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Lê Việt Thường
HẰNG TÍNH CỦA DÂN TỘC VIỆT

Lịch Sử Văn hóa Tây Phương cận đại chứng kiến sự đối đầu giữa
một bên là CÁ NHÂN chủ nghĩa (Tư Bản) và bên kia là ĐOÀN LŨ
chủ nghĩa (Cộng Sản) đưa tới chiến tranh Ý Thức Hệ. Trong khi đó,
cái HẰNG TÍNH nền tảng nhất của Văn hóa VIỆT là đi theo con
đường DÂN TỘC nhằm dung HÒA hai CỰC ĐOAN nêu trên.
Phương pháp áp dụng là Tôi Luyện con người khỏi những ích kỷ,
hẹp hòi nhỏ nhen của Cá Nhân chủ nghĩa để đặt vào môi trường
những Công Thể nhỏ đầy ắp Tình Người như Gia Đình, Làng Xã,
Đất Nước, trước khi bàn đến Nhân Loại hầu cho ý niệm này một nội
dung Huynh Đệ phổ biến chân thực, đồng thời Tránh những Ác Quả
của chủ nghĩa Tam Vô của Cộng Sản được che dấu dưới những chiêu
bài hoa mỹ về hình thức nhưng rỗng tuyếch về nội dung của một thế
giới đại đồng Không Tưởng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tuyên
dương Hằng Tính của DÂN TỘC có đi ngược lại với xu hướng
TOÀN CẦU HÓA ngày nay hay không?
I) CĂN BẢN TRIẾT LÝ CỦA SỰ TRỞ VỀ HẰNG TÍNH CỦA DÂN TỘC VIỆT
A) DÂN TỘC TÍNH VÀ HIỆN TƯỢNG TOÀN CẦU HÓA

Thật ra, Toàn Cầu hóa (Globalization) là hiện tượng mà trình độ kỹ
thuật ngày nay cho phép hiện thực giấc mơ con người đã lâu đời ấp ủ:
đó là thống nhất nhân loại, thống nhất thế giới thành cảnh tượng
‘Bốn Bể Một Nhà’. Vì nhu cầu thống nhất là một xu hướng tự nhiên,
nên khuynh hướng này được bành trướng rộng rãi khắp mọi lãnh vực
từ tôn giáo, triết học, chính trị…..đến các sinh hoạt thường ngày.
Tuy nhiên, các mưu định ‘thống nhất thiên hạ’ đến nay hầu hết đều
gặp thất bại, mà nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ sự kiện là những
người chủ xướng, khi áp dụng nguyên tắc ‘thống nhất ý chí của toàn
dân, mọi người’, thay vì theo ý chí chung hay ít nhất ý chí của đa số,
họ lại áp đặt ý chí của một cá nhân, một tập đoàn, một ý thức hệ,
‘trên đầu trên cổ’ của toàn dân, của mọi người.(1)
B) THỐNG NHẤT GIẢ TẠO
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Đó là lối thống nhất giả tạo và là nét đặc trưng của các chế độ chuyên
chế độc tài, luôn luôn muốn san bằng, đồng điệu hóa con người, mà
tình trạng nguy hại hơn hết là khi nhà chuyên chế, độc tài bắt tay với
ý thức hệ. Lý do là ý thức hệ dựa trên ý niệm, mà ý niệm là hình ảnh
của sự vật được trừu tượng hóa, nên vẫn giữ tính cách tư riêng của sự
vật, mà lại độc hữu, nên khước từ những dị biệt khác. Chế độ độc tài,
chuyên chế dễ dàng bắt tay với một ý thức hệ nào đó, vì cả hai đều
đặt trên nguyên lý ĐỒNG NHẤT, đánh mất chữ TƯƠNG là chữ nối
các dị biệt lại với nhau, chỉ biết A = A, A là A một cách trọn vẹn,
không còn một mối liên hệ nào với B,C, D cũng như không còn một
biến chuyển nào tự A sang A’.
Điều được hiện thực trọn vẹn ở thế giới ý niệm, nhà độc tài cũng áp
dụng vào con người, mọi người phải đồng đều y hệt như nhau: tự tâm
trí, óc tưởng tượng cho đến cả tiếng cười, tiếng khóc, các bản năng
như ăn uống, tình dục…..đến cách thức cắt tóc, mặc áo quần, đi đứng,
cái gì cũng phải đồng đều, y hệt nhau, như đống gạch, đống gỗ cùng
một kích thước cân đo. Tất cả tạo thành một đoàn, một lũ, một thứ
người đánh đống (mass man), như thứ người dưới phố, mà ta chỉ
thấy môt cách hời hợt ở bên ngoài, không cần biết đến tâm tình, cảm
nghĩ của họ bên trong như thế nào. Loại chế độ chuyên chế , độc tài
trên cầm giữ con người lại ở đợt thú vật, không cho thoát lên đợt trên
là nhân cách, (vì gọi là nhân cách thì phải có tính cách tư riêng, tư
cách), do đó ‘sản phẩm’ được khai sinh ra là từng loại người đồng
đều, không phẩm tính, không nhân cách. Chế độ trên cũng chống đối
mạnh mẽ những con người trổi vượt, lấy tư cách làm tôn chỉ, thường
biểu lộ bằng sáng tạo, sáng kiến, vì sáng kiến bao giờ cũng phải xuất
phát từ cá nhân.
C) DỊ BIỆT TRONG THỐNG NHẤT

