần kỳ, nhiều
khi chỉ trong một giây phút thần giao cảm ứng, trí tuệ thông suốt bao
trùm vũ trụ, mà cả ngàn năm sử dụng lý trí của khoa học vật chất chưa
đến được cái chân lý tận cùng ấy.
. .Ngòai ra số 2 cộng với 3 là con số 5 là tổng hợp của cả hai yếu
tính sống còn của đời sống, cho nên ta có thể gọi con số 5 là số thiêng
liêng của Tâm Linh vì nó là số liên kết, giao chỉ được hai số 2 và 3
nền tảng kể trên . Nói cách khác, khi đạt quân bình 2-3 là đạt đạo của
con số 5 một cách đúng liều lượng 2 Rồng 3 Tiên, 2 Vuông 3 Tròn.
Hay nói theo ngôn ngữ ngày nay là 2 vật chất 3 tinh thần, 2 lý 3 tình.
Nhưng nếu tổng cộng là 5 nhưng là 1 tinh thần + 4 vật chất hay 1 vật
chất + 4 tinh thần, tức là duy vật hay duy linh đều là sự bất quân bình.
Lý tưởng là Con Rồng Cháu Tiên, hay Tròn bao bọc Vuông, tức là 3
Tròn 2 Vuông, 3 Tiên 2 Rồng. Khi nào số 5 đạt mực độ dung hòa
Thiên Quân thì phải đạt cái quân bình tự nhiên 2/3 như đã trình bày,
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thì 5 mới là con số nói lên đạo lý dân tộc . Như vậy xã hội duy vật của
tư bản hay cộng sản chưa thực hiện được bản chất của Văn Hóa Việt,
vì chưa xây dựng cuộc sống trên căn bản con số 5 huyền cơ của vũ trụ
vạn vật mà tổ tiên đã trực thị một sớm mai của thời Khai Nguyên Tư
Tưởng Việt.
.
.Thêm nữa, con số 9 cũng rất quan trọng trong văn hóa nước
nhà. Số 9 mang ý nghĩa an vui, hạnh phúc. Ta nhớ lại từ ngữ Cửu Lạc,
Cửu Lạc là số 9 an vui. Rồi thời kỳ kết tụ 9 chi nhánh của một dòng
Bảo Giang – dòng sông xuất phát từ Tây Tạng huyền bí với rặng Hi
Mã Lạp Sơn ngút ngàn – tại miền Tây Nam đất Việt, để thành dòng
Cửu Long Giang mơ màng với con số 9 huyền cơ đã là giấc mơ đẹp
tuyệt vời cho một mùa Hội Long Hoa. Long Hoa có phải là Rồng Việt
nở Hoa? Đóa Hoa An Vi nở trên đất thiêng của Con Rồng Cháu Tiên
Việt tộc? Bảo Giang Triết Vương xuất? Cửu Long và Cửu Lạc đều là
ý nghĩa về con số 9 với niềm tin và hy vọng an vui thái hòa .
. .Nếu chúng ta đã thấy số 2 và 3 là số của văn hóa Việt, mà mấy
ngàn năm sau khoa học mới chứng minh được nhờ vào bao dụng cụ
tinh vi, thì con số 9 An Vui với dòng Bảo Giang Cửu Long và Hội
Long Hoa trên đất Việt, một trực thị Tâm Linh của Hồn Thiêng Sông
Núi, Anh Linh Giống Nòi, có khi cũng không cần phải khoa học
chứng minh một lần nữa. Khoa học là lý trí, dựa vào cụ thể, nên luôn
chậm chạp. Nhưng tâm linh là trực giác, cái biết ngay lập tức, cảm
ứng việc vũ trụ trong cái giao hòa thông thiên với lẽ vận hành tiến
hóa, không qua thời gian hay quá trình trong phòng thí nghiệm. Cho
nên không thể không trân trọng những con số huyền bí cơ trời vận
nước.
.
.Nói đến Cơ Trời, chúng ta đã vừa tìm hiểu về Cơ của Trời qua
những con số Huyền bí 2-3, số 5 và số 9 của Văn Hóa Nhân Bản Tâm
Linh Việt.
.Và còn Vận nước, có lẽ chúng ta cũng thử nhận xét thêm về thế giới
hôm nay, mà giữa trào lưu tòan cầu hóa về mọi mặt, vận nước nhỏ bé
của chúng ta cũng không thể tách rời.
……Chúng ta thấy, truyền thống DUY LÝ khởi đầu tự Socrate đã
phân đôi thế giới đối lập nhau, một có thật và một không thật, theo
tinh thần gọi là nhị nguyên, đã tiêu diệt ý thức huyền thọai- gia tài tâm
linh Hy lạp, đã bỏ rơi con người với tòan thể giá trị sống động của
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nó.Mấy thế kỷ gần đây, tinh thần duy lý lại được sự tiếp tay của khoa
học kỹ thuật, cùng với giới tư bản vụ lợi đã đẩy nhanh nền văn minh
duy vật một chiều đến bên bờ vưc thẳm:
Về Y học:
Y học theo lý tưởng tự nhiên là một ngành học để cứu đời, nhưng vì
hiện nay nằm trong tay giới tư bản đầy óc trục lợi, nên thay vì chữa
bệnh, thì những cách thức nuôi bệnh lại gia tăng, cộng với sự sản
xuất, quảng cáo chi phối sự tiêu thụ thuốc men một cách bừa bãi, quá
độ: Theo thống kê đầu thập niên 1980, riêng về thuốc Aspirin, cả
nước Mỹ tiêu thụ khỏang 20,000 tấn mỗi năm, đổ đồng 255 viên cho
một người. Trong 50 năm vừa qua, các lọai thuốc tâm thần như thuốc
ngủ, thuốc an thần, kích thích, hoặc các lọai trụ sinh tiêu thụ gia tăng
khủng khiếp.Đến nỗi các nhà nghiên cứu về xã hội Âu Châu đã báo
động rằng số tiền chi phí về tâm thần nhiều hơn ngân sách quốc
phòng.
Về nông nghiệp:
Thiên nhiên đáng lẽ là bà Mẹ dưỡng nuôi con người thì cũng bị giới
tư bản lợi dụng. Sản xuất nông nghiệp không còn để giải quyết ưu tiên
cho các nhu cầu của người dân địa phương, mà là để phục vụ trước
nhất cho mục tiêu lợi nhuận của giới tư bản.
……Vì thế, sự canh tác phải lệ thuộc vào phân hóa học, thuốc diệt
trùng. Điều này người nông dân phải từ bỏ lối canh tác không tốn kém
dựa theo mặt trời, đất đai và các chu kỳ thiên nhiên; người tiêu thụ
phải dùng sản phẩm đầy chất độc hại của hóa chất phân bón, rất có hại
cho sức khỏe.Đó là chưa kể đến việc các thuốc diệt trùng, phân bón
hóa học chẩy xuyên vào lòng đất, nhiễm độc nước uống, cùng bị trộn
lẫn vào các chất lọc dầu hỏa có thể làm hư hại hệ thống miễn nhiễm
của cơ thể con người.
…..Về đất đai, sự tiếp nhận phân bón hóa học từ năm này qua năm
khác, khiến sự cân bằng trong lòng đất bị phá vỡ. Số lượng chất hữu
cơ trong lòng đất bị giảm thiểu, khiến khả năng giữ độ ẩm của đất bị
giảm theo. Đất mùn bị tiêu hao, độ xốp của đất bị sút giảm. Đất trở
thành khô và chết, nên một mặt cần lọai máy cầy mạnh hơn, một mặt
đất dễ bị xóay mòn bởi gió và nước. Đất mất dần mầu mỡ.
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Về sự thay đổi khí hậu :
…..Tình trạng vừa trình bày ở trên đang xẩy ra hầu như khắp nơi trên
thế giới ngày nay. Đặc biệt, các đại công ty liên quốc như Goodyear,
Volkswagen, Nestlé…đã và đang ủi bằng phẳng hàng trăm triệu mẫu
Anh trong rừng Amazon ở Ba Tây để nuôi gia súc trong mục tiêu xuất
cảng. Các nhà môi sinh học đã cảnh cáo các hành vi trên của giới tư
bản có thể gây ra các ra những cơn mưa như thác lũ cùng với ảnh
hưởng của mặt trời vùng xích đạo có thể gây ra các phản ứng dây
chuyền khiến khí hậu khắp nơi trên thế giới sẽ thay đổi một cách
nghiêm trọng.
……Nguyên nhân thứ hai thường được đề cập tới là ảnh hưởng của
các nhà kính(greenhouse effect). Trái đất nhận nguồn phát xạ
(radiation) từ mặt trời phần lớn dưới dạng ánh sáng. Khỏang 1/3 số
lượng phát xạ trên dội ngược lên không gian do mây mù, bụi bặm và
ô nhiễm. Phần còn lại chạm mặt đất, bị trái đất hút vào, nhưng rồi bị
đẩy lại lên không gian dưới dạng hơi nóng. Nhưng một phần hơi nóng
đó bị giữ lại do các chất gas làm nên “greenhouse” bao gồm hơi nước,
CO2, Methane, Nitrious, Oxyde, Ozone nằm ở phần dưới cuả bầu khí
quyển. Kết quả là trái đất ấm hơn 3 độ Celsius với “ảnh hưởng nhà
kính”.
……Ngòai ra, các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy là độ đặc của
các chất CO2, Methane gia tăng rất nhiều từ các cuộc cách mạng kỹ
nghệ (các chất khóang sản như than đá, dầu thô và gas thiên nhiên bị
đốt cháy).
……Các sự thay đổi khí hậu sẽ gây tổn hại cho môi sinh, các ngành
công nghiệp làm rừng, đánh cá, cũng như hạ tầng cơ sở các thành phố
ven biển. Nhiều lọai cầm thú, thủy sản bị tiêu diệt.
……Các bệnh tật do muỗi ao, hồ, sông biển sẽ gia tăng.
……Quan trọng hơn cả, là sự kiện nhiệt độ không khí tăng lên có
nguy cơ làm tan băng tuyết ở Nam, Bắc cực gây nên nạn lụt lội và tới
một mức nào đó tạo sự bất quân bình và trái đất có thể đổi trục và nạn
hồng thủy sẽ xẩy ra và tiêu hủy hòan tòan sự sống trên trái đất.
Hiểm họa chiến tranh:
……Chỉ trong vòng một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của văn minh
Tây Phương, nhân lọai đã trải qua không biết bao nhiêu là cuộc chiến
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tranh: chiến tranh giữa các dân tộc da trắng với nhau qua Thế chiến I,
Thế chiến II, chiến tranh thuộc địa, chiến tranh lạnh, chiến tranh
chủng tộc, chiến tranh tôn giáo.Rồi mới đây là chiến tranh khủng bố.
…..,Chiến tranh luôn là vấn đề nghiêm trọng, nhưng đặc biệt ngày
nay với sức tàn phá khủng khiếp, dễ dàng, nhanh chóng của vũ khí
nguyên tử, hiểm họa diệt vong của con người đến bất cứ lúc nào.
……Trong bối cảnh tòan cầu như trên, ta thấy thế giới hôm nay đang
trên bờ vực thẳm. Và với sự ngự trị của các thế lưc sau:
Sự đối nghịch của phe DUY THIÊN, BÁI VẬT của Hồi Giáo.
Sự thống trị của phe DUY VẬT, Ý HỆ của Tây Phương.
Tinh thần DU MỤC của Hoa Hán.
…..Như thế, ngoài việc hiểm hoạ về môi sinh, y tế, con người hôm
nay sẽ phải trực diện một nguy cơ tự sát tập thể trong ba ảnh hưởng
của các thế lực phi nhân trên. Hay là phải bừng lên một Ý THỨC
SỐNG CÒN.
.
.Tinh thần NHÂN BẢN TÂM LINH của VIỆT TỘC là Tâm
Thức Mới để đóng góp vào yêu cầu tồn sinh và vượt thóat ấy.
…..Con người sẽ tạo dựng một cuộc sống nhân sinh tốt đẹp hơn. Mà
các tôn giáo thường gọi bằng những tên khác nhau.
.
.Như câu chuyện HỘI LONG HOA cuả Phật Giáo, VƯỜN ĐỊA
ĐÀNG trong Thánh kinh của Thiên Chúa Giáo…
.
.Vườn Địa Đàng là tượng trưng cho Tâm Thức Con Người buổi
sơ khai. Nơi đó, người và vạn vật, thú vật, cây cối, đều sống trong
cảnh hòa đồng với nhau, không phân chia khác biệt. Đại diện cho lòai
người chỉ có ông Adam và bà Eve mà thôi, cũng chưa biết phân biệt
nam nữ. Hai người đầu tiên ấy sống trần truồng không biết e
thẹn.Chúa Trời để hai người ấy ở vườn Eden có đủ tự do dùng các
món ăn cũng như vật dụng, chỉ trừ trái của cây Thiện – Ác. Trái lệnh,
Chúa sẽ đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng vì bị con rắn cám dỗ, bà
Eve hái một quả Thiện-Ác, thấy ngon, đem cho Adam cùng ăn. Thiện
– Ác, Thị – Phi hiện lên rõ ràng, biết mình là nam hay nữ, nên cũng
biết hổ thẹn, chạy đi tìm lá cây che thân. Chúa hiện lên quở mắng và
đuổi ra khỏi vườn Eden đầy hạnh phúc vô tận và phải sống trong cõi
đời đau khổ.
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…….Câu truyện thần thọai trên chính là ý nghĩa của các giai đọan
Tâm Thức của con người. Khi tâm thức ban sơ hồn nhiên còn chưa
biết phân biệt tức là Tâm Không, không có cả Sắc- Không , nên là Sắc
Sắc-Không Không. Hay là còn cảnh Rồng Tiên chưa ly biệt. Khi con
người dùng lý trí sống trong sự phân biệt của tinh thần nhị nguyên, thì
có phải quấy, thiện ác, lợi hại, mâu thuẫn đủ lọai, là bắt đầu đi vào thế
giới của khổ đau, mất đi cái hạnh phúc vô tận trong tâm thức hòa
đồng vạn vật ở vườn địa đàng. Cũng như khi nói chuyện phân biệt này
nọ kia, như Rồng dưới nước, Tiên trên trời…thì cặp Rồng Tiên cũng
phải chia tay, chia con.
…..Như vậy, gốc rễ cái tai họa của con người chính vì tinh thần nhị
nguyên phân biệt. Trở về với tâm thức trẻ thơ mới đến được nước
thiên đàng, tuy gọi tên khác nhau – Huyền Sử Việt gọi là “Cánh Đồng
Tương”- nhưng cũng là trình độ tâm thức của Minh triết HÒA của
Việt Đạo.
…..Minh Triết thì gần với nhau, cũng như chân lý tuyệt đối thì chỉ có
một chân lý. Nhưng con người trên hành trình đi tìm Chân Lý lại xuất
phát từ những không gian, thời gian khác nhau. Khác nhau những
điểm khởi hành, khác nhau những cơ duyên, nên con người có những
phương tiện khác nhau, dù cùng chung một mục đích. Do đó, Minh
Triết sẽ là cây cầu nối mọi phương tiện của các con đường tìm về
Nhất Thể Tâm Linh. Triết Việt là Minh Triết nên có khả năng làm
được nhịp cảm thông mầu nhiệm ấy, với những Con Số Huyền Cơ
linh thiêng của linh hồn vũ trụ.
…….Trong lúc chờ đợi con số 9 thể nghiệm Hội Long Hoa, chúng ta
hãy dọn tâm tư sống theo Đạo Việt với dấu chỉ Số Huyền Cơ 2-3,
nghĩa là thực hiện cho đúng sử mệnh của Con Rồng Cháu Tiên. Một
khi tâm hồn vươn lên tới trình độ hiểu biết được định luật chi phối vũ
trụ, hiểu được linh hồn vũ trụ, linh hồn ta sẽ được giải thóat, sẽ được
trở về hạnh phúc nơi vườn địa đàng. Xưa kia, chúng tôi thường ngạc
nhiên khi nghe kể rằng người dân miền đồng bằng Sông Cửu Long
chiều chiều bắc võng sau hè vừa ru con ngủ vừa chờ Hội Long Hoa.
Mới đầu nghe còn lạ, nhưng sau tìm hiểu ra, tâm thức người dân quê
miền Nam chân chất, nên niềm tin mau đến, nên cảm nhận Tin Mừng
Tin Lành Long Hoa nhanh hơn tất cả các người dân địa phương khác.
…..Cùng chia sẻ niềm ước mơ, xin trao về Cửu Long Giang con số 9
Huyền Cơ. Quê Hương sẽ sang một thời đại mới… Mùa Văn Hóa
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thay Pháp Trị, Nhân Bản thay bạo lực, mùa Hoa Yêu Thương về trên
Đất Mẹ. Con Mẹ thật sự là Con Rồng Cháu Tiên nên Hiền và Đẹp
như giấc mơ .
…..Chúng tôi chỉ là những kẻ ươm trồng hạt nhân An Vi giữa mùa
đông lạnh giá, gieo hạt An Vi với đôi tay nhỏ bé, giữa lúc giao mùa.
Có thể chúng tôi sẽ không có cơ duyên để thấy một mùa Xuân, mùa
Hội lớn trên đất Việt. Nhưng chúng tôi, vì AN VI, không làm vì kết
quả việc làm. Thấy việc đáng làm thì làm, và chấp nhận mình chỉ là
đàn quạ chịu rụng ít lông đầu, bắc cầu ô thước, cho Rồng Tiên không
còn ly biệt, Vuông Tròn khỏi cách chia, Việt Đạo không xa đời. Cho
có một ngày mai, Triết Việt trở về soi sáng đường Quê Hương có ánh
bình minh, Rồng Việt vươn lên chào mùa Long Hoa kết tụ nơi đất
thiêng có dòng Cửu Long Giang và con số 9 An Vui.
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VII- VĂN MINH LÀNG QUÊ VIỆT

Nếu đồng ý rằng trình độ văn minh cao chính là lòng Nhân Đạo, là sự
phát huy Nhân Bản tính, thì làng quê xưa của Việt Nam đã đạt được
tinh thần và thể chế dẫn đạo hướng tiến của văn minh.
Với nền kinh tế nông nghiệp, đời sống đầu tiên của Việt tộc khởi
đi từ nếp sinh họat của làng, vì làng là cơ cấu văn hóa của nếp sống
nông nghiệp. Làng là tập hợp của gia đình, gia tộc, thôn xóm chung
một tổ chức hành chánh, tục lệ.
Làng Việt là một thực thể độc lập đã có từ lâu đời, nét đặc trưng
của làng Việt là Tự Trị.Đó là yếu tố nổi bật nhất để làng Việt có thể
giữ được nhiều sắc thái Việt qua những giai đọan chống xâm lăng của
văn hóa du mục Tây Bắc như Tàu và Tây.
Đời sống dân du mục Tây Bắc khi đi vào sinh họat nông nghiệp,
họ cũng biết tổ chức làng xã như ta, nhưng sự khác biệt vẫn do
những yếu tố căn bản: Một đằng làng Việt của sắc dân bản địa có đời
sống nông nghiệp định cư lâu đời nhất trên thế giới, còn làng Tàu thì
có sinh họat pha trộn giữa tính chất của văn hóa du mục với văn hóa
nông nghiệp bản địa, nên ta có thể nhận thấy sự khác biệt tiêu biểu
giữa làng Tàu và làng Việt như sau:
1- Làng Tàu mới xuất hiện từ thế kỷ thứ 11, do chính quyền trung
ương của Tàu nhượng bộ sự chống đối của các sắc dân bản địa.
Ngược lại, làng Việt là hậu thân của Họ Hồng Bàng, có ngay từ trong
nôi của nước Việt. Điểm này đã được minh chứng do khảo cổ đã khai
quật được hàng trăm làng Việt cổ xưa trứơc khi Việt tộc tiếp xúc với
Tàu.Làng của Tàu thờ Hậu Tắc. Làng Việt thờ Thổ Thần hay Thần
Làng.
2Làng Tàu hội họp ở chùa. Làng Việt có đình làng. Đình là Nhà
của Làng Việt.
3Tư tế của làng Tàu là Ban Bảo Thành. Làng Việt có Hội Đồng
Kỳ Mục.
4Làng Tàu có thành lũy bằng đất. Làng Việt được bao bọc bằng
những rặng tre dầy.
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Như đã trình bày ở trên, nền Tự Trị xã thôn là một nét nổi bật của
Làng quê Việt. Khi tiếp xúc với văn minh Tàu, Làng quê Việt vẫn cố
lẩn tránh để bảo tồn văn hóa truyền thống. Năm 43, khi Mã viện thắng
Hai Bà Trưng, nhận thấy làng Việt khác làng Tàu 10 điểm, liền ra luật
bắt sửa đổi. Ta chỉ tuân theo bên ngòai, còn bên trong vẫn cứ xử dụng
tục lệ Việt.
Đến thời đại độc lập Đinh, Lê, Lý Trần, sự tranh đấu di chuyển từ
nhà nước Tàu sang nhà nước Việt. Vì tuy nước nhà đã độc lập, nhưng
ảnh hưởng của nhiều năm lệ thuộc khiến vua quan ta vẫn còn bám víu
vào những lề lối chuyên chế do Tàu để lại. Thời Tiền Lê, triều đình
vẫn đặt xã quan, lập sổ đinh, điền để cai trị, hội đồng kỳ mục chỉ giữ
vai trò tư vấn. Như vậy, nền tự trị xã thôn bị xâm lấn, dân vẫn chống
đối và đến thời Trần Thuận Tôn(1338-1397) phải bỏ xã quan.
Khi nhà Minh đô hộ nước ta, tìm cách thay cơ cấu làng xã của ta
theo Tàu: Mỗi gia đình phải có một sổ gia đình gọi là hộ thiếp, chia
dân chúng thành từng lý, mỗi lý gồm 120 gia đình. Người đứng đầu là
lý trưởng được cử lại hàng năm.Đời Lê lập lại chức xã quan, chia dân
chúng theo đinh mà không theo hộ, tuy có nới tay hơn, nhưng dân vẫn
chưa lấy lại được nền tự trị xã thôn. Mãi đến đời vua Lê Thần Tôn và
Lê Ý Tôn(1732-1740) dân mới được quyền tự trị, bầu xã trưởng cho
mình.Từ đấy, nền tự trị của làng quê Việt được duy trì.
Đến triều Nguyễn, quan của triều đình bổ ra chỉ đến phủ, huyện,
còn từ tổng trở xuống thuộc quyền tự trị của dân. Dân tự chọn lấy
người của mình mà cử ra trông coi mọi việc. Quá trình tự trị của Làng
Quê ta lớn lên theo nền độc lập của dân tộc… Khi Làng Quê Việt phải
đương đầu với Tây Phương, thực dân sửa đổi lại theo mẫu làng Tây
của họ.
Làng Tây mới xuất hiện từ thế kỷ thứ 10. Trước đó, Tây Âu không
có làng. Xã hội Tây Âu trung cổ có giai cấp phân biệt con người qua
tài sản, dòng tộc rõ rệt, trở thành những định chế xã hội. Số người có
tài sản và địa vị khỏang ¼, còn lại là giai cấp nô lệ.Đứng đầu là giáo
sĩ, sau đó là quý tộc rồi đến lãnh chúa. Nô lệ không được kể là người,
mà chỉ là đồ vật, người ta có thể mua qua bán lại, hay giết tùy ý.Định
chế cực kỳ bất công, nhưng vì xã hội đã quá quen thuộc nên không ai
cho là sai lầm, ngay cả có những dòng tu cũng có hàng chục ngàn nô
lệ. Thánh Venise buôn nô lệ để lấy tiền xây cất đền thờ. Cả xã hội
sống trên xương máu và mồ hôi lao động của giai cấp nô lệ, nên
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không có một nền triết học hay đức lý nào tìm cách giải phóng cho
họ. Do đó tình trạng nô lệ thời trung cổ Tây âu kéo dài cho đến khi
công nghiệp tiến bộ, người ta mới nới tay cho giai cấp nô lệ. Nô lệ trở
thành nông nô, tuy vẫn vô sản. Nhưng được lãnh chúa giao cho đất
để khai thác, và phải trả tiền thuê đất cùng làm dịch vụ cho lãnh chúa.
Nông nô vẫn phải lệ thuộc vào lãnh chúa, sống tụ tập chung quanh lâu
đài của lãnh chúa để làm binh lính khi cần, đặt dưới quyền một lý
trưởng do chúa chỉ định. Nông nô là nô lệ của giai cấp lãnh chúa. Do
sự bành trướng của công nghệ và thương mại, các lãnh chúa nghèo
dần, và một giai cấp mới ra đời phát triển thị xã gồm số nông nô cũ
với sự lãnh đạo cũng vẫn bất công tận nền tảng như cũ. Có điều từ
hình thức sinh họat nông nghiệp chuyển sang công nghiệp. Sự cai trị
dựa trên tài sản như sau:
– Nắm độc quyền đánh giặc để chiếm thị trường và nguyên liệu.
– Cấm lao công lập nghiệp đòan.
– Quyết định số lương bổng.
Người nghèo không có quyền nào hết, vì quyền đầu phiếu dựa trên
tài sản.Mỗi người được bỏ một hay nhiều phiếu tùy theo có một hay
nhiều trăm tiền (centuric). Tóm lại, thị xã Tây có nguồn gốc và nền
tảng tinh thần lẫn vật chất hòan tòan khác biệt với làng Việt. Nên ta có
thể nói, nếu theo kiểu sinh họat của làng quê Việt, thì Tây không có
làng.
Người Pháp sang nước ta, mới đầu tưởng sự tự trị của làng quê ta
là một lợi điểm cho việc chia để trị. Nhưng với thời gian, họ mới vỡ
lẽ ra rằng Làng của Việt gắn liền với Quê, cho nên tinh thần kháng
chiến mới mạnh để dân tộc ta có thể độc lập sau cả ngàn năm lệ thuộc
Tàu. Và nhất là, Làng Quê Việt là ổ của Cách Mạng, là mầm ươm tình
yêu đất nước, quê hương. Do đó, năm 1904, Pháp đưa hội đồng tề
tuyển lưạ trong số điền chủ. Thế là Pháp đã tái lập cái thị xã Tây
trên làng Việt. Ngòai Bắc, năm 1921 , Pháp thay Hội đồng kỳ mục
bằng Hội đồng tộc biểu, với điều kiện người trong hội đồng phải là
giầu, không can án, và tất nhiên phải được duyệt y do chánh sứ. Sự
chống đối của dân sau đó làm giảm chút điều kiện, nhưng cuối cùng
Pháp vẫn duy trì điều kiện tài sản, chỉ cho khôi phục hội đồng kỳ mục
bên cạnh hội đồng tộc biểu. Do đó sự chống đối của dân với chính
quyền thực dân để đòi quyền tự trị vẫn gia tăng. Cho đến năm 1941,
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thực dân đã phải mượn tay nhà vua để cải tổ lại bằng cách bãi bỏ cả
hai hội đồng kỳ mục lẫn tộc biểu để sự thâu nhận được rộng rãi hơn.
Nhưng đó là bề ngòai, bên trong vẫn là lý trưởng được người Pháp chỉ
định để nắm then chốt.
Sự chống đối vẫn tiếp tục cho đến khi Cộng sản tiếp nối con đường
của thực dân và còn tước đọat quyền tự trị đến cùng cực: Nhân viên
ủy ban hành chánh xã đều do tỉnh lựa chọn, trên tiêu chuẩn trung
thành với đảng và nhà nước. Họ phát động những chiến dịch chuyển
tình yêu gia đình sang nhà nước, và thực hiện những sự đấu tố rùng
rợn giữa những người ruột thịt trong gia đình, những người cùng làng
với nhau. Hành động này đã làm chấn động lương tâm của dân lành
và phá hủy tòan triệt nền tảng gia đình và nếp sống văn hóa làng quê
Việt.
Phần trên chúng tôi mới trình bầy nét đặc trưng căn bản về hình
thức sinh họat tự trị của làng quê Việt.
Một đặc tính nữa là nền kinh tế bình sản ở làng quê. Thể chế công
điền, công thổ ở làng quê ta cho thấy đời sống dân được quân phân tài
sản, ai ai cũng được có đất để cầy cấy .Đến tuổi tráng niên là được
làng cấp cho một số đất công đễ tự lực mưu sinh. Ngòai ra mỗi nhà
còn có vườn rau, ao cá, chuồng gà, gốc mít để có thể tự túc. Sự chênh
lệch giầu nghèo không đáng kể để có thể gọi là giai cấp như trong xã
hội nông nô tây âu.
Đặc tính quan trọng nữa là, sự áp dụng luật pháp rất uyển chuyển
theo từng địa phương. Dân trong làng sống với nhau bằng những tục
lệ truyền đời. Tục lệ là những lễ nghĩa kết tinh do những kinh nghiệm
lâu đời nên đã thích nghi với hòan cảnh, tiêu biểu cho quyền lợi của
dân chúng, xóm làng. Tục lệ vì vậy hợp tình người và được người dân
trong làng bảo tồn. Đến nỗi có câu “ Phép vua thua lệ làng”. Thật
thế, phép vua là pháp luật từ ngòai vào, từ trên xuống áp đặt dân phải
theo, nó có tính chất lý trí cứng ngắc, không uyển chuyển và không
thích hợp với những hòan cảnh riêng của người dân. Do đó dân trong
làng vẫn cảm thấy cần điều hòa luật của triều đình và tục lệ của làng
quê để có cuộc sống thỏai mái tự do để rồi còn thả mình trong những
ngày hội hè đình đám lễ tết để vui trọn tuổi trời.
Về chính trị, sự bầu cử hội đồng kỳ mục, lý trưởng, phó lý…chính
là phép cử những người hiền đức, học thức vào guồng máy lãnh đạo
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cho thấy làng quê Việt từ rất xa xưa đã có tinh thần dân chủ cao giống
như ngày nay tại các nước văn minh tây phương, Trong khi ban lý
dịch thi hành luật lệ, hội đồng kỳ mục chính là vai trò của giám sát
viện ngày nay. Sự kiện tôn trọng tục lệ hơn pháp luật, tự trị tại làng
quê Việt xưa chính là thể chế tản quyền của nền chính trị dân chủ tại
các nước tiến bộ ngày nay.
Tóm lại làng quê Việt từ ngàn xưa đã có tinh thần và thể chế dân chủ
qua sự bầu cử các ban chức sắc, xã hội có phân quyền cho địa
phương qua việc làng xã tự trị, là các căn bản sinh họat dân chủ của
xã hội văn minh hiện nay.
Thêm vào đó ta còn nền kinh tế bình sản nên trong xã hội hố cách
biệt giầu nghèo, quý tiện không thành giai cấp bóc lột, sự bất quân
bình tài sản không cao – Điều mà cả hai xã hội theo nguyên tắc kinh
tế tư bản và cộng sản cho đến nay không thực hiện được .
Các điều căn bản trên tuy rất giá trị, cũng chỉ là về các lãnh vực chính
trị, kinh tế. Hơn một bậc nữa, là đặc tính của nền Văn Hóa Nhân Bản
Tâm Linh của làng quê Việt. Nền văn hóa nhân bản này xây trên nền
tảng gia đình, chứ không xây trên cá nhân chủ nghĩa (tư bản) hay
trên đoàn lũ (xã hội) chủ nghĩa của Tây phương. Và cũng không là
kiểu “đại gia đình” gò bó của Tàu. Nền tảng tiểu gia đình của Việt đã
xây nên một xã hội mang lại hạnh phúc cụ thể thực tế cho người dân ,
mà con người vẫn giữ được lòng trung hậu với đồng bào, đất nước.
Chính vì khi bình thường, con người được sống trong tình gia đình,
tình làng quê đầm ấm. Có thể nói, người dân yêu làng quê của mình
trước khi biết yêu quốc gia, dân tộc. Do đó làng là cái gạch nối giữa
cá nhân và đất nước, cũng như gia đình là gạch nối giữa cá nhân và
làng. Vì nhiều gia đình tập hợp lại thành làng.Vì có yêu gia đình nhiều
mới yêu làng quê mình nhiều. Gia đình do đó là nền tảng của xã hội
nông thôn dưới mái đình quê và trong lũy tre làng có cây đa bến nước
con đò năm xưa.
Tóm lại, Làng Quê Việt với kinh tế bình sản, chính trị dân chủ, văn
trị, lễ trị, tinh thần công thể trên nền tảng gia đình, đã dưỡng nuôi bao
tình tự nhân bản và hạnh phúc cho người dân. Thật thế, mặc dù đời
sống nông nghiệp không cao về vật chất, nhưng làng quê Việt đã là
một môi sinh an bình, mỗi con người đều có cảm thức hòa hợp với
vũ trụ, thiên nhiên, đất nước, và với nhau. Tình lân lý thiết tha, tình
yêu trời yêu đất yêu người mênh mang. Đến nỗi ai sau này dù có đi
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xa, vẫn cảm thấy thiếu thốn cái hương vị đầm ấm nơi làng quê mình,
mà mơ được trở về. Hưởng lại những ngày hội, những mùa xuân thu
tết nhất.
Ta thử xem tục lệ ăn tết ở làng quê xưa cũng khác xa ngày nay. Tết
là từ chỉ ta mới có. Nó không phải là sự mừng một điều gì đó như ở
các nước Tây phương. Tết chính nghĩa là Tiết, là tiết nhịp cùng đất
trời. Vì vậy ta có tứ thời bát tiết đều được dân chúng ăn mừng. Thật
ra còn có tới 24 cái Tết, tức là 24 cái tiết nhịp cần được chia sẻ với đất
trời: Tiết Thanh Minh, Tiết Đoan Ngọ… Thành ra những ngày Tiết ở
Làng Quê trải dài quanh năm, con người không giầu có nhưng sống
phong lưu, nhàn hạ, an hưởng tiết nhịp thiên nhiên, tham dự vui hòa
cùng ánh sáng của trời trăng với các vì sao.
Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè . . .
Rồi khi chỉ mời nhau ăn một miếng trầu thôi, miếng trầu đơn sơ vậy
mà cũng là chủ đề của cuộc chuyện trò về nó:
Trầu bọc khăn trắng cau tươi
Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh
Ăn cho nó thỏa tâm tình
Ăn cho nó thỏa sự mình với ta . . .
Như vậy ăn không còn là ăn, hội hè lễ tết không là hội hè lễ tết, mà là
cho nó thỏa những tâm tình giữa người với người, những chiều kích
vô biên giữa con người nhỏ bé với tiềm thể u linh. Dân trong làng
không chỉ là Dân. Mà còn là Nhân trong giao cảm với chiều kích bao
la với thiên địa, với nhân tính đại đồng. Đình Làng Quê và những
ngày mùa của hội hè để tiết nhịp với thiên nhiên đã nghiễm nhiên trở
thành môi sinh tâm linh an lạc của đời.
Tương tự, tục lệ Hát Trống Quân là một biểu thị chói chang cái
cơ cấu vũ trụ của những lễ hội ở chốn làng quê. Trống Quân thường
được tổ chức vào hai mùa Xuân–Thu. Đó là hai mùa quân bình nhất
về ngày cũng như đêm. Nơi tổ chức phải là dưới chân núi nơi có suối
nước. Nếu không có núi sông thì cũng làm thay vào cửa phía Đông
Nam hay Nam. Rồi nơi hát phải đào một cái lỗ làm cái trống đất, trên
có chăng dây thành cái trống trời cũng như làm biên giới giữa hai bè
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nam nữ đóng vai hai đạo quân. Còn khí giới thì là ca, vũ, toàn là
những thứ có nhịp đôi. Cuối cùng là những đôi nào bị bắt thì sẽ sang
qua sông, trao hoa cho nhau và hợp thân ngay trên nệm cỏ xanh (đạp
thanh).
Vài thí dụ về hát trống quân:
Bè Nữ
Gặp nhau ăn một miếng trầu
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào
Bè Nam
Miếng trầu đã nặng là bao
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn
Bè Nữ
Miếng trầu kể hết nguồn cơn
Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào
Bè Nam
Miếng trầu là nghĩa xướng giao
Muốn cho đây đấy duyên nào hợp duyên
Một thí dụ khác:
Bè Nam
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Bè Nữ
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào
Nam Kết
Ai về đường ấy hôm nay
Gửi dăm điều nhớ gửi vài điều thương
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Gửi cho đến chiếu đến giường
Gửi cho đến chốn buồng hương em nằm.
Tính chất cơ thể của hát trống quân là miệng phải hát, tâm trí phải
tác động để đối đáp, vì không được hát bài có sẵn mà phải tùy cảnh
mà sáng tác lấy rồi hát lên tức khắc cho hợp với câu hỏi. Ý tứ trong
câu hát phải đi từ xa tới gần, nói lên không úp mở, nhưng lại phải văn
hoa, và đạt tới nghệ thuật hồn nhiên trong tình tự nam nữ.
Tây phương xưa hay dùng việc đấu gươm mà xử kiện: Ai thua là
đuối lý, vì vậy mới có câu lý là lý của kẻ mạnh. Dựa trên sức mạnh
mà quyết định, đó là lối xử sự của dân du mục, và là truyền thống của
Tây phương, đưa đến xã hội trọng luật pháp sau này. Nhưng Đông
phương có Hát Trống Quân chỉ đấu tình, đấu ca, đấu nói và kết quả là
hòa hợp hồn nhiên bên nhau như mùa Xuân đến tham dự vào hội sinh
sôi nẩy nở của đất trời. 70% dân Tàu là gốc Việt, nên vì thế Kinh
Thi của Tàu, một cổ thư thu thập các bài ca dao bình dân lại được mở
đầu với những lời dân ca chan chứa hoa tình của dân gian với những
tiếng hát Trống Quân, cũng chỉ là nói lên cái cảm thức hòa đồng cùng
Nhất Thể vô biên của nền Minh Triết Việt.
Làng Quê cũng còn là nơi có Lễ Gia Tiên nơi con người phát huy
trọn vẹn nhân tính mình qua Đạo Hiếu. Thật vậy ta hãy xem cách đặt
bài vị Văn Tổ trong Lễ Gia Tiên của Việt Đạo (Bài vị là miếng gỗ to
cỡ quyển sách, có chân đứng, trên viết tên người được thờ cúng). Lễ
gia tiên có nhiều nơi trên thế giới cổ xưa, nhưng chỉ duy nhất cách sắp
đặt bài vị của ta là nói lên khía cạnh đặc biệt của triết lý.