Tóm lại, các chế độ chuyên chế, độc tài, cũng như ý thức hệ, vì chỉ
nhắm tới việc san bằng, đồng điệu hóa, ĐỒNG NHẤT hóa con người
theo tiêu chuẩn của thế giới sự vật hay loài vật, nên mục tiêu họ
nhắm tới chỉ là một loại thống nhất giả tạo. Lý do là một sự
Thống Nhất Chân Thực đòi hỏi phải có PHỔ BIẾN tính giống như
Minh Triết, tức khả năng thâu tóm mọi DỊ BIỆT trong một nền
THỐNG NHẤT bao la. Nếu khuynh hướng nhắm tới cái chung, sự
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thống nhất là một xu hướng tự nhiên, thì nhu cầu nhắm tới sắc thái tư
riêng, dị biệt, độc đáo, cũng là một xu hướng tự nhiên khác. Thật vậy,
nếu quan sát kỹ vũ trụ, vạn vật, ta có thể thấy Tạo Hóa trọng cá thể,
sự dị biệt biết bao: ngay một hột gạo ta ăn, đã thấy có trên trăm thứ,
cá biển thì phải kể tự triệu giống trở lên, chim trời cũng có cả hàng
trăm ngàn thứ, không hề đồng đều. Có những cái mới coi tưởng như
đồng đều như cá thể trong cùng một loại, thí dụ cả triệu con chim sẻ,
nhưng nếu xét cho cùng cực sẽ thấy mỗi con có cái khác với con kia,
mỗi con là một cá thể không trộn lẫn được. Ấy là con vật mà còn thế,
phương chi con người là giống có mầm linh thiêng đã phát triển hơn.
Mà linh thiêng là đi vào đường cá thể, dị biệt cho đến cùng cực.
Vì thế ta có thể kết luận được rằng cá thể hóa, DỊ BIỆT hóa nằm
ngay trong BẢN TÍNH con người. Chương trình làm nên người (Vi
Nhân) phải dồn vào việc làm triển nở cùng cực cái khả năng riêng
biệt mà Trời đã phú cho mình, cần được hiện thực cá thể đó trong sự
hòa hợp với hoàn cảnh. Hoàn cảnh là cái dấu của cá thể. Hoàn cảnh
thành bởi không gian và thời gian, vì không bao giờ có một thời điểm
và không điểm lập lại y như nhau, nên hoàn cảnh chính là cái khung
dị biệt cùng cực để giúp khám phá cá thể, đến nổi không có hai hoàn
cảnh y hệt nhau, chỉ có hoàn cảnh dị biệt đến độ không thể thay
thế.(2)
Đấy là lý do sâu xa giải thích tại sao Đạo Làm Người tuy là Một, mà
lại không thể có một nền văn hóa đồng đều cho hết mọi dân, mọi
đời?.Chỉ có môt nền văn hóa đặc thù cho một nhóm người, nhóm dân,
với các sắc thái đổi thay theo dòng thời gian. Và chỗ đứng của con
đường trở về Hằng Tính của Dân Tộc VIỆT nằm ở đây.
D) MẪU SỐ CHUNG