Lối sắp đặt bài vị Cao, Tằng, Tổ, Nỉ (Cao: ông của ông; tằng: bố
của ông; tổ: ông, nỉ: cha) theo khung Ngũ hành, giữa có một bài vị gọi
là Văn tổ. Chính sự sắp đặt vĩ đại này đã nói lên được triết lý Việt ở
đợt siêu hình. Cùng thờ tổ tiên, nhưng Văn tổ là vị Tổ không có thực,
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mà lại có vị trí ngay ở trung cung. Theo Ngũ Hành thì trung cung là
nơi linh thiêng, mà mỗi hành ở ngoại vi phải lưu thông được ở trung
cung thì mới linh nghiệm. Áp dụng lối sắp đặt bài vị vào triết lý Ngũ
hành, tổ tiên ta gửi gấm cả một di chúc tinh thần cho con cháu: Trở về
với bản ngã của mình. Thờ cái linh thiêng trong Tâm mình. Vì không
có linh đức bản nhiên ấy, thì làm gì có con người linh thiêng nữa mà
thờ.
Trải qua bao sự xâm lăng của các nền văn hóa trọng sức mạnh của
du mục công thương Tây phương, chúng ta đã mất dần và gần hết các
giá trị văn hóa cổ truyền. Đời sống bon chen theo sức ép của vật chất
đã làm chúng ta gần như kiệt lực. Làm sao lấy lại những niềm an vui,
những mùa hội xuân của tâm hồn? Làm sao trở về cái không khí thanh
bình hòa đồng cùng vạn vật vô biên? Làm sao cho có linh thiêng dấy
lên trong cuộc đời vô vị?
Chốn Làng Quê xưa đã êm đềm đi vào dĩ vãng, một lần chào từ
biệt ta giữa cõi tử sinh. Thế nhưng, còn có một cõi bờ sinh sinh, cõi
bờ không còn thành thịnh suy hủy, cõi bờ của ý thức vô thường, cõi
bờ của Đạo Lý, không thể nào tận diệt. Minh Triết Hòa Đồng cùng
Trời Đất, Vươn lên Tính Thể Đại Đồng…của những thể chế, phong
tục, ca vũ, tế tự tâm linh nơi Làng Quê vẫn là những lý tưởng sáng soi
những bước dựng xây cho nếp sống Nhân Chủ của thời hậu kỹ nghệ
sau này. “Cải ấp, bất cải Tỉnh”. Đổi chỗ, nhưng không sửa Giếng
(Kinh Dịch-quẻ Tỉnh, thoán từ). Giếng trong ao nước quê nhà vẫn
ngọt ngào muôn đời dòng sống Tâm Linh. Mỗi khi kiệt sức với đời
chạy đua hữu vi nơi văn minh thành thị, con đẻ của xã hội vật bản và
bóc lột Tây phương, sao ta chẳng khơi mạch tìm nguồn về Giếng Việt
mến yêu mà uống nước cam tuyền, bồi dưỡng miền tâm linh khô cằn
cho đời viễn xứ. Không phải chỉ có mình chúng ta mới viễn xứ tha
hương. Tiêu diệt nếp sống Làng Quê, linh hồn văn hóa Việt, anh em
chúng ta cũng đang chịu cảnh cô đơn thiếu nguồn sinh dưỡng, đang
ngày đêm bị con quái vật Cộng Sản cắn xé, chắc gan ruột cũng đau
xót chín chiều.
Tình thương bể thảm lạ điều
Mà hồn Tinh Vệ biết theo chốn nào?
Giếng Thiêng ở trong lòng. Giếng Việt ở trong Tâm. Làng Quê
Việt ở tại Tâm Thức An Vibiết vươn lên vượt thoát đời nô lệ của duy
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lý và duy vật. Tiếng hát Trống Quân có bài ca vũ Việt Thường ở trong
mỗi giây phút Tĩnh Tâm cho Hư Vô một chỗ đứng trong đời.

…..

VIII- CƠ CẤU VIỆT NHO
Vấn Đề Học Nho
Nghiên cứu về nguồn gốc Văn Hoá Việt Nam, triết gia Kim Định xác tín rằng
muốn tìm về Văn Hoá Việt, nếu bỏ Nho thì ta chỉ tìm thấy ngọn chứ chưa đến
gốc của Văn Hóa, vì Nho Giáo chứa đựng những hằng số của văn minh nước
ta. Theo sau bao nhiêu nghiên cứu của triết gia, cũng như gần đây khoa khảo
cổ trên thế giới đã chứng minh, sắc dân Bách Việt đã vào và cư ngụ trên
đất Tàu ngày nay trước khi có một dân tộc thực sự là Tàu xuất hiện.
Thật vậy, về nguồn gốc dân tộc Trung Hoa, dưới ánh sáng mới nhất của
khoa học ngày nay, sự việc hầu như được khẳng định là khởi thủy người
Trung Hoa là do nhóm dân định cư tại vùng Đông Nam Á đến từ Phi Châu ở
đợt thiên di đầu tiên qua ngả Nam Á, cách đây khoảng 60 ngàn năm, tiến đến
Đông Á cách đây khoảng 40 ngàn năm trở lại khi khí hậu miền Bắc bắt đầu
ấm áp, sau đó từ Đông Á và Đông Nam Á tiến lên phía Bắc Trung Hoa. Đó là
những nhóm dân đầu tiên cư ngụ trên nước Tàu mà sau này được gọi chung
bằng tên Đại Tộc Bách Việt. Còn người Hoa Hán là kết quả của đợt thiên di
về sau từ Phi Châu vào đất Trung Hoa qua ngả Trung Á và Âu Châu khoảng
một, hai chục ngàn năm sau, lai giống với những người đã định cư từ trước
tại Tàu.
Sau những năm lệ thuộc Tàu và Tây, ảnh hưởng của văn minh vật chất đã
lấn chiếm tinh thần tự tin của dân tộc, cho nên ta cứ theo chân các học giả
Tây phương mà tin một cách mù quáng vào lý thuyết cũ kỹ đã bị khoa học
ngày nay bác bỏ để tin rằng Nho Giáo là của Tàu. Thì ngày nay với tinh thần
độc lập và dựa trên những khám phá khoa học gần đây nhất, ta tẩy chay
những gì chẳng còn mới mẻ và lại không phải là sự thật lịch sử.
Rất lâu trước những khám phá mới nhất của khoa học vừa trình bày ở trên,
khi đi sâu vào cánh rừng già văn hóa Đông phương, triết gia Kim Định đã
nhận thấy có những điểm tương đồng giữa Văn Hóa Việt Nam với nền văn
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hóa bản địa của Tàu. Khoa khảo cổ đã ghi nhận về việc Tàu không phải là
một chủng tộc, không có văn hóa trước chi cả (1-The Origins of Chinese
Civilization thuyết trình tại hội nghị Berkeley, 1978 và cập nhật hóa 1980. In
thành sách University of California Press, 1983; 2- The Chinese Heritage,
Wu, in tại Crown Publisher, New York, 1982. Tiến sĩ Wu vừa là đại sứ kiêm
học giả). Do đó, người Hoa Hán chỉ là dân du mục từ Tây Bắc đến và lai
giống với dân bản thổ, và về sau trở thành dân nông nghiệp trồng lúa khô.
Nhờ có thuận lợi chính trị, họ thống nhất cả một vùng mênh mông như Tàu
ngày nay, và công thức hóa các văn hóa bản địa thành Ngũ Kinh và Tứ Thư,
nền tảng của Nho Giáo mà ai cũng thừa nhận sau này. Thế nhưng, văn hóa
bản địa thuộc lãnh thổ Tàu ngày nay và văn hóa của ta là một. Gia tài tinh
thần Văn Hóa đâu chỉ lệ thuộc chữ viết, chế độ chính trị. Văn Hóa là toàn thể
các hình thái sinh hoạt của con người trong cách tiếp xử với thiên nhiên và xã
hội, thì những yếu tố văn hóa ấy dù có chữ viết hay không, dù có được thành
một nền văn học thành văn hay chỉ là nền văn hóa dân gian, đó không phải là
điều quan trọng. Quan trọng là cái tinh thần của văn hóa, cái hồn văn hóa, cái
tàng ẩn của văn hóa, cái mạch ngầm tương quan liên kết định tính một nền
văn hóa mà Lévi-Strauss gọi là Cơ Cấu. Cho nên chỉ cơ cấu mới định tính
một nền văn hóa. Cho nên, xét về cơ cấu, ta còn có nét đặc trưng của Văn
Hóa Nho hơn cả Tàu.
Xét trong lịch sử thành văn của văn hóa Tàu, ta thấy đâu đó những sự tiết lộ
về tính chất này. Hãy xem kỹ lich sử văn hóa Tàu và các lời thánh hiền của
họ. Chính Đức Khổng Tử cứ lập lại mãi rằng ngài không sáng tác kinh điển,
mà chỉ san định, chỉ thuật lại đạo cổ xưa. “Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ”(
Thuật Nhi- Luận Ngữ q.4). Khi học trò ngài là Tử Lộ hỏi về sức mạnh,
Khổng Tử nói rằng: “Đem đức nhu thuận mà sửa đổi, tha thứ cho kẻ vô đạo,
đó là cái dũng của người phương Nam, người quân tử theo đạo đó” (Khoan
nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo; Nam phương chi cường dã, quân tử cư chi –
Trung Dung 10). Các thánh hiền mà Khổng Tử noi theo như Vua Nghiêu,
Vua Thuấn đều thuộc Tứ Di, mà Tứ Di là Bách Việt
“Trọng Ni Tổ thuật Nghiêu Thuấn, Hiến chương Văn Vũ”(Khổng Tử thuật
lại đạo của ông tổ là Nghiêu, Thuấn, Hiến chương lấy của vua Văn,Vũ –
Trung Dung 30). “Thuấn sanh ư Chư Phùng, thiên ư Phụ Hạ, tốt ư Minh
Điều; Đông Di chi nhân dã. Văn Vương sanh ư Kỳ Châu, tốt ư Tất Dĩnh; Tây
Di chi nhân dã.”(Vua Thuấn sinh ra ở đất Chư Phùng, về sau dời đến đất Phụ
Hạ và mất ở đất Minh Điều. Ấy là người phiên miền Đông vậy. Vua Văn
Vương sinh ra ở đất Kỳ Châu, mất ở đất Tất Dĩnh. Ấy là người phiên miền
Tây vậy- Mạnh Tử, Ly Lâu Hạ). Thêm nữa, những triều đại chính của Tàu lại
phá đổ Nho mạnh nhất: Nhà Chu tận diệt sách của nhà Thương, nhà Tần đốt
sách chôn Nho, nhà Hán xuyên tạc kinh văn (Hán Vũ Đế sai Lưu Hâm làm
sách ngụy kinh của cổ nhân gọi là bí thư trong thư viện Thạch Cừ của riêng
triều đình. Các nhà Thái học ở kinh đô đều phải dùng sách ở thư viện Thạch
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Cừ). Và sau này tuy đã nhận Nho nhưng vẫn còn lưu lại hai yếu tố phát xuất
từ Tây là hoạn quan (Iran) và pháp hình để kiểm soát nho sĩ.
Ngược lại, nước Việt Nam các làng mãi từ xa xưa luôn luôn lẩn trốn văn
minh Tàu, thế mà hằng số của Nho lại nằm sâu trong lòng dân Việt Nam, còn
sâu hơn cả bên Tàu. Chế độ tự trị xã thôn với bình sản và tôn trọng con người
qua việc nặng về tục lệ hơn pháp luật (phép vua thua lệ làng). Chính trong
thời Lê ở nước ta, một thời có óc độc lập chống Tàu hơn hết, cũng là thời
Nho giáo phát triển rất mạnh. Đó là vì cái phần trổi vượt hơn hết của Nho là
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín… là nền tảng của văn hóa Việt Nam, nên vua quan
ta chống Tàu nhưng vẫn không chống Nho giáo. Đó là, trong cái tiềm thức
dân tộc vẫn thấy hồn của mình ẩn khuất trong Nho giáo, vẫn linh tính cái sứ
mạng kế thừa cuối cùng của dòng tộc Việt để đến một ngày đi nhận lại dấu
chỉ của mình.
Khi nhà Tần thôn tính các nước nhỏ đến khi toàn thắng và nhà Hán diệt
nhà Tần mượn danh hiệu Nho để đặt nền móng cai trị, nhưng đó là pháp gia,
hình gia chứ đâu phải Nho gia. Vì Nho có nghĩa là Nhu. Nhu vừa là nhu yếu,
đáp ứng được những nhu yếu thâm sâu của con người. Nhu vừa có nghĩa là
nhu thuận, hiền hậu. Chính vì thế khi Đức Khổng Tử trả lời câu hỏi của Tử
Lộ hỏi về sức mạnh, ngài trả lời rằng cái sức mạnh nào? Của Bắc phương hay
của Nam phương? Và ngài theo cái đạo “khoan nhu”, “không báo thù kẻ vô
đạo” của phương Nam. Đức Khổng Tử trọng Chính Danh, nên câu trả lời của
ngài là nét nổi bật của ý nghĩa Nho là khoan hòa, nhu thuận, hiền hậu. Quan
niệm này ngược hẳn lại với Nho gia pháp hình của Tần, Hán. Cho nên
nói Hán nho làm sa đọa Nho Nguyên Thuỷ là lẽ ấy, và ta gọi Việt Nho để
phân biệt với thứ Nho sa đoạ từ thời Tần, Hán cho mãi tới sau này mà các chế
độ phong kiến duy trì. Như thế Đạo Nho đã là của Việt tộc từ đời xa xưa, dù
có bị tiêu trầm theo bước chân du mục phong kiến, nhưng tổ tiên ta vẫn giữ
gìn được phần nào nơi xa triều đình, thể hiện trong đời sống dân quê ở xã
thôn. Triết gia chỉ làm sáng tỏ Đạo Việt từ lâu đã có sẵn và bảo chứng nằm
ngay nơi kinh sách của Tàu. Do đó không lạ gì ta còn giữ được tinh thần của
Nho Nguyên thuỷ nhiều hơn của Tàu. Tàu đã công thức hóa Nho Giáo
thành những kinh điển đồ sộ như Tứ Thư, Ngũ Kinh, nhưng đồng thời
cũng du nhâp những yếu tố du mục vào Nho giáo (Thiên tử, hoạn quan,
pháp hình, khinh phụ nữ, tập trung tài sản nơi nhà vua) làm sai lạc Nho giáo
chân truyền, cho nên triết gia Kim Định gọi là Hán Nho. Việt còn giữ được
tinh túy của Đạo Nho nhiều hơn Tàu (Địa vị phụ nữ cao, bình sản, trọng tình
hơn lý, nặng tục lệ hơn pháp luật). Đó là những lý do ta cần phục hoạt lại Nho
Giáo, dĩ nhiên thứ Nho Giáo chưa bị nhà Tần, Hán làm sa đọa. Triết gia đặt
tên là Viêt Nho.Việt Nho có 2 nghĩa như đã trình bày, đó là:1- Nho của Viêt
Tộc,2- Nho Siêu Việt.Nghĩa thứ hai này là mục đích chính ta cần tìm học. Vì
tìm học Nho giáo chân truyền là cách học hỏi theo cái ý nghĩa vượt thoát của
từ, hiểu tới nền móng của Đạo, tìm tòi cái Cơ Cấu của Nho. Muốn hiểu Nho
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thì đọc thêm Ngũ Kinh (Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Xuân
Thu – Kinh Nhạc đã bị mất-). Đây là một công trình dài, vì không những đó
là bộ sách lớn, viết bằng chữ Nho, mà chính là chỗ nó đã bị xuyên tạc, pha
trộn những yếu tố du mục của Hán nho làm ta khó nắm được nét nhất quán
của Việt Đạo.
Bộ sách của Triết gia Kim Định là một kỳ công, khám phá những nét căn
cơ của Việt Nho, cho ta có hành trang để khỏi bị lạc vào cánh rừng già kinh
điển ấy. Thế nhưng, giữa tình trạng phân tán hiện nay do đủ mọi ý hệ ngoại
lai gây ra, chính thế hệ chúng ta, cũng không dễ mấy ai có đủ tĩnh tâm và
hoàn cảnh để tìm đọc toàn bộ tư tưởng của triết gia. Lòng ái quốc rất nhiều
người đã có sẵn. Nhưng đường về văn hóa dân tộc nếu thiếu định hướng,
cũng chỉ là con đường tìm cái ngọn, uống tạm nước sông, hồ. Cội nguồn Văn
Hóa Quê Mẹ ở mãi tận thời xa xưa, thời Di, Việt làm chủ nước Tàu, thời tổ
tiên ta trồng lúa nước nuôi dân, chiêm nghiệm thiên văn, địa lý, tạo vật để xây
nền tảng nguyên lý Âm Dương cho cuộc sống ổn định và hạnh phúc – Cội
nguồn Minh Triết Việt Nho. Chúng ta cắt đứt với Nho chính là cắt đứt với
nguồn suối cam tuyền của tư tưởng tổ tiên. Chúng ta tìm học Nho không phải
là học mớ kinh sách xưa, trì chú mớ chữ nghĩa cũ như thời ông cha ta học
theo tinh thần tầm chương, trích cú Hán Nho, Tống Nho. Không. Ta học Nho
theo tinh thần khác, ta tìm lại Việt tính trong Nho, làm sáng tỏ cái uẩn ức của
vận mệnh dân tộc mấy ngàn năm lưu lạc. Đó không phải là đẹp lòng tổ tiên
sao? Đọc lịch sử quê hương, đã bao lần ta thổn thức, thương dân tộc hàng
ngàn năm lệ thuộc, huống gì trăm năm đô hộ, huống gì mấy chục năm xương
máu Việt tương tàn. Đã bao lần những bài học lịch sử làm ta xúc động, làm
dòng máu Việt sôi sục đau thương, khi danh dự Việt bị chà sát dưới bao gông
cùm đế quốc. Nhưng thôi, chuyện xưa đã qua rồi, hồn thiêng dân tộc vẫn còn
đây, đưa ngọn bút tài hoa Kim Định khơi mộ phần tiên tổ, tìm được họa đồ
quê nước ngàn năm với gia tài tinh thần Việt Nho, ân cần trao lại thế hệ
chúng ta. Chúng ta trong những phút tĩnh tâm, mỗi khi lòng yêu nước, thương
nòi, nhớ quê dạt dào nổi dậy, xin hãy thắp một nén hương lòng, đi nhận lại
tinh anh của tổ tiên, góp công xây dựng cho quê hương lầm than đã mấy ngàn
năm, cho có một ngày rửa được mối nhục nhằn dĩ vãng. Những nhà nghiên
cứu khách quan trên thế giới đang trả lại giá trị văn hóa của ta trên những
công trình thực nghiệm của họ. Nhưng như thế tiêu cực quá. Ai trả lại ta cái
giá của những hàng bao nhiêu triệu cái chết để mà sống của con dân Việt suốt
mấy ngàn năm chiến đấu chống ngoại xâm và cường bạo? Chỉ để cho một
chữ VIỆT còn đứng dưới ánh mặt trời. Không. Ta không thể im lìm chịu phận
tiểu nhược mãi. Một dân tộc có nền Văn Hóa Nông Nghiệp ổn định lâu đời
nhất trên thế giới phải tới ngày thực hiện sứ mạng của nó. Tìm học Việt Nho
để mang Tinh Hoa Văn Hóa Việt sáng soi khắp nẻo trần gian còn chìm đắm
trong bóng tối của cái gọi là “văn minh vật chất”. Sau cơn mê vật bản này rồi,
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nhân loại đang và sẽ cần đến một loại ánh sáng khác. Sắc mầu Văn Hóa Việt
Nho.