Tuy nhiên, trở về Hằng Tính của Dân Tộc bằng cách học hiểu những
nét đặc trưng, độc đáo của nhóm mình, dân tộc mình là nhằm tiến
đến một cuộc Đối Thoại với các nhóm người khác, dân tộc khác, hầu
tìm ra MẪU SỐ CHUNG để tạo nên sự Thống Nhất Chân Thực
trong sự Phong Phú và Dị Biệt, trong niềm thông cảm và tương kính,
chứ không nhắm tới chỗ «duy ngã độc tôn» có nguy cơ sa đọa thành
cá nhân chủ nghĩa hay chủ nghĩa quốc gia, dân tộc quá khích. Hiểm
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họa mà cá nhân chủ nghĩa có thể gây ra là biến những cá nhân thành
những ốc đảo cô đơn, trơ trọi, dễ trở thành mồi ngon cho âm mưu
đồng nhất hóa của các chính quyền độc tài, chuyên chế. Nguy cơ mà
chủ nghĩa quốc gia, dân tộc quá khích có thể đem tới là cô lập hóa và
nghèo nàn hóa quốc gia, dân tộc mình, dễ trở thành mồi ngon cho âm
mưu đồng hóa của một đế quốc xâm lăng.
Tuyên Dương con đường trở về Hằng Tính của Dân Tộc VIỆT qua
việc cổ động hai bộ môn Dân Tộc học và Việt Học đích thực giúp
tránh khỏi các nguy cơ, hiểm họa nêu trên vì những lý do sau đây:
Các bộ môn này đề cao dân tộc và những công thể cỡ nhỏ nhằm
giúp duy trì cá tính như gia đình, hội đoàn, làng xã, là những môi
trường giúp cá nhân học hỏi những bài học cụ thể về hy sinh, yêu
thương, và dung HÒA cái RIÊNG với cái CHUNG. Chẳng hạn, môi
trường Gia Đình có thể giúp học cách dung hòa quyền lợi, hạnh
phúc của cá nhân với danh dự của gia đình và người gia trưởng. Môi
trường Làng Xã giúp dung hòa hạnh phúc của cá nhân, danh dự của
gia đình với sự sống còn của làng xã. Và mối liên hệ LÀNG-NƯỚC
nhằm dung hòa Lệ Làng vơí Phép Nước, nét đặc trưng của làng xã
với sự trường tồn của đất nước. Đó là những bài học cụ thể, sống
động, được thực hiện từ từ, từng bước một, nên có nội dung chân
thực giống như bốn bước «Tu, Tề, Trị, Bình» của Nho Giáo. Những
con người sống trong những công thể đầy ắp tình người như trên,
khó bị dẫn dụ đi vào con đường đoàn lũ hóa của các chế độ độc tài,
chuyên chế. Trái lại, các chế độ chuyên chế thường coi thường gia
đình, quốc gia, tôn giáo, và chỉ chú trọng đến nhân loại hay quốc tế.
Lý do là nhân loại, quốc tế là những danh xưng hổ lốn vắng bóng
mọi dị biệt nên rất trừu tượng, trống rỗng, rất thuận lợi để gói ghém ý
đồ chuyên chế nhằm ĐỒNG NHẤT HÓA con người.
E) PHONG PHÚ HÓA, ĐA DẠNG HÓA

Tóm lại, nhu cầu trở về HẰNG TÍNH của Dân Tộc VIỆT qua việc
học hỏi về Dân Tộc Tính và Việt Tính tỏ ra cần thiết nhằm Giúp
nhân loại và tiến trình Toàn Cầu Hóa tránh khỏi các nguy cơ, hiểm
họa vừa nêu trên. DÂN TỘC HỌC là bộ môn nghiên cứu về đất nước
và con người, về nguồn gốc cùng quá trình hình thành ra đất nước,
cũng như về bản sắc và nội lực của một dân tộc, nên giúp con người
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ý thức những nét dị biệt, đặc trưng, độc đáo của mỗi dân tộc, hầu
đem lại sự phong phú, đa dạng cho văn hóa nhân loại, cũng như cung
cấp nội dung, chất liệu Cụ Thể, Sống Động cho các danh xưng như
Toàn Cầu, Thế Giới, Nhân Loại…..
F) THỐNG NHẤT BẰNG CON ĐƯỜNG VĂN HÓA

VIỆT HỌC cũng là môt bộ môn Dân Tộc Học nên cũng đóng góp
vào tính chất phong phú, độc đáo, đa dạng nêu trên. Ngoài ra, VIỆT
TRIẾT là một nền Nhân Bản Tâm Linh tinh tuyền nhất, nên Việt
Triết không chỉ dành riêng cho người Việt, mà còn có thể thích hợp
CHO MỌI NGƯỜI ở mọi nơi và mọi thời. Do đó, Việt Học không
chỉ làm phong phú hóa, đa dạng hóa văn hóa nhân loại và tiến trình
toàn cầu hóa, mà còn chứa đựng khả thể giúp nhân loại Thống Nhất
Bằng Con Đường Văn Hóa với Sứ Điệp Hòa Bình đã được ghi khắc
từ muôn đời trên các Trống Đồng của Dân Tộc Lạc Việt.(3)
II) BÀI HỌC VỀ HẰNG TÍNH CỦA DÂN TỘC VIỆT

Phần trình bày trên cho thấy sự tối cần thiết của việc học biết về
Hằng Tính của Dân Tộc để Giúp dự án Toàn Cầu Hóa tránh được sự
Thất Bại Não Nề của biết bao mưu định ‘Thống Nhất Thiên Hạ’ từ
xưa đến nay, hầu đạt được mục tiêu tối hậu là phục vụ cho Hạnh
Phúc của con người và nền Hòa Bình thế giới.
A) NỘI DUNG BÀI HỌC

Về Nội Dung, VIỆT TÍNH (hay Dân Tộc Tính của ngưới VIỆT) gồm
hai yếu tố chính cấu thành:



Yếu tố Dân Tộc: VIỆT
Yếu tố Văn Hóa, Văn Minh: TÍNH

Cả hai yếu tố trên bao gồm các đặc tính khiến cả hai:
– vừa là Bẩm Sinh (Innate)
– vừa là Thủ Đắc (Acquired)
dẫu ở yếu tố Dân Tộc, tính Bẩm Sinh giữ vai trò căn bản, còn ở yếu
tố Văn Hóa Văn Minh, xem ra tính Thủ Đắc lại có vai trò chủ yếu.
B) HẰNG TÍNH CỦA DÂN TỘC VIỆT
1) YẾU TỐ DÂN TỘC
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Trong yếu tố DÂN TỘC, thành tố quan trọng nhất phải tiến hành
khảo sát đầu tiên là
a) CẤU TRÚC DI TRUYỀN

Chúng ta biết: ” Những tế bào của mọi động vật cũng như thực vật
đều chứa yếu tố DNA, ví như một bảng thiết kế, giúp cuộc sống
được lưu truyền từ đời nọ đến đời kia. DNA tạo nên ‘gene; và chính
các ‘gene; đã mang tín hiệu làm cho muôn loài, từ thực vật, động vật
đến con người có được cái sắc thái đặc biệt như mắt xanh, da
nâu…..»
“Các nhiễm sắc thể DNA trong ‘gene’ của mỗi giống người như trên
là một HẰNG TÍNH. Một khi đã cấu thành, nó tồn tại vĩnh viễn
trong con người hay mọi chủng loại động vật, thực vật và di truyền
mãi mãi cho các thế hệ về sau”.
Vậy nhiễm sắc thể (DNA) là một Hằng Tính, là cái Căn Cước Tính
bẩm sinh của một dân tộc. Cái căn cước tính này sẽ bất biến, sẽ
không thay đổi cho đến khi có sự gặp gỡ đưa vào cơ thể con người
các yếu tố đặc biệt (như một vài vi khuẩn, tia cực tím do ánh mặt trời
đến một mức nhất định hoặc vài loại chất độc hay khoáng sản và
phóng xạ nguyên tử!) khiến con người hội đủ yếu tố để tạo thành một
đột biến di truyền tự nhiên mà khoa học gọi là ‘spontaneous point of
mutation’.» Trong trường hợp đó, nhiễm sắc thể thay đổi sẽ làm con
người cũng thay đổi theo có thể về hình dạng, về màu da, về râu tóc,
về sức khoẻ, bệnh tật….. cả về sự thông minh, về tác phong thiên
hướng như thiện hay ác, nghiện rượu, đa sát hay hiền lương, quân tử !
Và nhiễm sắc thể đổi mới này, một khi đã lập thành lại trở thành một
HẰNG TÍNH, một Căn Cước Tính MỚI, như trên đã nói, tồn tại vĩnh
viễn trong con người và lưu truyền mãi mãi cho các thế hệ mai sau
cho đến khi gặp được kỳ duyên có sự đột biến di truyền mới”.
Bản chất sinh học của một dân tộc có một lịch sử lâu dài nhiều ngàn
năm, trải qua nhiều thăng trầm như dân tộc Việt Nam thì không chỉ
BẨM SINH mà chắc chắn còn có sự đóng góp của những THỦ ĐẮC
là kết quả của sự Đột Biến Di truyền của các Di Thể với Môi Sinh
trong con đường Tiến Hóa nữa.
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b) SỰ HÌNH THÀNH DÂN TỘC