Hai cái nhìn về Nho Giáo: Hán Nho và Việt Nho

…..
Nho giáo xuất phát từ thời khuyết sử và gồm 4 giai đoạn:
Một là Hoàng Nho thuộc Tam Hoàng từ 4480-3080 trước T.L.
Hai là Di Nho từ vua Thuấn 2255-Vũ 2205 trước T.L.
Ba là Việt Nho hay Nguyên Nho (Nội dung Việt Nho được Khổng
Tử công thức hóa thành Kinh điển của Nho Giáo), lối Xuân Thu 821
trước T.L.
Bốn là Hán Nho cũng là Khổng Giáo từ nhà Chu 1122 trước T.L.
nhưng bị sa đọa với sự xuyên tạc của nhà Hán.
Hoàng Nho là Nho của Tam Hoàng: Phục Hi, Nữ Oa, Thần Nông.
Nho đợt này được chứa đựng trong 4 loại sách gọi là: Tam Phần, Ngũ
Điển, Bát Sách, Cửu Khâu. (Xem Chu Lễ, Chương Xuân Quan Tòng
Bá, tiết Ngoại sử). ĐờiChu có đặt chức quan “ngoại sử” để coi về bộ
sách cổ xưa này. Gọi là ngoại sử vì những sách đó có trước khi có dân
tộc Tàu. Vì những sách đó đã mất, nên ta chỉ có thể biết một cách gián
tiếp qua những nét đặc trưng nổi bật là số 3, 5, 8, 9 trong tên sách. Rồi
đến tính cách và phong thái của Tam Hoàng như sống cả trên trời lẫn
dưới nước, Phục Hi thì làm ra “Dịch Tiên Thiên”, Nữ Oa nấu đá Ngũ
Sắc, Thần Nông khai sáng nông nghiệp. Đấy là loại Tổ đầu tiên lập ra
Nho, có thể gọi tên là thời Hoàng Nho. Chính vì sử sách truyền lại
rằng nhà Chu “để mất” các cổ thư nên sau này người ra quên hẳn
dòng văn hóa Hoàng Nho, và mới có truyện móc nối với Hoàng Đế,
và chỉ tính năm từ Hoàng Đế (2696 trước T.L.) trở lên thành ra Phục
Hi là 2852 và Thần Nông là 2737 trước T.L.
Đợt Tổ thứ hai là Nghiêu Thuấn. Sách Trung Dung chương 30 nói:
“Trọng Ni Tổ thuật Nghiêu Thuấn, Hiến chương Văn Vũ” (Trọng Ni
– tên Khổng Tử – thuật lại đạo của ông tổ mình là Nghiêu, Thuấn, còn
hiến chương thì lấy của Văn, Vũ). Thế mà ông Thuấn, Ông Văn đều
là người Man Di (như đã trưng dẫn sách Mạnh Tử ở phần trên ).
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Vậy ta có thể gọi Nho thời này là Di Nho.
Đợt ba là Việt Nho. Việt cũng gọi là Bách Việt là tên mới để chỉ
các dòng tộc cũ như Tứ Di hay Man Di. Đó là một liên đoàn các dân
bản thổ đã cư ngụ ở nước Tàu trước khi Tàu xuất hiện, gọi là: Viêm
Chủng, Tam Miêu, Cửu Lê, Cửu Di, Tứ Di … và quãng sau này
gọi chung bằng tên Bách Việt gồm nhiều chi như:
Bộc Việt: miền Kinh Sở
Liêu Việt: miền Hồ Quảng
U Việt: miền Chiết Giang
Mân Việt: miền Phúc Kiến
Nam Việt: miền Lưỡng Quảng
Lạc Việt: miền Bắc ViệtNam hiện nay
Thời Hán Nho:
Khi Khổng Tử thời Nhà Chu, san định các sách và văn hoá cổ xưa,
Nho giáo được phát triển. Sau đó, nhà Hán dùng Nho trong chính trị,
truyền bá Hán Nho và làm suy tàn cái tinh túy của thời Di Nho và
Việt Nho. Khổng Tử có công làm cho Di Nho hoặc Việt Nho trở nên
rõ ràng, san định sách vở, đặt thành câu văn rành mạch, hay gọi là
“công thức hóa”. Hán Nho làm hỏng cái nguyên thủy của Đạo Nho,
tạo thành thứ Nho của triều đình, vua quan, xa rời nền văn hóa dân
gian của Việt Nho. Hay nói cách khác, Hán Nho đã làm sa đọa Việt
Nho.
Ngày nay chúng ta lần dở những trang Huyền Sử xa xưa, truy tầm
dấu tích Việt Đạo qua những ẩn số văn hóa để rồi đọc lại Hán Nho
theo tinh thần Nguyên thủy của Nho. Đọc Nho theo lối Việt có nghĩa
là tìm về Việt Nho của Đạo Việt. Cần đọc Nho xuyên qua ý và lời.
Cần đọc Nho vươn lên ý và lời. Cần đọc Nho tới cái tinh túy của Đạo.
Đọc Nho như thế là phục hoạt nguồn sống chân thực của văn hóa Việt
tộc đã bị Hán Nho làm tiêu trầm. Chỉ có người chủ cũ của Nho mới
nhận diện được Nho. Chúng ta là thế hệ kế thừa cuối cùng của Văn
Hóa Bách Việt, duy nhất còn mang được đến ngày nay chữ Việt cho
danh hiệu quê nước, cho nên việc đọc Nho theo tinh thần Việt Nho sẽ
là một bổn phận, một sứ mạng thiêng liêng. Và cũng là một danh dự
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của con dân nòi giống Việt. Hãy cùng nhau can đảm và tiên phong lên
đường tìm về Quê Hương Văn Hóa Việt Mến Yêu.
Nguồn gốc văn hóa Việt và sự thành lập nước Tàu

Nước Tàu mới có từ khoảng 20 thế kỷ trước Tây Lịch và chính thức
gọi là Tàu là từ đời nhà Tần năm 221 trước Tây Lịch. Khởi đầu của
lịch sử nước Tàu trước Tần là nhà Hạ, Thương, Chu.
– Nhà Hạ kéo dài 439 năm (2205 – 1766 trước T.L)
Tiếng Hạ không phải là tên chủng tộc mà là chỉ một mảnh đất nhỏ
ở mạn Nam sông Hoàng Hà, đối với người mạn bắc thì nam kể như là
hạ.
– Nhà Thương kéo dài 612 năm (1766 – 1154 ) trước T. L. Về văn
hóa thì phát xuất từ Hoài Di, Việt. Bà Giản Địch tổ nhà Thương sinh
con theo lối dã hợp của Di, theo mẫu hệ, gọi tên theo lối Việt như vua
Đế Ất. Khi đánh nhau với nhàChu thì hầu hết là nhờ quân Di. Mà Di
với Việt có liên hệ chặt chẽ về cả tiếng nói và cùng một gốc Nam Á.
Tộc Thương chỉ là một bộ tộc hùng mạnh, sau bao cuộc chinh phục
đất đai mà chỉ rộng chừng vài ba trăm ngàn dặm. Còn chung quanh
toàn là đất của Di, có thể nói suốt từ bờ Thái Bình Dương đến mạn
Nam Trung Quốc đều là đất của Di. Khối lớn lao đó gồm hàng vạn
nước mà sử thường gọi là “vạn quốc chư hầu”, mỗi nước chỉ bằng
một tổng hoặc huyện bây giờ. Rồi cứ bộ tộc này mạnh thì thôn tính bộ
tộc khác để sát nhập thành một nước lớn hơn. Tất cả còn chung một
nền văn hóa cổ, không có chi phân biệt: huyền thọai mang nét Lưỡng
Hợp, anh em kế nghiệp tộc trưởng, khi múa mang lông chim.
– Nhà Chu kéo dài 897 năm (1122-225 trước T. L.), phát xuất từ
Tây Di, họ Cơ, thuộc bộ tộc Nhung (hoặc Khương). Đến thời nhàChu
số bộ tộc còn lại từ vạn quốc là 160. Xem trong bản đồ Kinh Thư của
Legge (quyển IV, trang 126) địa vực nhà Chu chỉ quanh quẩn bên
sông Hoàng Hà, tức là địa phương Hà Nam, Trực Lệ, Sơn Tây, Hiệp
Tây ngày nay, mà xung quanh còn vô số những bộ tộc của Di. Nhà
Chu thuộc dân phía Tây Bắc thuộc về dân du mục hoặc bán du mục,
hiếu chiến, phụ hệ, trọng võ. Sau khi chinh phục xong nhà Thương là
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một xã hội định cư, nông nghiệp, khi xếp đặt guồng máy cai trị
nhàChu đưa vào văn hóa Di những yếu tố khác biệt.
– Ý niệm Thiên Tử
– Quân đội chuyên nghiệp
– Luật hình
– Hoạn quan
– Trọng tay phải, ưa số 6, 8
– Đàn áp đàn bà
– Khinh miệt dân chúng, gọi là lê dân (dân đen đầu)
– Chuyển tài sản từ làng xã sang tay nhà vua.
Những yếu tố chính như thiên tử, hoạn quan, luật hình là yếu tố
vay mượn bên miền du mục Lưỡng Hà như Perse, Assyria ngược hẳn
lại văn hóa cổ, làm bẻ quặt Di Nho, nên sau này so với Di Nho, Chu
Nho là văn hóa du mục.
Và cũng từ đấy, thì xã hội bắt đầu phân biệt Tàu với Di Việt bằng
cách coi khinh và chữ Di Địch mới hàm nghĩa “rợ mọi”, chứ trước
không hề có thế, vì Tàu đều xuất phát từ Tứ Di cả, nhưng khi chinh
phục được Tứ Di rồi thì quay lại khinh dễ gốc của mình. Rồi nhờ có
quân đội nên bờ cõi mở rộng, tạo thành một nước có vua, với uy
quyền tuyệt đối của “Con Trời” (Thiên Tử). Sau đó để duy trì uy
quyền của nhà vua, luật pháp đặt ra để thay thế cho tục lệ của thời bộ
lạc. Hình pháp để trị tội kẻ phạm luật thay cho văn hóa của tục lệ. Văn
tự đã có từ thời trước như chữ con quăng và chân chim, tuy phát triển
nhưng dùng để củng cố uy quyền của nhà vua và luật pháp. Vua xưng
là “Thiên Tử”, con trời, có thiên mệnh, và từ đó lễ nghĩa của vua quan
và giới quyền quí ra đời phân cách giữa văn hóa của giới triều đình
vua quan với văn hóa thôn quê của nhân dân. Nền văn hóa của giới
triều đình ở tại lễ nghi, phẩm chất trá ngụy. Nền văn hóa Di Nho trọng
nhân dân, nơi những người nhà quê ít học hành, chữ nghĩa, đơn giản,
nhưng lại trọng tình cảm và nhân nghĩa. Hai nền văn hóa bác học và
bình dân chỉ phản ánh hai mặt khác biệt quá độ của một nền văn hóa
nguyên thủy. Đó là Nguyên Nho. Hay nói cách khác, Nho là văn hóa
chung của thời đại, nhưng triều đình vua quan trọng Lễ, vỏ của Nho.
Trong khi nhân dân trọng cái ruột của Nho, đó là Tình.
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– Nhà Tần kéo dài 49 năm (255-206 trước T. L.), nhưng khi chiếm
toàn cõi nước Tàu, nhất là Sở, Việt, Ngô và xưng là Tần Thủy Hoàng
Đế từ năm 221 trước T. L. Tuy thời gian cai trị ngắn, nhưng đã để lại
một hình ảnh nước Tàu to lớn, thống nhất nên từ đó mọi người vướng
vào hình ảnh này mà quên đi những quãng đầu lúc nước Tàu còn nhỏ
bé. Từ Tần Thủy Hoàng nước Tàu vẫn không có tên nước, vẫn phải
mượn tên Tần để gọi nước. Người Tàu đọc Tần là Tsin, thành ra
Chine, China. Tần là một trong Tứ Di, nhưng vì tiếp cận với du mục
quá lâu nên theo hướng du mục chuyên chế, tàn bạo, không hợp với
vương đạo, nên chấm dứt sớm.
– Nhà Hán (206-32 trước T. L.), cũng phát xuất từ Tứ Di, miền
Giang Tô. Khi mới lên ngôi còn tế Ly Vưu và xưng mình là Hán Man.
Chữ Hán là hình dung từ chỉ cao sang vinh hiển, chứ không là tên
dòng tộc nào, y như chữ Hạ và Hoa cũng thế. Vì Tàu chỉ từ Tứ Di mà
ra nên không có dòng tộc riêng và không có tên riêng. Do đó Tàu chỉ
như một thực thể chính trị, văn hóa chứ không có nghĩa chủng tộc
nào. Đến đời nhà Tần vì Tần nổi quá nên người Mông Cổ gọi Tàu là
Tần và đó là hình ảnh của nước Tàu cho đến nay mà thôi. Nhưng điều
này chứng tỏ Tàu không là một chủng tộc riêng mà chỉ do Tứ Di phát
xuất. Điều này đã thành hiển nhiên khi xem mấy vị thủy tổ như Phục
Hi, Nữ Oa đều xuất thân từ Di, miền châu thổ sông Hoài.
…Ngôn Ngữ của Kẻ Chiến Thắng
Sự kiện chính trị xẩy ra ở khắp nơi là hễ nơi nào có kinh đô nhà vua
thì ngôn ngữ ở nơi đó thắng thế và dần dần trở thành “quốc ngữ”. Sự
kiện ấy đang xẩy ra thời đại này bên Trung Cộng là thổ âm chung
quanh Bắc Kinh đang được trợ lực để lấn át thổ âm các địa phương
khác. Theo các nhà ngôn ngữ thì Tàu có lối 10 phương âm. Trong đó
tiếng Quan thoại được kể là chính thức (do may mắn là tiếng của kinh
đô vua ở, nên được đắc dụng, chứ không phải vì có văn hóa cao).
Tiếng Quan thoại cũng chỉ ở phía đông Thiểm Tây, bắc Hà Nam, nam
Hà Bắc, nam Sơn Tây. Ngoài ra hầu như khắp nơi đều nói giọng của
Di Việt gồm có:
…..1. Tần ngữ được coi như cổ ngữ của Quan Thoại
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…..2. Thục ngữ, âm của người Thái xưa
…..3. Yên, Tề ngữ của Đông Di và Mặc Địch
…..4. Sở ngữ: Kinh Mân, Lạc Việt
…..5. Mân ngữ của Mân Việt ở Phúc Kiến
…..6. Giang Hoài ngữ: Việt Chiết Giang (U Việt)
…..7. Ngô Việt ngữ ở Bắc Giang Tô, Việt Chiết Giang
…..8. Điền và Kiềm ngữ ở Vân Nam
…..9. Việt ngữ ở Quảng Đông, Quảng Tây.
…..Sự kiện ngôn ngữ là ngôn ngữ của kẻ chiến thắng, cho nên khi san
định kinh điển thì tiếng phương Bắc đã được chễm chệ ngồi ghế chủ
tịch. Đó là một sự may mắn của nước Tàu về mặt chính trị. Sỡ dĩ
người ta quen đồng hóa Nho với Hán là vì thói quen chính trị. Nhưng
tinh thần không lệ thuộc cú pháp, hay cả ngôn từ. Cũng vì sự lấn lướt
của ngôn ngữ mà Hán tộc đã có thể xuyên tạc Nho để người sau
không còn có thể nhận ra được đâu là Nho chân thực, Nho của Việt.
Sự kiện đốt sách chôn nho đời Tần, xuyên tạc nho do vụ thư viện
Thạch Cừ đời Hán, khiến cho sau này Nho giáo là một thực thể phức
tạp, lẫn lộn cả những yếu tố trái ngược như vừa tranh đấu cho tự do
con người mà lại vừa đàn áp con người, vừa trọng nhân nghĩa mà lại
nặng hình luật và lễ nghi. Về chữ viết, chữ Nho ngày nay ta thấy mới
có từ đời Tần (thế kỷ thứ 3 trước T.L.) và gọi là chữ lệ. Đó là thứ chữ
cuối cùng do Tần Thủy Hoàng thống nhất nước Tàu thì cũng thống
nhất chữ Nho. Trước nhà Tần có rất nhiều kiểu viết, nhưng nổi hơn cả
là chữ con quăng cũng gọi là khoa đẩu và chữ chân chim. Hai thứ chữ
này là của Việt Tộc. Hai thứ chữ này có từ lâu, mãi thời Hồng Bàng.
Sau Tần Thủy Hoàng thống nhất văn tự bắt dùng chữ lệ, từ đó chữ
chân chim và con quăng bị tiêu trầm.
…..Dưới đây là mấy mẫu chữ cổ được tìm thấy trong các thám quật
mới nhất:
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…..Tóm lại cả Chữ Nho, Đạo Nho đều do Việt Tộc có trước rồi sau
người Tàu công thức hóa thành những câu văn ngắn gọn. Hay
nói cách khác, các Kinh Vô Tự của Đạo Việt, sau Tàu cho vào kinh
sách, thành kinh “hữu tự”. Vậy muốn tìm về Văn Hóa Việt thì phải
tìm về lâu đài văn hóa của kinh vô tự trước khi có kinh hữu tự của
Tần Hán, trước cả thời nhà Chu, trước thời Khổng Tử san định các
sách cổ.
..

Những Dấu Văn Minh của Việt so với Tàu
- Việt: Nông nghiệp lúa Mễ, ruộng nước.
- Tàu: Du mục, ruộng khô, lúa mì, lúa tắc, lúa mạch.
– Việt đi thuyền. Tàu cưỡi ngựa.
– Làng quê Việt Tự trị. Tàu quân chủ chuyên chế.
– Địa vị phụ nữ Việt cao, được tham dự “đồng tế”với chồng trong
Lễ gia tiên.
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Phụ nữ Việt là Linh hồn của gia đình, nuôi chồng, dạy con, có vai trò
là “ nội tướng” trong gia đình. Người phụ nữ Tàu lệ thuộc, vai trò
thấp trong gia đình; trước kia còn có tục phải chôn sống khi chồng
chết.