Về Hằng Tính, sau yếu tố Di Truyền, sự HÌNH THÀNH Dân Tộc
cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Thật vậy, tùy theo từng lý
thuyết về sự cấu thành dân tộc, ta sẽ có một Căn Cước Tính của dân
tộc đó khác biệt. Từ trước đến nay đã có nhiều lý thuyết về nguồn
gốc dân tộc Việt Nam. Tựu trung ta có thể quy về 3 mô thức:
Mô Thức I: Cho người Việt là hậu duệ của người từ phương Bắc: Đại
Việt Sử Ký Toàn Thư, L’Aurousseau, Trần Trọng Kim, Đào Duy
Anh.
Mô Thức II: Cho người Hắc chủng ở hải đảo vào đất liền, lai giống
với người Mongoloid vốn từ phương Bắc đi xuống, là tổ tiên của
người Việt. Mô thức này được nhiều Giáo sư Đại học Hà Nội như
Phạm Huy Thông chủ trương. Gs Nguyễn Khắc Ngữ ở miền Nam
trước kia cũng có ý kiến tương tự.
Mô Thức III: Nhưng có lẽ phải đảo ngược lại kết luận của hai mô
thức vừa nêu trên thì mới đi sát lại Sự Thật theo Khoa Học ngày nay.
Thực ra, nếu chấp nhận con người Hiện Đại (Homo Sapiens) trên địa
cầu này đều cùng một nguồn gốc duy nhất như khoa học đã chứng
minh gần đây, thì người Đông Phi Châu trên đường di chuyển về
phương Đông đã đến Đông Nam Á trước khi lên Đông Bắc Á và ra
Hải Đảo Thái Bình Dương.
Nói cho sát sự thực thì mô thức I không phải hoàn toàn sai. Nhưng
mô thức này chỉ nói lên được cái giai đoạn sau từ khi có sự bành
trướng của các đế quốc Tần Hán, những người thuộc Văn Hóa Hòa
Bình mà Sử học gọi là Đại Tộc Bách Việt (thường là những thủ lãnh
hay những ai không chịu sự đồng hóa của nòi Hoa Hán) mới di cư về
phương Nam hòa nhập với những dân đã có sẵn ở đó trước. Cao
điểm của sự di cư này xảy ra nhiều lắm chỉ khoảng nửa thế kỷ trước
và sau Công Nguyên.
Nhưng nhiều chục ngàn năm trước đó, khi chưa có đế quốc Tần Hán,
khi đại lục Trung Nguyên mới vừa qua thời kỳ Băng hà, dân cư còn
thưa thớt, thì đã bắt đầu có sự di chuyển từ Nam lên Bắc của dòng
người thuộc Văn Hóa Hòa Bình của Đại Chủng Bách Việt. Như vậy,
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người miền BẮC là HẬU DUỆ, người HẢI ĐẢO cũng là HẬU DUỆ
của người ĐÔNG NAM Á, chứ không phải người Đông Nam Á là
hậu duệ của người từ miền Bắc đi xuống hay người Hải Đảo vào đất
liền rồi lai giống với người Mongoloid thuộc miền Bắc di cư xuống
mà thành.
Với mô thức III này, ta sẽ có một Căn Cước Tính của người VIỆT có
những đặc tính Bẩm Sinh khác hẳn với căn cước tính của những
người tưởng là người Việt do các lý thuyết từ các mô thức I và II tạo
nên.
Thật vậy, đã là giống người TIỀN PHONG, thì họ phải là người có:
-Óc Khai Phá để tiến bộ chứ không phải óc ỷ lại
-Óc Sáng Tạo để sống chứ không phải óc bắt chước
-Dám Đương Đầu nhận trách nhiệm, chứ không trốn tránh, nhát chết
-Dũng Mãnh Kiên Cường chứ không bệnh hoạn, yếu hèn (4)
2) VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA VĂN MINH
Yếu tố thứ hai tạo nên HẰNG TÍNH của một dân tộc là VĂN HÓA
VĂN MINH. Ở đây, vấn đề là Tìm Ra Trong Những Yếu Tố Không
Đặc Thù, tức ở đâu cũng có, những NÉT ĐẶC THÙ làm nên Căn
Cước Tính của một dân tộc là những gì mà Dân Tộc liên hệ THỦ
ĐẮC được trong quá trình tiến hóa qua các tác động của con người
với môi sinh được thấy chẳng hạn với
a)VĂN MINH VIỆT qua bốn phạm trù : TỪ, TƯỢNG, SỐ, 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.
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. Hoặc ngay trong các vật dụng thường ngày
như cán dao, hòn sỏi…..mà khảo cổ đã tìm được.
SỐ:

Các số 2,3,5 có đầy khắp trong khảo cổ hay ngay trong ca dao
như:
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«Ai về đường ấy hôm mai
Gửi dăm (5) điều nhớ, gửi vài (2) điều thương.»
Hay:
«Cưới em quan tám tiền cheo,
Quan NĂM tiền cưới lại đèo buồng cau»
CHẾ:

là nề nếp sinh hoạt, thói tục, thể chế nơi đời sống gia đình, làng
xóm, xã hội. Chế còn là thuần phong, là mỹ tục, là lễ nghĩa ràng buộc
mỗi cá nhân trong xã hội với nhau.(5)
b) VĂN HÓA VIỆT qua Ý NGHĨA ẨN TÀNG
Tuy nhiên, qua bốn phạm trù nêu trên, nếu chỉ dừng ở đợt VĂN
MINH Hiện Tượng Hữu Hình, thì khó nắm bắt được HẰNG TÍNH
hay các Nét Đặc Thù của dân tộc VIỆT. Lý do là dân tộc nào cũng có
suýt soát như nhau các yếu tố Từ, Tượng, Số, Chế. Muốn nắm bắt
được các Nét Đặc Thù của VIỆT TÍNH, theo tinh thần Cơ Cấu Luận
(Structuralisme), phải biết vượt qua đợt Văn Minh Hiện tượng, Vật
Lý, Lý Trí, Ý Thức bên ngoài để đào sâu vấn đề đến tận đợt VĂN
HÓA Siêu Trần, Vi Thể, cõi Tiềm Thức, Vô Thức nhằm nắm
bắt CƠ CẤU (Structures) nằm sâu trong lòng sự vật gồm những
mối Liên Hệ, Tương Quan có tính cách Vô Hình ẩn tàng trong các
yếu tố Văn Minh Hữu Hình nêu trên.
3) CÁC NÉT ĐẶC THÙ CỦA VIỆT TÍNH

Như đã đề cập ở trên, về khía cạnh SỐ chẳng hạn, ta có thể tìm thấy
các số 2,3,5 ‘lu bù’ trong nền Khảo Cổ VIỆT và nhiều địa hạt khác
nữa. Mà các số 2,3,5 cũng là nét Đặc Trưng của KINH DỊCH với
các thuyết Âm Dương (2), Tam Tài (3), Ngũ Hành (5). Điều này
cũng phù hợp với Chủ Thuyết VIỆT NHO của Cố Triết Gia Kim
Định được kiện chứng với những khám phá mới nhất của Khoa Học
ngày nay là:
-Bách Việt vào đất Trung Hoa trước Hoa tộc, và do đó
-Đặt nền móng đầu tiên cho Nho Giáo