Nhận Diện Cơ Cấu Việt Nho: Văn Hóa – Khảo Cổ
Văn Hóa
Chữ Việt từ nay được hiểu rất rộng, bao gồm cả Việt Nam hiện đại
lẫn Bách Việt, trước nữa là các dân đứng ngoài vòng lễ nghĩa nhà
Chu, cùng toàn thể khối dân sống trong nước Tàu lúc chưa có Tàu xét
như một dân tộc riêng biệt. Chữ Việt (0b) viết với bộ Mễ (0a) chỉ
nông nghiệp là nét nổi nhất chung cho toàn chủng. Những yếu tố coi
như mẫu số chung cho đại chủng Việt, là khối dân mà gần đây khảo
cổ gọi là Mongoloids, nhiều sách quen gọi là Nam Mông Cổ. Khối
Mongoloids chia ra hàng trăm chi tộc, với những tên khác nhau, trong
có một tên có tầm bao quát rộng được dùng chung cho toàn khối (Tam
Miêu, Cửu Lê, Cửu Di, Tứ Di) Bách Việt. Sở dĩ chúng ta gọi tên Việt
đại biểu cho toàn thể khối này vì chữ Việt viết với bộ Mễ chỉ nét nông
nghiệp là nét nổi nhất chung cho toàn chủng. Sau đến, qua bao đợt
tiêu trầm, chữ Việt chỉ còn duy nhất cái tên Việt trong quốc hiệu
ViệtNam của chúng ta. Đó là chưa kể ta còn lối 60 sắc dân thiểu số
trong nước sau bao đợt di dân. Và, cuối cùng, đất Việt lại là nơi tìm
được nhiều trống đồng đại biểu cho nét văn hóa của đại chủng nhất.
Sau đây là mấy yếu tố coi như mẫu số chung của văn hóa đại chủng
Việt:
…..1. Nông Nghiệp
…..2. Tổ chức xã hội theo lối thôn làng, rồi liên làng, tổng.
…..3. Thờ tổ tiên
…..4. Địa vị phụ nữ cao
…..5. Khi múa đeo lông chim
…..6. Xâm mình
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…..7. Cài áo bên trái (Tứ Di tả nhậm)
…..8. Huyền thoại mang nét lưỡng hợp.
…..
Khảo Cổ
…..Về khảo cổ, thời Tân Thạch: Rìu có tay cầm được tìm thấy khắp
từ Sơn Đông xuống ViệtNam.
…..Sau là loại rìu lưỡi cong cùng hình dáng với phủ Việt.
…..Thời đồ gốm 11,000 năm trước T. L: Gốm Văn thừng với kỹ thuật
khắc vạch và đóng dấu. Gốm ba chân có đáy ở Đông Sơn, trên
Ngưỡng Thiều và Long Sơn, đặc biệt có cái lịch (nồi ba bề).
…..Văn xoáy ốc ngược kim đồng hồ do hình chim bay xuất hiện vì có
chấm mắt.
…..Thời đại đồ đồng lối 3 ngàn năm trước T. L. với những đỉnh,
những tước đủ loại, tựu trung loại 3 chân 2 tai nổi bật. Đồ đồng xuất
hiện ở Đông Nam Á ( đã tìm được bên Thái lối 3000 năm trước T. L.,
bên Tàu khoảng đầu nhà Hạ lối 2000 trước T. L.)
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Văn Minh Du Mục
…..
Chính vào thời đồ đồng này mà nảy sinh ra một dân tộc là Tàu: đó là
vài bộ lạc ở vùng núi trong tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây, tuy cùng là
dân nông nghiệp, nhưng ruộng khô, cấy lúa gọi là thủ, là tắc, vì tiếp
cận với du mục Bắc phương nên dần dần nhiễm nền văn hóa có tính
chất du mục. Nền văn minh du mục gồm mấy điểm khác biệt sau:
…..1. Có vua và nhà nước
…..2. Quân đội lớn và chuyên nghiệp
…..3. Thành thị, xây tường lũy bao quanh
…..4. Pháp hình
…..5. Nghệ thuật đồ sộ tách khỏi vật dụng: Cung điện lớn lao, mồ mả
đồ sộ
…..6. Chữ viết
…..7. Xe ngựa
…..Đó là mấy nét lớn thường gắn bó với nhau, cái nọ sinh ra cái kia:
Muốn có sức mạnh phải có quân đội thường trực (chứ không tụ họp
dân khi cần như kiểu Thánh Gióng). Đã có quân đội mạnh tất phải có
uy quyền thủ lãnh, sinh ra vua và pháp luật chặt chẽ. Chữ viết cần cho
việc tập trung và kiểm soát. Uy quyền của vua được biểu lộ bằng cung
điện nguy nga, mồ mả to lớn, kèm với mỹ thuật vĩ đại. Chính những
điều này làm nên những nền nghệ thuật sáng chói, được những nhà
nghiên cứu trình bày cho thiên hạ chiêm ngưỡng ca ngợi coi như
những đỉnh cao của văn minh. Nhưng những đỉnh cao đó cũng là
thước đo sự trầm thống khổ lụy của đại chúng. Vạn Lý trường thành
là mồ chôn tập thể hàng bao trăm ngàn sinh mạng công nhân lao
động. Cũng như Kim Tự Tháp của Ai Cập là kết quả biết bao máu
xương của giai cấp nô lệ khốn cùng.
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Cơ Cấu Âm Dương Của Việt Nho
…..
Âm Dương là hai ý niệm căn bản cấu thành vạn vật. Ý niệm này có từ
thời xa xưa. Người ta ghi lại bằng một vạch liền ___ và một vạch đứt
– – , vạch liền sau này gọi là Dương. Vạch đứt sau này gọi là Âm.
…..Âm Dương có thể diễn giải thêm như đó là hai thế lực lớn gồm tất
cả những gì có tính chất đối nghịch: giống cái và giống đực, tối và
sáng, mềm và rắn, tĩnh và động… Sự hỗ tương hành động của Âm
Dương sinh ra mọi hiện tượng vũ trụ.
…..Khi được hiểu như là “âm dương nhị khí” trong thiên nhiên, như
khi xẩy ra việc động đất ở ba lưu vực thuộc địa phận nhà Chu, sách
Chu Ngữ giải thích “Nếu khí Dương bị hãm ở dưới mà không xuất ra
được, khí Âm bị nén mà không thoát lên được bấy giờ có địa chấn
(động đất). Nay ba con sông bị động, ấy là khí Dương đã mất địa vị
chính của nó và đã nén vào khí Âm. Khí Dương đã ra ngoài địa vị mà
đứng vào địa vị của Âm, hẳn là nguồn sống phải bế tắc vậy” (Dương
phục nhi bất năng xuất. Âm bách nhi bất năng chung. Ư thị hữu địa
chấn, Kim tam nguyên thực chấn, Âm bách nhi bất năng chung. Ư thị
địa chấn, Kim tam xuyên thực chấn. Thị dương thất kỳ sở nhi chấn
Âm dã. Dương thất nhi tại Âm. Xuyên nguyên tất tắc”.
…..Kinh Dịch nói: “ Nhất âm nhất dương chi vị Đạo. Kế chi giả, thiện
dã, thành chi giả, tính dã”(1). (Kinh Dịch, Hệ từ 5)
…..(Một Âm một Dương là Đạo, kế tiếp là thiện lành, thành được âm
dương là Tính)
…..Nhất Âm nhất Dương chi vị Đạo
…..Đức Khổng Tử đã giải thích Đạo rất rõ ràng nơi đây. Đạo là gì?
Đơn sơ, giản dị, đạo là nhịp âm dương của vận hành vũ trụ. Âm và
Dương là cặp phạm trù mâu thuẫn mà hòa hợp như đã trình bày. Đạo
không thể cô âm hay độc dương. Đạo là một nguyên lý có tính hai mà
một. Đạo là lưỡng-nhất-tính. Đạo chính là Thái Cực bao dung Âm
Dương. Kinh Dịch còn nói đến luật “Ba dương hai âm” (Tham thiên
lưỡng địa nhi ỷ số, thuyết quái) nghĩa là tỷ lệ dương âm là 3/2. Khoa
học cũng chứng minh chân lý này.
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…..Kế chi giả, Thiện dã
…..Thánh Hiền xưa còn nhắc ta ý nghĩa triết lý của chữ Thiện. Thiện
là Nguyên Lý Âm Dương, phần tiên thiên chưa hình thành của vạn
vật, là bước trong lành ban sơ của tạo vật.
…..Thành chi giả, Tính dã
…..Câu này sẽ được hiểu như sự tựu thành Lý Âm Dương chính là
bản thể của con người, vạn vật. Âm Dương vận hành trong sáng,
thiện lành dưỡng nuôi vạn vật. Con người không chỉ nhận thức Âm
Dương như một thực thể khách quan của vũ trụ ngoại giới. Âm
Dương là thể tính của vạn vật, trong đó con người. Con người nhận
thức tính thể Âm Dương của mình. Con người khi ý thức về kết hợp
tựu thành Âm Dương trong mình, đó là ý thức được Đạo. Âm Dương
không là một chân lý thuộc ngoại giới. Âm Dương là bản thể sinh và
dưỡng của vạn vật. Do đó, khi con người hiểu thấu cái Tính của mình,
con người tức khắc Hoà được với cái chiều kích bao la của tạo vật,
con người mới cảm thấy ta ở trong lòng vũ trụ. Hay tâm ta là tâm vũ
trụ, mà tâm vũ trụ cũng là tâm ta. Đức Hòa này cũng được quảng diễn
nơi Đạo Đức Kinh của Lão Tử: “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh
tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm nhi bão dương. Xung khí dĩ vi
Hòa”(2)
…..(Chương 42 – Đạo sinh ra Một, Một sinh ra Hai. Hai sinh ra Ba.
Ba sinh ra vạn vật. Vạn vật cõng Âm mà bồng Dương. Mâu thuẫn Âm
Dương đó là Hòa). Như vậy, con người chính là một Liên Kết, Tương
Quan, Giao Hoà giữa hai chiều đối nghịch, là sự Thành của Âm
Dương, và đó cũng là ý nghĩa của chữ Tính.
…..Ngoài ra, sự tương quan giữa Âm Dương còn có tính chất nội tại.
Không có Âm và Dương xét như thuần Âm hay thuần Dương. Trong
Âm đã có hàm tàng Dương, và trong Dương đã có tiềm ẩn Âm. (Âm
trung hữu dương căn, dương trung hữu Âm căn). Theo luật này, khi
Âm phái triển cùng cực, sẽ biến thành Dương, vì nó đã có sẵn mầm
dương ở trong. Với Dương, cũng vậy. Khi Dương đến cực thịnh, lại
biến thành Âm. Trên thực tế, ta thấy, mặt trời đứng bóng là cực cao,
sẽ từ từ xế bóng. Mặt trăng đến độ tròn đầy, rồi chuyển sang từ từ
khuyết. Trong đời sống, bất cứ hiện tượng gì, cá nhân, đoàn thể, xã
hội nào hễ phát triển cực thịnh rồi cũng sẽ đi đến suy tàn, rồi từ những
đổ nát, sự kiến tạo tốt đẹp hơn lại khai sinh. Cứ như thế, trong Âm và
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Dương đều có bản chất của nhau cho vạn vật biến hóa muôn màu
muôn vẻ. Khoa học đã chứng minh luật “âm trung hữu dương căn”
với sự khám phá ra hạt méson. (1)
…..Như vậy Âm Dương là nguyên lý tối cao của vạn vật. Âm Dương
có tính mâu thuẫn nhưng không hủy diệt. Âm Dương có tính tương
quan, tác động, chuyển hóa lẫn nhau, Âm Dương tương quan trong
tính biến dịch và thâu hóa nơi vạn vật vũ trụ. Nho gọi là Thiên, là
Đạo, là Tính. Cũng nằm trong chữ Thành ở đợt thể. Âm Dương là
Đạo hai chiều kích. Đạo Âm Dương nói chung là phạm trù có tính
lưỡng-nhất, kết quả tìm được là một Chân Lý Hòa nơi tất cả những gì
xem như đối lập: Hòa tình với lý, hòa ý thức với tiềm thức, hòa cá
nhân với xã hội, hòa tâm với vật, hòa hữu hạn với vô biên… nên Âm
Dương chính là Thái Hòa.
…..Biện chứng Hégel cũng có hai hạn từ đối lập là chính đề và phản
đề, nhưng tổng đề của Hégel là tổng đề triệt tiêu hai hạn từ trên. Do
đó tổng đề của Hégel là tổng đề giả hiệu, hời hợt, mang tính hủy diệt.
Duy vật sử quan của Karl-Marx là con đẻ của tổng đề hủy diệt của
Hégel. Duy vật sử quan có tính hủy, tính ác, tính duy của triết học một
chiều Tây phương. Âm Dương cũng là hai hạn từ kiểu biện chứng
nhưng tổng đề Âm Dương là một tổng đề thứ thật, chân thực, toàn
diện, có tầm mức vũ trụ, vạn vật. Hơn nữa, Âm Dương là hai hạn từ
bao quát được các nền tảng của vũ trụ với tổng đề Thái Hòa làm đạo
diễn cho cuộc nhân sinh. Tổng đề của Hégel chỉ đưa đến trừu tượng
tinh thần. Tổng đề duy vật sử quan là tổng đề tiêu diệt đối nghịch của
vật bản, là cuộc cánh mạng lẩn quẩn trong chiều kinh tế vật chất, là
những rên xiết của kiếp người trong cùm kẹp của sự hủy diệt. Đặt nền
tảng giá trị con người trên sinh hoạt kinh tế, có nghĩa là đặt giá trị Âm
tính trên cuộc vận động của kiếp người. Đặt nặng chiều Âm nặng nề
của vật thể là mất sức sống Âm Dương hai chiều mầu nhiệm của con
người. Hạ tầng kinh tế chỉ huy thượng tầng văn hóa là Âm chỉ huy
Dương. Điều này nghịch với “Nhất Âm Nhất Dương Chi Vị Đạo”.
Âm Dương Đồng xuất lộ nơi bản tính. Âm Dương Đồng Sinh nơi bản
tính. Âm Dương Đồng Thành nơi bản tính. Đó là luật hai chiều Âm
Dương. Đó là luật Hòa của Âm Dương. Tóm lại, tính nền tảng của
Âm Dương là Hòa. Tính nền tảng của duy vật sử quan là Hủy. Nhận
thức Âm Dương Hòa của Việt Nho là ý thức một thế giới quan bao la
đại đồng, một nhân sinh quan tự do, nhân bản, đạo đức chân thực. Là
giác ngộ Nhân Chủ Tính ở đợt cao cấp, giải phóng con người khỏi
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những gọng kềm nô lệ Duy Âm (vật bản) cũng như Duy Dương (thần
linh).
…..( Chú thích:)
…..Hideki Yukawa, nhà bác học Nhật (giải thưởng Nobel 1949) đã
giải thích tại sao chùm dương tính vào nhau, vì lẽ ra dương cùng
dương sẽ không hút nhau mà phải xô đẩy ra. Ông khám phá ra loại hột
mới gọi là méson. Méson có thể thuộc dương tính hoặc âm tính hoặc
trung lập tính. Cho nên sở dĩ dương và dương hợp được với nhau vì là
trong dương có âm (thiếu âm) gọi là méson-âm

Cơ Cấu Tam Tài
…..
Triết lý Tam Tài của Việt Nho là ba hoạt lực trong sự tương quan, hợp
tác, chuyển biến lẫn nhau. Tài thứ nhất là Thiên, tài thứ ba là Địa và
tài thứ hai là Nhân. Thiên và Địa là hai đối cực mà tài Nhân là nơi
giao hòa, hội thông của hai tài Thiên và Địa, Nhân ở đây có tính
chất trừu tượng, tiêu biểu. Thiên và Địa là những cặp đôi mâu
thuẫn của bản tính vũ trụ, vạn vật, con người.Thiên có thể là vô
biên, đối lập với Địa là hữu hạn. Thiên là tiềm thức âm u đối với Địa
là ý thức rõ rệt. Thiên là lý trí cứng rắn, đối lập với Địa là tình cảm
mềm yếu. Thiên là lòng vị tha đối lập với Địa là lòng vị kỷ. Thiên
cũng có thể là tâm linh đối lập với Địa là vật thể… Hai đối cực Thiên
Địa làm nên Tính Bản Nhiên của con người. Vì, con người là Tính
Thể Hai Chiều, là nơi hợp nhất của hai đối cực, là điểm liên hợp
sống động của Thiên và Địa. Nhân, do đó là tác động Giao, Hội, Hợp,
Tương, Liên, Hòa, Thành của hai hoạt lực Thiên Địa. Tác động ấy là
Tính, là Mệnh, là Gốc, là Thiện của Người.
…..Chúng ta mới bàn đến Tính của con người, có nghĩa là mẫu dạng
của cái tính chung, cái tính đại đồng, cái Nhân tính phổ quát của con
người. Đó là thứ Nhân tính chưa đi vào thời gian và không gian nhỏ
bé, chưa thành những cá tính riêng tư, chưa đi vào cái tiểu ngã dị biệt
ở đợt hiện tượng. Chúng ta có thể gọi tài Nhân ở đây là Nhân tính đại
đồng, Tính ở đây là Tính bản nhiên đại ngã. Theo cách trình bày như
thế, ta hiểu tam tài là ý thức về Nhân tính ở đợt căn cơ, ở tầm mức
phổ biến vũ trụ. Hay nói cách khác, người là một Hòa Điệu của Trời
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Đất, có một địa vị ngang hàng, hóa giải những mâu thuẫn của trời đất,
giữ một địa vị quan trọng để trời đất được lưu thông, chuyển biến.
Nhờ sự lưu chuyển những Tính của Thiên và Địa, mà cả ba được
linh động, trường tồn. Việt Nho gọi là Sinh Sinh.
…..Sinh Sinh là Thiên Địa Nhân Hòa. Tới đây ta hiểu được cái uyên
nguyên sâu xa của sự trường tồn là tính Hòa của Nhân, chỉ có đạt
được bản tính Hòa của sự sống đời đời ấy con ngừơi bé nhỏ của mỗi
cá nhân chúng ta mới tham dự được vào dòng sống muôn đời của
Thiên Địa. Khi đạt được giao cảm, giao hòa, tương quan, liên hợp
được với Thiên và Địa, con người mới thực sự là một phần tử của cơ
thể vũ trụ, con người mới cảm nhận được những chiều kích bao la
trong đời, con người mới cảm thấy có nguồn sống mãnh liệt nơi đáy
thẳm tâm hồn. Đời sống sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn những âu lo vật
thể, những bon chen nhỏ bé, những tình cảm chật hẹp. Tâm tư như
mở rộng đến những chân trời của Tính Thể Vô Biên, niềm Bình
An thâm sâu nơi đáy lòng, là Ánh Sáng và Âm Thanh của Đạo.
…..Việt Nho biểu thị Tam Tài qua dạng chữ Vương(130) như sau:
…..Ba vạch ngang là ba tài: Thiên-Địa-Nhân (Trời-Đất-Người). Một
vạch ở giữa nối cả ba vạch, để quán thông thiên địa, là chữ Vương.
Vương ở đây có nghĩa là sự hoàn thiện, là giao cảm với trời đất, là
siêu việt lên như trời đất. Chữ Vương là biểu hiệu của Nhân tính đại
đồng, bản thể của con người. Con người là vua trong trời đất, con
người là tâm linh của vạn vật, con người là cái Tâm của Thiên Địa, là
cái Linh của Đất Trời. Ta hãy xem bài thơ Nhân Chủ qua bài vịnh
Tam Tài của Trần Cao Vân:
Trời Đất sinh Ta có ý không
Chưa sinh Trời Đất có Ta trong
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời Đất in ta một chữ Đồng
Đất nứt, Ta ra, Trời chuyển động
Ta thay Trời mở Đất mênh mông
Trời che, Đất chở, Ta thong thả
Trời – Đất – Ta đây đủ hóa công.
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Cơ Cấu Ngũ Hành

Ngũ Hành là một phạm trù triết học, là khung căn bản của minh triết
Việt Nho. Bản văn cổ đại nhất nằm trong Kinh Thư ở thiên NghiêuĐiển và thiên Hồng Phạm. Kinh Thư san định thời Khổng Tử, nhưng
hai thiên Nghiêu-Điển và Hồng Phạm đã có từ lâu đời.
…..Bản văn Ngũ Hành chia làm 3 triệt. Triệt nhất, nói về thứ tự các
hành. Gồm có kim, mộc, thủy, hoả, thổ. Triệt hai nói về tính chất của
mỗi hành. Triệt ba nói về ngũ vị, sự ứng dụng nơi mùi vị: hàm, khổ,
toan, tân, cam (mặn, đắng, chua, cay, ngọt). Triệt hai quan trọng nhất
vì nói về cái thể, cái tính chất của mỗi hành.
…..Triết Tây phương theo Aristote , thì vạn vật tạo thành bởi 4 tố chất
đất, nước, khí, lửa khác nhau, tuy biệt cách, biến động nhưng đồng
thời 4 tố chất kia lại nằm trong khí éther bất biến, nên sự vật vẫn có
tính chất liên tục. Nhưng éther ở cùng một bình diện hiện tượng như
bốn tố chất kia, nó không có tính nối kết những cá thể riêng rẽ, nó
cũng là một tính chất cá biệt, phân ly như bốn tố chất kia. Thành ra,
tuy cùng nói về các tố chất khách quan, nhưng Ngũ Hành của Việt
Nho mang một ý nghĩa triết lý hoàn toàn khác biệt với tứ tố vật lý của
Aristote.
…..Thiên Hồng Phạm nói:
…..“ Nước thấm xuống.
…..Lửa bốc lên.
…..Mộc uốn khúc để chính trực.
…..Kim vâng theo để biến cải.
…..Thổ ở chỗ gieo gặt”.
…..(Thủy viết nhuận hạ. Hoả viết viêm thượng. Mộc viết khúc trực.
Kim viết tòng cách. Thổ viên giá sắc).(3)
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.Hành ở đây không hiểu theo lối tố chất cụ thể như thủy là nước, hỏa
là lửa, thổ là đất. Hành ở đây phải được hiểu như là yếu tính, là vận
hành, là tác động, là hoạt lực. Như thế theo cái hiểu bằng động từ,
hành là một lộ trình của những yếu tính.
…..Những yếu tính này, kỳ diệu thay, dung chứa những nguyên lý
muôn đời của cặp đôi, từng cặp đôi mâu thuẫn mà hòa hợp. Yếu tính
của nước là thấm xuống, thì đối lập với yếu tính của hỏa là vươn lên.
Còn yếu tính của Mộc mang tính cặp đôi “uốn khúc”, “chính trực” thì
lại đối lập với cặp đôi yếu tính của kim là “vâng theo”, “biến đổi”.
Rồi chính trong tự thân yếu tính của Mộc là “khúc” cũng đối đãi với
“trực”. Uốn khúc để mà chính trực. Hai tác động đối đãi cao độ ở
hành mộc cũng phản ánh nơi hành kim, đó là “tòng” để mà “cách”.
Đây là cặp tính thể nhất nguyên lưỡng cực qua yếu tính của Mộc và
Kim trong ngũ hành. Thế là từ hành thủy và hành hỏa ta thấy yếu tính
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tương phản đi với nhau trong cặp đối lập đơn thủy – hỏa. Rồi đến
hành Mộc và Kim thì từ trong mỗi hành đã có cặp tính đối đãi và là
cặp đối lập kép Kim-Mộc. Rồi đến hành Thổ, không có đối lập, nó là
một hành đặc biệt không có chỗ ở tứ phương, không có cả yếu tính
như 4 hành kia, nhưng chính trong sự hàm tàng, chứa đựng “Gieo –
Gặt” thể hiện tác động đối đãi đặc trưng nhất. Thổ ở vị trí trung cung,
nên cái cặp đôi uyên nguyên càng linh động, sâu sắc, nền tảng như
cặp động từ “gieo-gặt”. Vì vậy Thổ gieo gặt tuy có một mình nhưng
lại là hồn thiêng của tất cả, là cõi hội thông của các cặp đối lập, là mối
tương quan của những nghịch chiều. Thổ vì vậy có đức tròn đầy viên
dung của Đạo Thể. Chân lý tối thượng phải tròn, chỉ hình tròn mới
bao dung được tất cả các phần tử hạn cục. Thánh Hiền dùng
chữ “Viên” để chỉ rõ đức của thổ. Thổ viên giá săc.
…..Để quảng diễn cho ý nghĩa này, ta hãy xem giá trị của linh đức
Thổ “Tri chu hồ vạn vật, nhi đạo tế thiên hạ cố bất quá. Bàng hành nhi
bất lưu. Lạc thiên tri mệnh cố bất ưu. An thổ đôn hồ nhân cố năng
ái”. Câu này có nghĩa là “ Biết được cái Đạo thể tròn đầy của vạn vật,
nên gây được An Hòa cho khắp cõi, vì vậy không đi quá. Hoạt động ở
vòng ngoài mà không trôi theo lưu tục. Thấu hiểu mệnh trời nên
không ưu sầu. Bình An nơi Thổ Tâm linh huyền nhiệm nên có thể yêu
thương bằng tấm lòng chân thực” (4). (Kinh Dịch, Hệ từ 4)
…..Tri chu hồ vạn vật
…..Biết vạn vật tới mức tròn đầy, hay biết cái tròn đầy của vạn vật,
hay cái hiểu biết toàn thể, về chân lý toàn diện. Đó là Tri chu. Hay nói
cách khác, tri chu chính là trí tri, cái biết đến tận cùng. Như triệt
thượng và triệt hạ. Tri đến triệt thượng là biết đến tận cùng cái tính lý
của vạn vật. Triệt hạ là biết đến tận cùng cái bước ung dung của tính
lý trên sự việc. Biết đến đợt trí tri là biết cả vòng trong tâm linh lẫn
vòng ngoài hiện tượng của vạn vật. Triết giả, triệt dã, nằm trong ý
nghĩa chu tri, có nghĩa là triết là cái biết triệt để, cùng cực trong sự
hợp nội ngoại để thành đạo, thành con đường đi, thành hướng tiến
hóa.
…..Qua câu quảng diễn này về ý nghĩa của hành Thổ trong Ngũ
Hành, ta thấy đường về hành Thổ khởi đầu từ Chu Tri. Tri là sự hiểu
biết, ở đây là chu tri, có nghĩa là sự hiểu biết của cái tri thức trọn vẹn,
tròn đầy như chân lý. Có thể gọi chu tri là trí tuệ, là cái biết về Đạo lý
của cả tử lẫn sinh. Của cả thường hằng bất biến lẫn thường nghiệm
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biến dịch. Chu tri là trong biến dịch cảm lẽ bất dịch. Trong động nắm
vững tịnh. Chu tri là trong bất an động loạn biết giữ bình an thanh
tịnh. Chu tri là Trí tuệ của cả vô biên lẫn hữu hạn. Chu tri là cái biết
vươn lên tới đợt Tâm. Là cái biết vượt bé nhỏ giới hạn để bay bổng về
vòm trời linh thiêng của Đạo thể. Chu tri là Huệ Tri.
…..Duy tâm hay duy vật là cái biết chưa đến độ tròn, đến chân lý tròn
đầy viên mãn. Đó là cái biết phần mớ, mảnh vụn, hạn cục, khiếm
khuyết. Những loại tri như vậy chưa phải là cái tri của người cầu tìm
chân tri. Vì, như đã trình bày, chân tri phải có tình tròn đầy và dung
hợp – Đạo Thể Viên Dung.
…..Đạo Tế Thiên Hạ, Cố Bất Quá
…..Đối đãi thiên hạ từ cái chu tri cho nên không đi quá, có nghĩa là
không sa vào cực đoan, bất cập, thái quá, một chiều. Chỉ có chu tri
mới đạt được đạo Bình Quân của trời đất trong việc tiếp nhân xử thế
trên đời. Chu tri là biết, nhưng biết để thực hành nơi cõi nhân sinh,
nên từ tâm thức chu tri, người trí thức Việt Nho hành đạo thì cuộc
sống sẽ không đi vào tệ hại của căn bệnh “duy” một chiều kích mà
thường cá nhân hay xã hội, các lý thuyết thường mắc phải. Duy là chỉ
có thế này mà không có ngược lại, là cô độc, lẻ loi giữa bầu trời của
trí tuệ tròn đầy, là tiêu diệt đối lập, là không truy nhận giá trị của đối
kháng, là hủy thể, là diệt, là lạc vào cõi giới hạn, là con đường của tử
vong. Các chủ thuyết duy giai cấp, duy dân tộc, duy thực nghiệm,
duy thần linh, hay bất cứ khái niệm duy gì gì đi nữa chỉ là cái ý thức
đưa đến sự mất bình quân, mà đáng lẽ phải đi vào sự “ bất quá”.
…..Chu Tri là mới nói đến cái tri thức, dù là tri thức tròn đầy, viên
mãn hai chiều của Đạo thể Viên Dung. Nhưng với Việt Nho, biết
không để mà biết, biết không là vòm sao trên trời vô dụng. Người Trí
mang trời xuống cùng đất. Với Đạo học Việt Nho, tri hành hợp nhất,
nên cái tri thức sẽ được mang ra áp dụng nơi nhân quần xã hội, chu tri
đưa đến một cuộc sống tiếp nhân xử thế chừng mực, không bất cập
hay là thái quá. Có thể nói, chu tri đưa đến nền tảng Bình Quân trên
mọi sinh hoạt xã hội.
…..Bàng Hành Nhi Bất Lưu
…..Hoạt động vòng ngoài mà không trôi theo lưu tục. Hoạt động vòng
ngoài là tất cả các hình thái sinh hoạt của cuộc sống cá nhân, gia đình
và xã hội. Đây là lộ trình hướng ngoại của chu tri, con người cứ đi, đi
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mãi trở ra ngoài cái bản thể, cái trí tuệ của mình. Như tác động “gieogặt” của thổ, con người cứ đi gieo rồi gặt hái mang về cái hạt mầm
nhỏ bé của một kiếp nhân sinh. Đi rồi cứ lăn mãi vào cuộc tử sinh,
vào cõi động loạn, vào cảnh giới của phân biệt, đa đoan, trá ngụy, ưu
sầu, một cõi mê, một cảnh lầm. Nhưng làm sao bước chân ra khỏi sa
lầy của cuộc tranh đua cõi tử sinh, của hệ lụy trần gian? Thì đây, Việt
Nho đã có chìa khóa hóa giải bằng cái chu tri của đạo. Biết được cái
vô cùng bao la rồi nên sẽ có đường trở về, đi ra ngoài, nhưng vẫn còn
đạo nội gìn giữ tấm lòng son. Son mài được nhưng vẫn còn sắc đỏ. Trí
hiểu đến suối nguồn Minh Triết Siêu Việt rồi. chốn trần gian thô cạn
không thể lấp lối tìm về. Đời sẽ không trôi đi đi mãi. Đời sẽ không
cuốn xa xa mãi. Đi sẽ không đi xa mãi. Chu Tri là đến cõi Đạo Thể
Viên Dung, là vào quỹ đạo của vòng tròn không kết thúc cũng như
khởi đầu, cứ đi đi mãi nhưng không lạc, cứ trở ra đi nhưng đi xa mà
cũng là trở về. Đạo tròn, tròn xoe. Đi đâu mà lạc? Bàng hành nhi bất
lưu.
…..Lạc Thiên Tri Mệnh Cố Bất Ưu
…..Niềm rung cảm sâu xa với đạo trời gọi là Lạc Thiên. Chu tri là
biết Thiên. Tri Mệnh cũng là biết cái bao la của Thiên trong cái tôi
nhỏ bé. Mệnh là trong tiểu ngã này ta biết được đường vận hành cùng
đại ngã. Cái ta nhỏ bé hòa cùng cái Ta bao la, cái tiểu thiên địa này
hội nhập cùng cuộc đại diễn hành của Đạo. Đời không là cuộc hành
hương về Nhất thể bao la, linh thiêng, huyền nhiệm sao? Niềm An vui
của tâm hồn trong cảnh giới của chân tri mà cũng là chu tri, niềm An
vui thênh thang vỡ bờ tạo vật để sang bờ Tính Thể Tâm Linh, đó là
“lạc thiên”. Trí liễu hiểu lộ trình gieo gặt của thổ tâm linh là “tri
mệnh”. Cho nên ưu sầu nào lẩn quẩn được bên bước chân Trí giả Việt
Nho. Đạo đâu còn để cho người sầu bi. Lạc đến sau chu tri. Chu tri là
đường đi đến Lạc. Lạc ở đây sẽ là cái vui của đạo. Lạc đạo nên vui
cách thâm trầm, diệu huyền, thanh nhẹ. Chu tri rồi sẽ Lạc Đạo. Lạc
Đạo là An Lạc nơi mệnh trời. Cho nên người trí Việt Nho tu thân,
trước tiên là tu Đức Trí. Bảo chứng đầu tiên của đạo tu thân là chính
lòng người trí thức Việt Nho: Tâm hồn An Vui, Thường Tịnh. Trí giả
Việt Nho sau khi tung ra đời theo vòng ngoài của Đạo, nếu để lòng đã
vấn vương ưu sầu, là chưa biết cái vui của đạo, là chưa thấu hiểu cái
tính mệnh của mình, là chưa lấy Tâm trùm cảnh, là chưa tu thân, trau
giồi Đức Tri tới độ Chu Tri. Đường tu dưỡng nội tâm tới độ trí tri, chu
tri có thể kiểm chứng nơi sự thanh bình của đáy lòng. Người Việt Nho
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mang tâm thân mình cảm nghiệm đạo nhiệm mầu. Lạc Thiên Tri
Mệnh cố bất ưu.
…..An Thổ
…..Thổ bây giờ ta đã hiểu rồi, đó không phải là tố chất đất như cái
hiểu thường nghiệm của vật chất. Thổ ở tại gieo gặt. Thổ là đức của
Tâm, có tính dưỡng nuôi của Đạo. Đi ra là gieo, và đi vào thì gặt.
Kiếp người là gì, có phải chính là tác động gieo gặt của thổ. Sinh ra,
lớn lên, lăn xả vào cuộc vật thể của cõi nhân sinh đó là động tác gieo.
Rồi được những gì sau bao đấu tranh và ngụp lặn trong cái thú đau
thương và hạnh phúc của cuộc tử sinh, đó là gặt. Ai cũng gieo gặt.
Nhưng ai cũng gieo cái mầm hạt và gặt cái trái quả của chính mình.
Đó là tác động gieo gặt của cá thể. Nhưng còn cuộc gieo lớn lao của
cõi tính thể bao la vượt qua cái tôi bé nhỏ, cái đại cuộc gặt của mùa
gieo gặt của Tâm Thổ tâm linh. Nơi đó có cái gieo của Chu Tri, có cái
gặt của mùa An vui mênh mang của tấm lòng vũ trụ. Mùa Gieo Gặt,
mùa Vui với Đạo Trời, Mùa An Lạc đó sẽ đến khi con người biết gieo
gặt nơi hành thổ của Tâm linh trong cõi lòng mình. An thổ, theo Việt
Nho, là tu thân bằng cách Qui Tâm.
…..Đôn Hồ Nhân
…..Chân đạo Việt Nho nhiệm mầu cũng còn để nuôi dưỡng Đức
Nhân của lòng người. Người Việt Nho tu đức Trí cho đạt tới độ tròn
đầy thì lòng nhân ái càng bao la. Tình yêu người hạn hẹp, phe đảng,
giai cấp, đoàn lũ xuất phát từ trí hiểu phân chia, cục bộ, lẩn quẩn.
Lòng nhân trong trí hiểu còn thấp kém, chật hẹp, giới hạn chưa được
nuôi dưỡng và phát triển đúng mức sẽ chỉ sinh ra những căn bệnh của
căm thù và đau thương. Cho nên, chỉ có đạt Chu Tri mới nuôi dưỡng,
hun đúc được Đức Nhân một cách toàn hảo nhất: Trí Tuệ chỉ phục vụ
Yêu Thương thì mới nuôi dưỡng được yêu thương. Trí tuệ phục vụ
bất kỳ một sự ghét bỏ, kỳ thị, căm thù nào chỉ hủy diệt mầm hạt yêu
thương, linh lực sống đời của nhân loại.
…..Cố Năng Ái
Đức Nhân là thể thường hằng của Đạo. Biểu tỏ của Đức Nhân là cái
dụng của đạo, là Yêu Thương. Người trí Việt Nho khi tu thân, hun
đúc đức nhân, cũng là để hành xử trong cuộc sinh hoạt vòng ngoài của
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đạo. Tấm lòng yêu thương vô biên và chân thực chỉ có thể có nơi
những tâm hồn bao la, đức nhân đã được trưởng dưỡng từ giác ngộ
một trí hiểu cũng bao la như trời đất.

Ý Nghĩa Cơ Cấu Ngũ Hành
Tóm lại, qua Cơ Cấu Ngũ Hành, thánh nhân Việt Nho đã để lại một
bài học cô đọng về bước Tu Thân cả vòng trong tâm linh lẫn vòng
ngoài hiện tượng. Bảo chứng của trình độ tu dưỡng nội tâm là đạt
đến AN nơi Tâm linh và HÒA nơi tình yêu thương chân thực. Có
nghĩa là khi đạt nội tỉnh An thì mới có ngoại giới Hòa. Có đạt tới cái
Chu Tri thì mới có An, Tịnh trong lòng. Lòng có An, có Tịnh thì mới
sắp đặt mọi việc bên ngoài sao cho hợp đạo, tự nhiên gây được cảnh
thái hòa. Cảnh giới thái hòa sẽ tự nhiên mang đến sự chừng mực, bình
quân cho tất cả. Do đó, đã hiểu được Đạo Thể Viên Dung, dù có hoạt
động vòng ngoài của đời sống cách nào đi nữa, nhưng Trí giả Việt
Nho không bị cuốn trôi theo lưu tục. Như Tâm vẫn hằng An vui trong
mọi cảnh sắc ở đời. Lưu hành trong chốn động loạn nhưng Tâm người
hiểu Đạo vẫn Tịnh An. Và, chỉ có dừng lại nơi thổ tâm linh, dừng
chân nơi chốn quê hương bình an thâm sâu của tâm hồn, thì từ đó mới
có thể có tấm lòng yêu thương chân thật.
…..Thật thế, ta không thể yêu người bằng lý trí suông, từ nội tâm
động loạn, bất an, nghiêng lệch. Ta không thể yêu người khi chưa
hiểu biết về tính thể trọn vẹn của người. Chưa nắm vững chân lý An
Thổ thì làm sao có khả năng yêu thương tha nhân bao la và chân thật.
Triết lý Ngũ Hành định hướng cho ta một lộ trình đi tìm hành thổ tâm
linh, mảnh đất thiêng của quê hương tinh thần, để nội tâm được Tịnh
An, Trí Tuệ thông suốt, để dưỡng nuôi tình người chân thực. Triết lý
Ngũ Hành nhắc ta con đường của Trí Tuệ để phục vụ đức Nhân. Hay
nói cách khác, theo triết lý Ngũ Hành, Trí tuệ là nguồn mạch cho tình
yêu người cụ thể và thiết thực. Trí tuệ ở đây là sự liễu hiểu đạo lý hai
chiều bổ túc, tương quan, hòa hợp trong vũ trụ, đời sống, cụ thể như
yếu tính tiêu biểu của các tố chất làm biểu tượng.
…..Ta thấy triết lý Việt Nho không dùng những ý niệm xa thực tế,
thuần lý trí. Đơn giản, rõ rệt như các tố chất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ
mà bất cứ người nào cũng có thể quan sát được, Minh Triết An Vi từ
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những biểu tượng ngũ hành mà khai mở chân lý nền tảng của nhân
sinh. Những yếu tính của Kim và Mộc là những bài học vòng ngoài
của bước lưu hành thế tục. Có lúc phải như mộc, uốn khúc để rồi
chính trực. Có lúc như kim, vâng theo để mà biến cải. Những nguyên
tắc này là nguyên tắc của sự linh động trong thực tế, của sự chấp nhận
đi từ những bất lợi, trắc trở, bất như ý từ những hoàn cảnh riêng tư
của cá nhân, xã hội, để rồi từ đó mà biến đổi, đưa về chính trực. Hiện
thực triết lý ngũ hành là phải rèn luyện cái yếu tính của kim, của mộc
trong sinh hoạt hiện tượng, nhưng không để sự uyển chuyển và tùy
thời mà trôi luôn theo ngoại cảnh, mất cả Đạo Tâm. Cho nên Hiền
Triết Việt Nho phải nhủ lòng “Bàng hành nhi bất lưu”. Hoạt động
vòng ngoài nhưng không trôi theo lưu tục, luôn An Nhiên Tự Tại nơi
hành Thổ tâm linh. Đó cũng cùng ý nghĩa của đoá hoa sen tinh khiết.
Do đó, với Tâm trùm cảnh, lòng người là đóa sen trong sạch An vui
thường tịnh, lan tỏa nguồn yêu thương chân thực. Chu tri và An Tịnh
là một bảo chứng cho lòng chân thực của đức yêu người. Hay nói
cách khác, đạo đức tu thân phải là đầu mối của yêu thương, là cội
nguồn của mọi sinh hoạt xã hội. Tu thân là tĩnh tâm cho an định, vững
vàng trong sự đoạn trừ vô minh của bất cứ tư tưởng, ý niệm một
chiều, quá khích nào làm mất đạo Bình Quân tự nhiên của trời đất.
…..Thế giới hiện nay đang bị sâu xé vì những ý hệ đủ loại, kiếp người
bị vật thể hóa vì đời sống nặng nề cùm kẹp của vật chất, tình yêu
thương bị héo mòn theo. Triết Lý Ngũ Hành, cơ cấu siêu việt của Đạo
Thể Viên Dung, là thực phẩm tài bồi cho đất Tâm linh khô cằn, là lộ
trình tu thân về hành thổ Tâm Linh – Mìền Quê Hương Bình An của
Mỗi Tâm Hồn.
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IX - VIỆT ĐẠO THÁI HÒA
Hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại nghe đề cập về những vấn đề hoà giải hay
hòa hợp. Khi xưa chiến tranh, Cộng sản tung chiêu bài hoà hợp, hoà giải dân
tộc để lung lạc tinh thần chiến đấu của miền Nam. Nhưng tại miền Bắc, Cộng
sản lại hô hào, cổ suý chiến tranh với chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”, vượt
Trường Sơn “ giải phóng miền Nam”. Ngày nay, khi hơn 3 triệu dân Việt
phải rời bỏ quê hương tỵ nạn Cộng sản khắp nơi, một số chủ trương chính trị
của phía quốc gia lại cổ võ cho “hoà hợp, hòa giải”. Những nạn nhân cộng
sản không chấp nhận chủ trương hoà hợp, hòa giải này thì bị nhìn như loại
háo chiến, không thức thời. Dĩ nhiên, không bỏ lỡ cơ hội đánh đổ lần chót ý
thức phản kháng, tại hải ngoại, Cộng sản lại dùng phương tiện hoà hợp, hòa
giải để xoa dịu chống đối hầu làm lợi cho chế độ của họ. Ngược lại, trong
nước, Cộng sản dùng bạo lực trấn áp và tiêu diệt mọi đối kháng chính trị.
Như thế, ta thấy, cộng sản luôn dùng mọi thủ đoạn KHÁC NHAU, mọi
HÌNH THỨC khác biệt, nhưng để đạt mục đích duy nhất: NHUỘM ĐỎ quê
hương , và rõ rệt hơn nữa là để TRỤC LỢI cho cá nhân, đảng phái cầm
quyền. Dĩ nhiên chúng ta cũng cần bỏ trong ngoặc ở đây, thành phần “cơ hội
chủ nghĩa”, hoặc “trí thức nửa vời” xử dụng cụm từ “hòa hợp, hòa giải”, dù
vô ý thức, cũng đồng tình làm lợi cho cộng sản.
Về phương diện văn hoá, Cộng sản cũng vẫn trá ngụy. Một mặt xử dụng
các công trình nghiên cứu mới của các học giả, nhất là về lãnh vực khảo cổ,
tư tưởng…để làm ra vẻ ta đây cũng theo mới, về nguồn Việt, đồng thời lại
BẺ QUẶT Văn Hoá Dân Tộc về chiều hướng Cộng sản, để người Việt bị
LẠC ĐƯỜNG khi muốn trở về nguồn, và MẤT ẤN TÍCH để kiểm chứng
thực hư, chân giả khi muốn nhận định bàn chân đế của lịch sử. Như việc cắt
bỏ lịch sử lập quốc 5000 năm của Dân tộc Việt – Chỉ nhận thời điểm lập quốc
từ 2700 năm, bắt học sinh các cấp học cuốn “ Lịch Sử Việt Nam” do nhà xuất
bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp Hà nội xuất bản năm 1985, của các
sử gia soạn trong nhãn quan duy vật và duy lý- Điều mà chính các ngành
khoa học mới nhất như tân nhân văn, cơ cấu, khảo cổ… với những công trình
nổi tiếng quốc tế hiện nay đang trả lại giá trị về sự thật lịch sử 5000 năm ấy.
Hay việc viết sách trên đại học về bản sắc văn hóa Việt Nam nhưng lại dẫn
dắt đến việc khoác áo “ Nho gia, Lão -Trang” cho Hồ Chí Minh chẳng hạn,
để tiếp tục chế biến chất liệu cộng sản thành món hàng “mạo hoá” cho dân
tộc chúng ta.
Ngày hôm nay, may mắn thay, nơi mảnh đất tạm dung này, với cái thoáng
mát TỰ DO –một điều kiện sinh dưỡng cho Văn Hoá Chân Thực – chúng
ta được thong thả và thanh bình hơn bao đồng bào tại quê nhà, hầu có thể tìm
hiểu Văn Hoá Quê Hương, nghiên cứu bản sắc Việt để làm thành tấm gương
chiếu các con yêu vong bản, để nhận diện chính Việt Tính của mình, để
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không bị bất cứ hình thức tuyên truyền, thủ đoạn chính trị phản dân, hại nước,
mất gốc nào lường gạt nữa. Nhất là, cũng giúp cho thế hệ trẻ và tương lai,
một Định Hướng cho việc thẩm định các giá trị trên căn bản Văn Hóa Dân
Tộc.
…..Dân tộc ta có tư tưởng và văn hoá rất sớm, khoa khảo cổ với các căn cứ
khoa học mới nhất như sự đo độ phóng xạ của Carbon 14 , khoa sinh hoá di
truyền học với các chỉ số biến thiên đã xác nhận được niên đại , minh chứng
rằng Tổ Tiên Việt Tộc là sắc dân cổ nhất ở Đông Nam Á. Và từ ít nhất là
5000 năm trước đây, Việt Tộc đã dẫn đầu văn minh nông nghiệp tại miền
Đông Nam Á , thuần hoá cây lúa nước, chế tạo dụng cụ, chăn nuôi, làm nhà,
dệt vải…có đời sống ổn định sớm, và phát triển rực rỡ với nền văn minh
trống đồng đã được các học giả quốc tế thừa nhận . Đường về Văn Hóa Dân
Tộc có thể tìm nơi dấu chỉ trống đồng Đông Sơn. Mặt trời ở trung tâm mặt
trống chiếu chói chang các tia nắng sinh dưỡng vạn vật. Con người cài lông
chim ca vũ vang trời, giã gạo bằng chầy để gọi nhau vui chơi, theo hướng về
phía Trái huyền nhiệm từ xa xưa, dấu chỉ của dòng Việt tộc. Một vòng chim,
nai, những thú vật hiền hòa bé nhỏ cũng được tham dự chung với cuộc lễ hội
trên trống đồng. Trống Đồng Đông Sơn là nghệ thuật của nền Minh triết Thái
Hòa: Hòa Trời, Hòa Đất , Hòa Người. Từ những thưở xa xưa,
HÒA là Kinh Không Lời của Việt Tộc.