9
11

Hệ quả là nếu người phương BẮC là HẬU DUỆ của người VIỆT, thì
KINH DỊCH, cuốn Kinh Nền Tảng của Nho Giáo, trước tiên là của
người VIỆT với các nét:
a) SONG TRÙNG LƯỠNG HỢP
Nét SONG TRÙNG (số 2) nói đây là hai gạch song song gặp thấy
khắc vào những viên đá cuội tìm được ở Bắc Sơn (tỉnh Thái Nguyên)
phổ cập đến độ đã được coi như dấu chỉ của nền văn hóa Đông Nam
Á xưa, cũng như của cả nền văn hóa Việt Nho sau này. Tới di chỉ
Phùng Nguyên thì nét trên thành hoa văn chỉ đạo, rồi đến Đông Sơn
thì càng trở nên nổi bật với vô số vòng song song chạy quanh đồ
vật và nhất là cả quanh tượng người nữa, cũng như với các cặp đôi
tràn ngập cả vật lẫn người.
Thế là đã đủ lý do khiến nét Song Trùng trở thành một Hắng Tính
của dân tộc VIỆT được móc nối với một Hằng Tính khác là nét
Lưỡng Hợp của biết bao Truyền Thuyết và Huyền Thoại thường đi
cặp đôi như giữa:
Đất với Nước, Chim với Rồng, Cái với Đực,ông Đùng với bà Đà?
Đó là nét vừa xuất hiện rất nhiều vừa thâm sâu đến độ trở thành VẬT
BIỂU của Nước, của Người dưới danh hiệu TIÊN RỒNG.
Điểm đặc sắc ở đây là không có một nước nào khác trên thế giới có
Vật Biểu đi đôi như thế, mà tất cả chỉ là một: Ấn Độ là con Voi,
Pháp là con Gà, Đức là Chim Ưng, Anh là Sư Tử, Tàu trước Hổ sau
Rồng.
Ở nền văn hóa Lưỡng Hà mà Perse là đại diện cuối cùng, thì không
thấy Lưỡng Hợp, mà chỉ có Độc Trụ hay Cặp Đôi Đối Chọi: Sáng
chọi Tối, Thần Lành Thần Dữ tranh đấu liên tục. Nét MỘT CHIỀU
là nguyên nhân của sự sụp đổ của Lưỡng Hà.
Sang đến Hy Lạp cổ đại thì nét Một Chiều được công thức thành
NHỊ KHÁNG THUYẾT (Dualism) theo nghĩa Chọn Một Bỏ Một,
chọn Nước bỏ Lửa, chọn Hữu bỏ Vô, chọn Tâm bỏ Vật hay ngược
lại?.
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Bên Ấn Độ cũng đấu tranh theo kiểu đó như hiện lên rõ trong việc
chim Đại Bàng (Garuda) ăn thịt loài Rắn (Naggi), chứ không có
chuyện Chim Trời giao thoa với Thủy Tộc như ở Lạc Việt.
Nét SONG TRÙNG LƯỠNG HỢP, một HẰNG TÍNH của Việt Tộc
đã được Khoa Học ngày nay kiện chứng ban đầu là với hai giây
Nóng Lạnh của Điện Lực, rồi hai cực Tiêu Tích của Từ Khí, sau là
Proton-Electron trong Nguyên Tử. Và cuối cùng bắc cầu qua Triết là
thuyết Tương Đối của Einstein mà tinh hoa là Không-Thời- NhấtPhiến, tức Đúc Không Gian và Thời Gian thành MỘT(Space-TimeContinuum) (6)
Con Dân VIỆT nhờ được tô tạo lâu ngày trong tinh thần Kinh Dịch
với thuyết Tiên-Rồng, Âm-Dương nên đem đức tính THÍCH NGHI
lên hàng đầu để đặt thành một KINH, do đó có được sự Mềm Dẻo,
Uyển Chuyển giúp Thâu Hóa được các nền Văn Hóa Tôn Giáo khác
nhau như Nho-Lão-Phật, rồi Thiên Chúa Giáo…Và các đức tính
Thích Nghi, Mềm Dẻo, Uyển Chuyển, Thâu Hóa…..đã trở thành
những HẰNG TÍNH của Văn Hóa VIỆT.
b) NHÂN CHỦ TÍNH

Ngoài đức tính Thích Nghi, với thuyết TAM TÀI (số 3), Dịch Lý còn
đặt Con NGƯỜI như một TÀI ngang hàng với TRỜI cùng ĐẤT, nên
cũng gọi là ‘Tham Thông’ tức cả ba TàI đều tham dự: nếu Trời làm,
Đất làm thì Người cũng làm nên gọi là NHÂN CHỦ, được biểu thị
qua những câu như :
“Có
Trời
thì
cũng
có
“Xưa nay Nhân định thắng Thiên cũng nhiều”.