Minh Triết Trống Đồng : Mặt Trời là tầng Thiên Sinh, Chim Muông là tầng
Địa Dưỡng. Con Người ở giữa sống trong cảnh Trời Che, Đất Chở nên được
An Vui, Thái Hòa.
Trên mặt trống ta mới chỉ thấy Tiên được biểu thị bằng cả một rừng chim.
Nhưng xem đến tang (thành) trống, ta mới thấy thuyền được nhập thể vào
rồng một cách sống động.Thuyền có sức sinh động của rồng, có chân thay
mái chèo, rồi có chim Tiên lao vào miệng Rồng để tạo thành Thuyền Tình Bể
Ái Tiên Rồng, Tiên chim bay trên trời và Rồng ở dưới thủy phủ đều kết hợp
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được. Đây là dấu chỉ của đường về Việt Đạo nơi sự hợp nhất Tiên – Rồng
Tính, bản thể mâu thuẫn bất khả phân ly của VIỆT ĐẠO THÁI HÒA.

Dấu Chỉ Thái Hòa
Hình Tiên Rồng trên tang trống đồng: Tất cả các mâu thuẫn
hóa công đã giải quyết ngầm trên họa đồ Tiên Rồng Hội Ngộ.

Tâm Thức
Lưỡng Hợp Thái Hòa
trong tinh thần ca vũ
trên mặt trồng đồng

Nam nữ hát đối đáp, giao tay chân gọi là “ cài hoa kết hoa” hay hát Lý
Liên sau này. Với trình độ tâm thức Lưỡng Hợp, Thái Hòa nơi nghệ thuật
điêu khắc trên Trống đồng, ta còn thấy đầy khắp các hình cặp đôi, như một
chim trống với một chim mái, một chim đứng với một chim bay, một chim
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đuôi dài với một đuôi ngắn…Tất cả rộn ràng trong một cuộc đại vũ điệu hòa
hợp trời, đất, người, nam nữ, trống mái…hồn nhiên, thanh thóat, an lạc ca hát
múa nhịp bên nhau. Thiên nhiên, con người, vạn vật như đã hòa làm một bức
tranh đồng nhất thể của linh hồn Việt qua nghệ thuật trống đồng.
Bản Chất Thái Hòa của Việt Đạo còn được nhận rõ nơi các Huyền Sử xa xưa
mang đặc tính Lưỡng Hợp.
Thật thế, cũng phù hợp với thời điểm ấy, từ 5000 năm lập quốc, qua các
truyện thời các vua Hùng, Dân tộc Việt còn có cả một kho tàng các truyện
tích ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa một nền đạo lý thâm thuý. Mở đầu kho tàng
huyền sử ấy là truyện Hồng Bàng mà chắc chắn ai là người Việt cũng còn ghi
nhớ: Truyền rằng chúng ta là CON RỒNG CHÁU TIÊN. Rồng Tiên dĩ nhiên
không bao giờ có thật nơi hình tích cụ thể, là hình ảnh chỉ có trong trí tưởng
tượng của con người, chắc Tổ Tiên muốn gửi gấm những ý nghĩa gì nơi sự
tưởng tượng đó. Do đó, chắc chắn Rồng Tiên chỉ là thứ biểu tượng, và lời giải
Huyền sử Rồng Tiên cũng phải tuân theo quy luật của nó: Phải mông lung,
huyền nhiệm, đạo lý sáng soi cho tới đáy thẳm tâm hồn, chiếu rọi cho tới tận
cùng lý sự và vạn vật. Phải đi ra ngoài sáu cõi đông tây nam bắc thượng hạ
cũng còn ngọn trăng huyền diệu dõi soi, mà dẫu thu trở về trung tâm vi tế của
cõi lòng cũng vẫn thấy đâu đó vầng trăng chân lý quán chiếu. Ôi, Huyền là
diệu huyền, cái trộn lẫn hoà tan mọi phân ly của cuộc đời trong Lý của Đạo
nhiệm mầu. Huyền Sử chính là cái nền của sử, là cái căn tính của mọi diễn
biến thời gian, là bản chất của mọi hiện tượng. Huyền sử là câu chuyện sống
đời, đan kết quy luật vĩnh hằng trong cuộc tử sinh. Do đó, Huyền sử Tiên
Rồng sẽ mãi được là biểu tượng của VIỆT TÍNH, cái tính ngàn đời của Dân
Việt, cái sắt son của nòi giống, cái bản chất, gốc rễ của Việt Đạo, mặc cho
bao tai biến, thăng trầm. Nơi cõi Huyền Sử, cõi vô bến bờ của Tâm và của
Linh, sử không còn quan trọng, sử chỉ còn là cái bóng của Thực Tại. Phải
vượt qua cái nghèo nàn, câm nín của sử, để mở rộng đáy hồn của tự thức
huyền nhiệm viễn mơ vượt thời không thì mới tiếp nhận được cái Tinh Anh
của Tổ Tiên, di chúc khi không còn thể phách: Chân Trời Huyền Sử Việt.
Chuyện kể rằng Rồng Tiên sớm ly biệt. Vì đâu mà ly biệt? Chuyện cũng
nhiều lời rằng, vì phương viên xung khắc, thuỷ hoả bất đồng…Đó là “chuyện
kể”, có nghĩa rằng cứ tạm cho là như thế. Nghiã là thật ra có thể khác. Biểu
tượng là phải đi xa hơn cái thực tại, để tìm cho ra cái ý không trong ý, lời
không trong lời, tìm cho ra cái ý nghĩa ẩn tàng trong ngôn từ vi diệu. Biểu
tượng là phải từ bỏ cái thô sơ đã hiển hiện nơi sự việc, hầu tìm cho được cái
tinh tế, cái ĐẠO LÝ của mạch nguồn sự việc .
Rồng Tiên sớm ly biệt như đời sống luôn nhiều tranh chấp, khác biệt, mâu
thuẫn. Vì sao ta thấy đời toàn là trái ngang, mâu thuẫn trong tất cả mọi sự và
việc? Có sanh ra thì lại có chết đi. Có kết hợp thì cũng có chia cách. Trời đất
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có sáng tối, nam nữ, cuộc đời có thành bại, an nguy, mọi sự có hợp có tan,
nội tâm có lý có tình, con người có bản chất cá nhân và xã hội, có nhu cầu vật
chất và tâm linh…Đó là những cặp đôi khác nhau như mâu chống thuẫn giữa
cái nhìn phân biệt khắt khe của Lý Trí. Rồng Tiên là những hiện tượng mâu
thuẫn ta thấy đầy khắp vũ trụ vạn vật, con người. Rồng Tiên ly biệt là khi
những sự Mâu Thuẫn ấy bị Lý Trí đẩy tới Cùng Cực của sự đối nghịch. Nên
chỉ với lý trí mà thôi người ta dễ có quan niệm bên trọng bên khinh, tất phải
chia ly. Lý trí làm mọi mâu thuẫn tự nhiên trở thành thảm kịch bất hòa.Lý Trí
Cực Đoan ấy là nguyên uỷ của mọi bất an và hiểm họa suy đồi dẫn tới tiêu
huỷ BẢN CHẤT HỢP NHẤT, THÁI HÒA của các mâu thuẫn tự nhiên nơi
vũ trụ, vạn vật .Qua cá nhân, gia đình hay là xã hội thì cái nhìn của lý trí cực
đoan còn biến thể thành sự phân chia quyền lợi, ích kỷ cá nhân, bè phái, đòan
thể xung đột, người bóc lột người. Tệ trạng quái thai từ thế kỷ trước – hậu
quả 25 thế kỷ suy tư sai lầm của nền văn hóa ngập máu và nuớc mắt người
của Tây Phương – còn di hại đến nay là thuyết căm thù giai cấp, dùng máu
người Việt để trả nợ cho những sai lầm vọng ngọai đi theo thuyết đấu tranh
hủy diệt lẫn nhau của Cộng sản vong thân. Rồng Tiên phải Ly Biệt là bài học
về Nguyên Nhân của các chia rẽ, bất an , rối loạn, huỷ diệt, là vì loại tư duy ý
hệ một chiều. Ta có thể dùng từ DUY LÝ cho loại tư duy phiến diện này.
Nhưng câu chuyện thần tiên của cặp Rồng Tiên trong huyền sử chưa chấm
hết ở sự phân tích Nguyên Nhân các khổ nạn của con người. Rồng Tiên chia
ly vì để lý trí cách ngăn, nhưng sau đó lại dặn dò nhau: “Có chuyện gì thì
cùng nghe nhau, không được bỏ nhau, và gặp nhau ở nơi Tương Dã”. Thật là
mù mờ, khó hiểu trong lời dặn dò này. Có chuyện gì là những chuyện gì?
Chắc hẳn phải là chuyện quan trọng lắm, quan trọng hơn cả cái sự cách
ngăn của mâu thuẫn, khác biệt. Có chuyện gì chắc hẳn là có chuyện CHUNG,
chuyện mà cả hai bên cùng có thể chia sẻ tâm tình và trách nhiệm. Chuyện
mà xoá tan được cái tư riêng kỳ thị, ghét bỏ, chia tay. Không xa nhau, vẫn
nghe lời nói phải của nhau, có lẽ phải là chuyện của đạo lý mới có tác dụng
sâu xa cảm hoá được nhau như thế. Chưa hết, câu chuyện của đạo lý, cho nên
làm mờ nhạt bất hoà, khúc ca tình ái lại trổi lên nơi Cánh Đồng Tương. Cánh
Đồng Tương đã là giao điểm, hội tụ của những tâm hồn nghe được lẽ đạo của
cuộc đời. Nơi cánh đồng Tương , chữ TÌNH đã thay cho Lý, ĐẠO TÂM đã
hóa giải mối mâu thuẫn giữa Tiên Rồng . Tương cũng có nghĩa là tương giao,
tương quan, tương hợp. Nơi cánh đồng Tương, Cha Rồng và Tiên Mẹ tấu
khúc nhã nhạc THÁI HOÀ.
Từ Minh Triết Tiên Rồng của Việt Đạo, ánh sáng Tâm linh cứ tỏa mãi ra,
tỏa mãi ngàn năm, cho giống dân Việt có đạo lý làm người, lý đạo THAÍ
HOÀ nuôi dưỡng tư duy, chấp kinh tòng quyền, nhưng không bao giờ bỏ đạo.
Vì Cánh Đồng Tương đã là nơi Tổ Tiên truyền TÂM ẤN cho giống nòi. Nơi
Cánh Đồng Tương, mọi mâu thuẫn huỷ diệt. Thái Hoà là cái Hoà đến sau khi
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trình độ Tâm Thức khai mở, để không còn suy nghĩ, hành xử ngược ngạo của
sự giới hạn, một chiều. Nơi cánh đồng Tương, Tình Hoà cùng Lý. Nơi cánh
đồng Tương, Tâm Đạo giải quyết mọi phân ly.
Con người từ bỏ tư lợi, tiểu tâm, tiểu trí, để đến với nhau, cùng vũ trụ vạn
vật tham dự tiết nhịp Hoà của Trời-Đất-Người. Mối hòa này bao la quá, nên
gọi là Thái Hoà. Như vậy, muốn tham dự vào bản Tình Ca, Tâm Ca, Đạo Ca
của Việt Đạo, trước tiên và sau hết phải có tấm lòng Thành của cái Tâm trong
sáng, lòng trống rỗng không tà tâm, tiểu trí, lòng trống không như ruột Trống
Đồng, chờ đón làn gió thu không bao la bát ngát, đón nghe Lời Kinh Tiên
Rồng của Việt Tộc:
VIỆT ĐẠO THÁI HÒA
…..
Song song với bài ca chính nghĩa “ Bình Ngô Đại Cáo”, khi quân Minh đại
bại vì cuộckhởi nghĩa của dân ta, từ chính sách nhân đạo thái hoà của dân
tộc, ta ban phát thành áo quần, lương thực, ngựa voi giúp người thua trận trở
về xứ bắc.
Vua Lê Thánh Tôn cùng các quan đại thần, dưới vầng trăng Chân Lý Thái
Hoà của Việt Đạo sáng soi, đã thực hiện được đạo luật nhân bản đầu tiên trên
thế giới là Bộ Quốc Triều Hình Luật- Luật Hồng Đức – năm 1483. Những
điều khoản về gia đình, người phụ nữ, giáo dục được bảo vệ còn cao hơn các
điều luật tương tự trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc 1948.
Trình độ văn hoá, lòng nhân đạo của ta đã vượt xa thế giới thời ấy và chỉ gần
500 năm sau thế giới hôm nay mới biết hô hào.
Xã hội ta KHÔNG có giai cấp nô lệ, nông nô, vô sản vì có Nhân đạo, Thái
Hoà: Hòa Riêng với Chung, Ta với Người: Có sự phân chia ruộng đất cho
người nghèo, gọi là phép công điền, công thổ. Chia cho nhau một mảnh đất
để sinh tồn vì đã theo Thái Hoà thì ai cũng được đất chở và được trời che. Từ
cái nôi Văn Hoá Mẹ của Họ Hồng Bàng, Làng Quê ta có “Phép Vua Thua Lệ
Làng”. Nhân Đạo Thái Hoà nên tôn trọng con người với các sắc thái dị biệt
của thuần phong và mỹ tục, đó là hình thức nhân chủ, dân chủ đầu tiên trên
thế giới mà cũng chính là nguyên tắc “dân chủ, tản quyền” của xã hội ngày
nay.
Vì Việt Đạo Thái Hòa, nên truyền thống của Việt tộc trọng Phụ Nữ, có
phép “ Phu Thê Giao Bái” trong hôn lễ, nơi gia đình người phụ nữ có địa vị
“Nội Tướng”. Lễ “Đồng Tế” phải có cả hai vợ chồng trước bàn thờ gia tiên
cũng nổi rõ tính chất HÒA của gia đạo Việt – khác hẳn sự khinh rẻ phụ nữ
trong xã hội Trung Hoa hoặc Tây Phương thời xưa , xuất phát từ óc duy trí,
trọng sức mạnh của nền văn hóa du mục – Biểu thị cho giá trị tình cảm, đạo

109

đức, văn hóa của phụ nữ còn rõ ràng hơn trong các truyện tuyệt đẹp Trầu
Cau, Đầm Nhất Dạ…
Việt Đạo Thái Hòa còn được thể hiện qua nếp sống trọng tình nghĩa nơi
chốn làng quê, nơi sự tương nhượng trong quan hệ gia đình, thân tộc, xóm
làng. Câu tục ngữ “HÒA CẢ LÀNG” mới thấm đượm cái tình quê, người quê
hòa ái biết bao! Bản Chất Thái Hòa của Việt Đạo dấu chỉ rõ nơi sự kính
ngưỡng các niềm tin tôn giáo thiêng liêng, để Hòa hữu hạn với Vô biên, để
Hợp tương đối cùng Tuyệt đối. Đó là lý do tinh thần “ Tam giáo Đồng
Nguyên” trổi vượt thời Lý Trần thanh bình. Cũng như Văn HiếnNguyễn Trãi
đã trải lòng viết nên Hồn Dân Tộc sau buổi “ Bình Ngô” : LẤY ĐẠI NGHĨA
THẮNG HUNG TÀN, MANG CHÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO.
Thật thế, trong môi sinh tinh thần là nền Văn hóa Nông nghiệp ổn định,
gần thiên nhiên – nên gần lẽ Đạo – thời xa xưa, con người mới có tư duy chân
thực, Bản Chất Thái Hoà mới có đất sinh dưỡng để truyền lại những thuần
phong và mỹ tục thờ phụng tổ tiên, xã hội đề cao nhân đạo, tình yêu văn hoá,
yêu trời, yêu đất, yêu người, vinh danh đức nhu thuận, bao dung, vun trồng
cái sức mạnh của NHÂN NGHĨA – LÝ TƯỞNG VIỆT.
Việt Đạo Thái Hòa cũng còn truyền lại nơi ý nghĩa truyện Bánh Dầy Bánh
Chưng của Huyền Sử Việt. Công Tử Tiết Liệu dâng vua Hùng Vương Bánh
Chưng Vuông với Bánh Dầy Tròn với lời giải thích về Ý Nghĩa Vuông Tròn
tượng trưng cho đạo của Con Người là thông hiểu đạo Trời Đất, để sống có
Đời lồng trong Đạo, thế là đúng Minh Triết An Dân của bậc Triết Vương
(trong là Thánh Triết, ngòai là Đế Vương), nên đẹp lòng vua cha, và được
truyền ngôi.Nói theo ngày nay, Tròn Vuông là cảm thức Chân Lý Hai Chiều
tòan diện của cuộc sống: Có Tình có Lý, có Trí có Tâm, có Tinh Thần có Vật
chất, có Hữu hạn có Vô biên, có người có ta, về xã hội có kinh tế Chính trị
mà cũng có Văn hóa tài bồi tâm linh…
…..Đạo Lý Thái Hòa của Dân Tộc cũng được biểu hiện qua các con số huyền
nhiệm của trời đất: Con Rồng Cháu Tiên là 2 Rồng 3 Tiên, thực hiện Tiên –
Rồng Tính là thực hiện sự hòa hợp của cả hai, biểu thị bằng số 5.Cũng tương
tự, diện tích một hình tròn với hình vuông của nó (đường kính của hình tròn =
cạnh chéo của hình vuông) có tỷ lệ 3/2. Bánh chưng vuông với bánh dầy tròn
là một cách biểu hiệu của con số 5 trọn vẹn. Bộ số 2-3 ( vài ba) có ngôn ngữ
là Rồng -Tiên. Bộ số 2-3 cũng có hình tượng là Vuông- Tròn .
…..Như vậy về mặt ý nghĩa, Người Việt là Con Rồng Cháu Tiên, hay là Tiết
Liệu dâng cúng bánh Tròn Vuông, hoặc con số 5 huyền bí, đều là biểu thị cái
tâm thức THÁI HÒA khi cảm nhận tính hợp nhất, quân bình, nhịp nhàng, trật
tự trong bản chất mâu thuẫn tự nhiên của vạn vật. Vì thế, trở về với Việt
Tính, cũng là tìm hiểu sự tương quan 2-3 trong các phạm trù của bản thể,
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thiên nhiên, xã hội để mà sống với đạo lý của con số 5 , số Hòa âm của vũ
trụ, số của THÁI HÒA.

v.v…
Do đó đặt nổi con số 5 trong ý thức, tâm tình và hành động là đi vào đạo lý
Thái Hòa của Dân Tộc, là đi trên hành trình Nhân Bản, là thực hiện Nhân
Chủ tính.
Nhưng con người đã từ lâu bỏ quên con số 5 ( 2 + 3 ) của đạo lý Thái Hòa,
quên mình là Con Rồng Cháu Tiên. Con người đã bao thế kỷ mê lầm, lạc vào
các góc cạnh vuông, chỉ mời nhau ăn Bánh Vuông của Đất (tiền tài, danh
vọng, kinh tế, lý trí, đua tranh, trục lợi…), mà quên không ăn thêm Bánh
Tròn của Trời (yêu thương, nhu thuận, tâm linh, vô cầu…) , đi xa con số 5,
con số Huyền Cơ của Thái Hòa, An Lạc.
Ngày nay đất Việt, đạo Việt đã tan hoang, tâm Việt đã rã lìa nhân nghĩa.
Nói chuyện hoà hợp, hòa giải như cách nói bên ngoài của miệng, môi, không
có chi thật sự thấu tới cái tận Tâm, tận Lý, tận Tính THÁI HOÀ của dân tộc
Việt.
Nên chỉ là NGỤY HOÀ mà thôi.
Những ngày 30-4 tiếp nối. Hơn ba mươi năm qua chỉ càng chứng minh
thêm sự sai lầm của lý thuyết Cộng sản, quái thai của xã hội tư bản Tây
phương.Máu sông xương núi, tro bụi của hơn hai triệu con người Việt trong
trận chiến Quốc-Cộng qua, chỉ làm dị dạng thêm, suy thoái thảm hại khả năng
miễn nhiễm của Sức Sống Thái Hòa Văn Hoá Việt. Cũng như chồng chất
thêm đau thương, tủi hận, nhọc nhằn cho cả hai nơi bên này hay bên kia bờ
Quê Hương. Cuối cùng là toàn dân tộc ta đang gánh cái gánh nặng của 2500
năm sai lầm của tư tưởng một chiều của nền văn minh du mục Tây Phương.
Văn Hoá Quê Mẹ chứa chan Tình Nghĩa. Bản Chất Thái Hoà là Đạo Sống
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Hai Chiều Tòan Diện của Việt Tính từ ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau. Cộng
Sản đã và đang đào bới tung tận gốc rễ Cây Việt. Lấp nguồn mạch Giếng
Thiêng Tiên Rồng, để trồng những loại cây độc, sinh trái đắng chát ung nhọt
từ nước đầm lầy sình vữa của căn bệnh dịch Duy Lý đã và đang rẫy chết hàng
loạt từ 1989 trên các xứ người.
Chưa trở về với Cây Sống Đời của Văn Hoá Dân Tộc, chưa xác tín sự trở
về với Việt Đạo Nhân Chủ Tâm Linh Thái Hòa thì Cộng Sản KHÔNG đủ giá
trị căn bản THÀNH TÍN để nói chuyện về Dân tộc, KHÔNG thể nào CHÍNH
DANH về LÝ TƯỞNG VIỆT. Mong chi mà gọi hồn ai về với nước cùng
non. Cũng như không thể nào Hòa Hợp được lòng người, vì cai trị bằng bạo
lực, không khi nào Hòa Giải được Đối Kháng, dẫu thủ đoạn, trí xảo đến đâu.
Chỉ có Tâm Việt mới làm mềm lòng Việt. Chỉ có Đạo Việt mới khai thông
Sinh Lộ cho đời Việt. Trong ánh Vinh Quang của Việt Đạo, người Việt mới
có thể Ngẩng Đầu Lên cùng thế giới Văn Minh, đi trên sinh lộ của chính
mình. Cây Nhân Sinh Việt trổ Hoa Yêu Thương , xã hội Việt tràn đầy Việt
Tính, 80 triệu người Việt sẽ cùng nhau hưởng mùa an vui THÁI HOÀ khi
biết cùng nhau đánh lên tiếng chuông Việt Thường của nền Văn Hiến 5000
năm.
Thật thế, các bế tắc của Cộng sản hiện nay như: kinh tế, dân chủ, nhân
quyền… thật ra chỉ là bế tắc cục bộ. Mà cái BẾ TẮC NỀN TẢNG của Cộng
sản hôm nay là cái TRỐNG RỖNG của tình trạng xã hội KHÔNG có khả
năng LIÊN KẾT mọi thành phần. Là cái sụp đổ của TINH THẦN con người
trong xã hội. Lòng người bơ vơ không điểm tựa, vô hướng, vô hồn, nên xã
hội băng hoại, mọi giá trị đạo đức suy đồi, tất cả như một đoàn người tranh
sống dã man như thú vật, tinh thần mê sảng trong cơn hấp hối vì mãi lực của
vật bản . Lòng dân như nước, nước đẩy thuyền đi… Lòng dân bão tố, bão lật
thuyền chìm. Trước cơn phong ba của hơn 80 triệu lòng người dân Việt,
Cộng Sản nếu không muốn tự sát thì chỉ có giải pháp duy nhất , giải quyết
một cách triệt để, nền tảng và toàn diện các bế tắc cục bộ kể trên, là TRỞ VỀ
VỚI CHÍNH NGHĨA- TRỞ VỀ VỚI BẢN CHẤT THÁI HÒA CỦA VĂN
HOÁ DÂN TỘC- Và, Thành tín mà đi trên Việt Đạo. Lầm lũi đi trong đêm
đen của lịch sử đã hơn nửa thế kỷ, Cộng sản đã lập thành tích cao về việc kéo
dân tộc ta đi giật lùi, sống bằng nợ nần, phá sản cả vật chất lẫn tinh thần.
Sự trở về đầu tiên là HÒA GIẢI VỚI CHÍNH MÌNH.
Người Cộng sản cần hòa giải với ngay trong vấn nạn nhất, là sự sợ hãi tư
duy, sự tòng phục vô điều kiện chủ thuyết duy vật, đường lối quanh co”xã
hội chủ nghiã”, một tri thức khép kín lối về Nội Tâm bao la và chân thực.
Ngay trong nhận thức duy vật, duy lý của chủ thuyết, ngay trong sự phân chia
đảng phái đấu tranh , hận thù giai cấp, ngay trong cái nhìn đồng lọai bằng
quan hệ kinh tế, Cộng sản đã tự bế tắc, mâu thuẫn, bất hòa và tuyệt giao với
bản chất Thái Hòa của tự nhiên, của nhân bản tính tòan diện. Sự bất hòa này
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trầm trọng tới mức máu đổ thịt rơi cho đồng loại, đồng bào mà người Cộng
sản vẫn không ý thức. Tuy nhiên, thiên lý tại nhân tâm, con người có bản chất
hướng về chân lý, khám phá những giá trị viên mãn hơn, từ sự chân thành
phản tỉnh. Tư duy chân thực, giúp người CS đào sâu hơn giá trị của chính
mình, mở tung cánh cửa giới hạn của các lọai ý hệ phiến diện “ DUY” mang
tính hủy diệt để Thông Giao với Nhân Bản Tính Trung Thực và Tòan Diện.
Sự trở về thứ hai là HÒA GIẢI VỚI DÂN TỘC
Đạo Lý của Dân Tộc nơi dấu chỉ Văn Lang Vũ Điệu Thái Hòa trên mặt
Trống Đồng. Là Ý Nghĩa của Cánh Đồng Tương, hay Cánh Đồng Tâm. Là
cảm nghiệm Số 5 Huyền Cơ nhiệm mầu! Từ nhận thức được Tính TƯƠNG
GIAO, TƯƠNG QUAN, VƯỢT QUA, VƯỢT LÊN của Chân Lý Việt, soi
sáng qua bao dòng sử Việt với Chính Nghĩa Việt trong suốt quang minh, cuộc
Hòa Giải với Dân Tộc sẽ nghiêm túc bắt đầu.
Kinh Qua chính mình, bằng sự Tương Quan, Tương Giao cùng Việt Tính
– bước nhảy Việt – Vượt qua tầng tư duy một chiều lý trí và vật chất, vượt
lên quyền lợi riêng tư hay đảng phái hẹp hòi, để hòa giải chính nội tâm . Sau
đó, mới có thể từ nội tâm hòa ái, quân bình, sáng suốt giải quyết các mâu
thuẫn đối kháng trên căn bản VĂN HÓA THAY VÌ BẠO LỰC , lắng nghe
thiện ngôn – dẫu nghịch nhĩ – để thuận lòng dân .
Từ lòng thành tín quay về với Bản Chất Thái Hòa của Văn Hóa Dân Tộc,
mới vươn lên được tầng Tâm Đạo chứa chan Tình Nghĩa, đặt mối Tương
Giao Anh Em cùng Một Nhà mà xây dựng quê hương. Như chuyện tích xưa
Cha Rồng và Tiên Mẹ tuy thuỷ hoả bất đồng, phương viên xung khắc, nhưng
vẫn nghe lời nhau, không xa bỏ nhau mà khi cần vẫn gặp nhau nơi Cánh
Đồng Tương. Nghe lời nhau là nghe tiếng Đạo Thái Hoà, và gặp nhau nơi
Cánh Đồng Tương là lấy một chữ TÂM xóa bỏ mọi mâu thuẫn, đối
nghịch,hận thù.
Khi đó, sẽ không còn gì cao hơn Đức Tương Dung, Thái Hòa của Nhân
Đạo Việt, không có gì phải phân biệt đảng phái, giai cấp một mất một còn.
Trăm con dân Việt đều là con Mẹ Việt, bổn phận và trách nhiệm như nhau,
chân thành như nhau để cùng thực hiện một cuộc KHAI QUANG TƯ
TƯỞNG sau bao thế kỷ vong thân, vong bản, tha hóa vì ảnh hưởng giáo dục
ngọai lai, mất gốc, hại nước, hại nhà. Tìm về CHỦ ĐẠO VIỆT để vun trồng
lại cho chính mình, cho thế hệ tiếp nối mình, một nếp tư duy mới, tiếp cận
dòng sống Thái Hòa của Tư Tưởng và Văn Hóa Dân Tộc. Từ căn bản đó,
chúng ta mới có thể xây dựng được một xã hội mới, có định hướng, hợp nhất
với quá khứ, lịch sử và tương lai, hội nhập với văn minh văn hóa tòan cầu mà
không tiêu trầm bản sắc.Như thế, song song với việc thực hiện công bằng xã
hội với Bình sản kinh tế, hiện đại hóa kỹ thuật, quê hương ta phải cần
một Quốc Sách Văn Hóa Giáo Dục mới cho con người mới sau chuyến
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phiêu lưu vọng ngoại mất cả xác lẫn hồn. Do đó, Khi HÒA GIẢI VỚI
CHÍNH MÌNH, người Cộng Sản sẽ hòa giải được với dân tộc. Cuộc Hòa Giải
này mới là Triệt Để. HÒA rồi GIẢI. HÒA rồi HỢP. Giác Ngộ Việt Đạo Thái
Hòa, nên mọi biên cương ý hệ, đảng phái, tự nhiên sẽ bị xóa mờ.
Chỉ còn Tương Lai.
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG VÀO MÙA VINH VƯỢNG
Trên chiều hướng Phục Hưng Văn Hóa Việt , các truyện Huyền Sử Nhân Bản
Tâm Linh của Đạo Việt , các truyện tiêu biểu cho Nhân Tính, Việt Tính cần
nâng lên hàngKINH ĐIỂN DÂN TỘC. Hạt Nhân An Lành của Đạo Việt
phải được ươm trồng nơi Tâm Thức Tuổi Thơ cho ngày mai Cây Nhân Sinh
Việt trổ bông, kết trái, nở rộ MùaNhân Chủ Thái Hòa.Suối nguồn Minh Triết
Việt sẽ tuôn chảy dưỡng nuôi muôn tân hồn Việt cùng hòa nhịp nhịp hát câu
hò ngày xưa Ca Dao Tục Ngữ An Vi dạt dào Nguyên Lý Mẹ. TRIẾT
VIỆT cần được nghiên cứu trên Đại Học để phát huy QUỐC ĐẠO. Đời sẽ
vô vàn đẹp hơn vì có Văn Hóa Thái Hòa làm nguyên lý nền tảng dựng xây.
Con người sẽ không còn chỉ biết có quy luật của “ Thị trường chung”. Con
người sẽ bàn với nhau về một “ Đạo Trường Chung” cho Người được lấy lại
những gì đã mất, được Làm Chủ chính mình, không phục vụ vật chất hay
thần linh, kiến tạo những mục tiêu Nhân Chủ Hóa đời người. Trong xã hội
Nhân Chủ, mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ những lý tưởng Tiên Rồng, Tròn
Vuông, thực hiện nếp sống QUÂN BÌNH của Chân Lý Việt : Đời Hòa trong
Đạo, Văn trị song hành cùng Pháp trị, Lễ Nhạc đi đôi với Luật Lệ . Quốc sách
kinh tế Quân Bình giữa Hữu sản và Vô sản, Công hữu và Tư hữu. Triết lý
giáo dục Dân Tộc và Nhân Bản để ý thức vươn lên cõi Tâm Linh, đào tạo
những thế hệ Việt hùng Tâm, dũng Trí, đạt được cả hai giá trị của thành công
lẫn thành nhân .Con người thực sự sống trong một QUỐC GIA – vừa lo cho
nhà mà vừa lo cho nước . Con người thực sự sống là một NHÂN DÂN – là
một công Dân trong xã hội, nhưng có được Nhân quyền đầy đủ để sống cho
ra phẩm giá con Người. Xã hội đạt được hai mục tiêu căn bản là TỰ DO và
BÌNH SẢN hợp nhất với bản chất Thái Hòa CON RỒNG CHÁU TIÊN của
di chúc LẠC VIỆT. Tinh Thần nước Việt được An Định. Người Việt được
An Vui. Đất Việt trường tồn. Bản Chất THÁI HÒA của Văn Hóa Dân Tộc
thể hiện Tiên – Rồng Tính trong xã hội Nhân Chủ :
THÁI HÒA
TIÊN

RỒNG

Tự Do

Bình Sản

Văn Lễ

Pháp Luật

Nhân Quyền

Dân Quyền
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Thành Nhân

Thành Công

Văn Hóa

Văn Minh

Đạo Trường

Thị Trường

Cái Bế tắc chính của chúng ta hôm nay là cái Mất Gốc Văn Hóa. Kể cả gốc
Dân Tộc lẫn gốc Nhân Tộc.
Đặt VĂN HÓA LÀM NỀN TẢNG TƯƠNG QUAN giữa Người với
Người cũng như với tự nhiên, vũ trụ vạn vật mới là cái nhìn sâu sắc, bao
dung, tòan triệt, mới thực sự phá tan được mọi gông cùm nô lệ, phát huy
được NHÂN TÍNH ĐẠI NGÃ TÂM LINH. Tư duy một chiều duy vật, duy
linh, duy lý, duy trí…chỉ là loại tư duy phiến diện dễ đi đến huỷ diệt nhân bản
tính, mất Đạo Lý Thái Hòa – Nguồn mạch của sự sống muôn đời. Tư duy đến
cái Tâm Đạo của Việt Tộc như ý nghĩa truyện Tiên Rồng, tư duy Việt nên
mới có thật sự Hoà vì có mối Tâm giao. Mới thực sự Thái Hoà vì muôn người
hoà từ trong nội tâm, HÒA NƠI VIỆT ĐẠO, nên hướng dẫn muôn việc hợp.
Nhân có Hòa, thì thiên tất sinh, địa tất dưỡng, lo gì Rồng Việt không uốn
khúc để thành Rồng Thiêng vùng vẫy khắp năm châu. Và muôn nơi ca vũ
mừng vui như cảnh trời đất người an nhiên thư thái phiêu phong bên chim
muông trên hoạ đồ Trống Đồng Việt Tộc.
Như một sớm mai kia, giác ngộ Chân Lý Rồng Tiên, thiên đường Bình An
nào ở đâu xa. Bình An nằm ngay trong sự Quân Bình hóa những gì một chiều
cực đoan, thái quá.Bình An là cán cân thăng bằng của Trời Đất Người. Quân
Bình được Ý thức giá trị vật thể lượng tính với Tiềm thể vô biên của phẩm
chất Người, con người bắt được nhịp vận hành với vũ trụ, thiên nhiên, vạn
vật, sẽ vào thế giới củaTuyệt đối, của Bình An. Cũng như, Chân Hạnh Phúc
là khi Thông Giao được với cội nguồn bao la của sự sống muôn đời. THÁI
HÒA. Tâm thức sáng ngời cõi Tịnh An, Lời của Tâm Bình, Lời Vô Ngôn. Ý
của Thái Hòa, Ý Vô Ý. Làm với Tâm Thức Vô Cầu, là AN VI – Cây cầu nối
hai bờ phân chia đối nghịch giữa Đạo với Đời, Mê và Giác, Có và Không.
Đạo Việt là vô ngôn ẩn nghĩa của Trí Huệ Vượt Qua, Vượt Lên không còn
cõi Sắc Không của Bát Nhã Tâm Kinh. Đạo Việt là Lời Kinh Tiên Rồng Lên
Ngôi trong linh thể Âm Dương của Dịch Lý mà sau này Khổng Tử ngưỡng
vọng. Minh Thức AN VI, Chân Lý Hai Chiều Toàn Diện của cuộc Nhân Sinh
được thắp sáng. Rồng Tiên không còn ly biệt.
Bản Chất Thái Hòa bừng lên sức sống. Con Rồng Cháu Tiên rộn ràng mùa
Hội Ngộ. Máu Việt lại về Tim. Vũ Điệu Văn Lang trên Trống Đồng Đông
Sơn, sẽ lại một lần Rực Rỡ đưa Quê Hương vào Ước Mơ. Mùa Hội Mới –
LONG HOA.
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Do đó, giải pháp VĂN HOÁ DÂN TỘC mới thực sự có đủ khả năng cắt bỏ
cái bướu ung thư CS, làm HÒA mọi vết thương lòng, và HỢP lòng người về
một mối để CỨU NƯỚC và DỰNG NƯỚC cho một BÌNH MINH MỚI của
lịch sử DÂN TỘC VIỆT.

Hết Phần I.

Đông Lan
(25/03/2007)
Nguồn: http://minhtrietviet.net/tim-hieu-triet-viet-tap-i/
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