Ta”

hay

Nhờ tinh thần NHÂN CHỦ nêu trên, ở thời xa xưa, nếu các dân tộc
khác chỉ có Thần Thoại ở trong đó Thần làm Chủ, thì Việt Tộc lại có
NHÂN THOẠI ở đây con NGƯỜI làm CHỦ, như chuyện Ông Bàn
Cổ biểu hiểu con người Đại Ngã Tâm Linh với việc Ông giữa vai trò
Chủ Động bằng cách tham gia vào việc Kiến Tạo ra Vũ Trụ. Không
phải kiến tạo ra vũ trụ từ Không đến Có, vì trước Ông Bàn Cổ đã có
cảnh Thái Hoang rồi. Nhưng theo nghĩa Nhân Chủ trong Văn Hóa,
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tức con người nắm phần Xếp Đặt vũ trụ thế nào để con Người Làm
Chủ Những Ý Nghĩa Trong Vũ Trụ.
Về Nguồn Gốc số 3 trong TAM TÀI, thì chúng ta thấy bằng chứng
tràn ngập trong Khảo Cổ VIỆT. Trước hết là con «thiềm thừ» cóc
trời chỉ có 3 chân. Rồi ta lại gặp chim 3 chân, cả chim 3 mình nữa.
Tới những cái chạc tìm được trong các mộ ở Phùng Nguyên bao giờ
cũng thấy đi bộ 3. Người ta suy đoán rằng tục lệ vái 3 cái, đốt 3 nén
hương, bàn thờ có 3 bậc, đánh 3 hồi trống…..đã có mãi từ thời đó.(7)
Các chứng cớ nêu trên trong các địa hạt khác nhau như trong Triết lý
qua thuyết Tam Tài với vai trò của tài Nhân như gạch nối giữa hai
tài Thiên và Địa, như trong ca dao, tục ngữ với vai trò Chủ Động của
con người, như trong sự kiện Việt Tộc là dân tộc duy nhất có Nhân
Thoại nơi đây con Người làm Chủ, trong Khảo cổ VIỆT với ‘lu bù’
số 3, tất cả điều trên đều xác nhận rằng NHÂN CHỦ Tính được biểu
bằng số 3 là một HẰNG TÍNH của VIỆT Tộc .
Về phương diện XÃ HỘI, truyền thống KÍNH TRỌNG TUỔI GIÀ
cũng là hậu quả của số 3. Muốn hiểu liên hệ nêu trên, phải trở về câu
đố mà chúng ta thường nghe hồi nhỏ: “Sớm đi 4 chân, Trưa đi 2 chân,
Chiều đi 3 chân, Đêm đi 8 chân. Đố biết là gì?”. Trong câu đố trên,
số 3 chỉ lúc Tuổi Già phải chống gậy làm thành chân thứ 3, nên các
cụ xưa thường được gọi là Lão Trượng (‘Trượng’ là ‘gậy’).
Nhưng theo Tâm Linh Sử Quan, thì GẬY trở nên tiêu biểu cho
MINH TRIẾT hay nói nôm na là Kinh Nghiệm Sống mà nơi quy tụ
là người sống trước quen gọi là Tiền Nhân hay Tiên Nhơn hoặc
TIÊN. Đó cũng là nền tảng cho truyền thuyết Gậy Thần của Hùng
Vương. Ngoài ra, các TIÊN cũng thường xuất hiện với cây GẬY
trong tay là nằm trong bầu khí đề cao Kinh Nghiệm Sống, Kính Tuổi
Già (8)
Như vậy số 3 được móc nối bằng hình ảnh cây GẬY biểu hiệu cho
MINH TRIẾT và Kinh Nghiệm Sống, với truyền thống Kính Trọng
Tuổi Già cũng đã trở thành một HẰNG TÍNH của văn hóa VIỆT.
c) THÁI HÒA
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Tuy đề cao NHÂN CHỦ Tính nhưng Triết VIỆT không có tính chất
DUY NHÂN (Anthropocentrism) như một trường phái Triết học Tây
Phương thời xưa chủ trương. Lý do là Văn Hóa VIỆT không dừng ở
con người Cá Nhân, Tiểu Ngã, mà vươn lên tới con người ĐẠI NGÃ
TÂM LINH nên có khả năng «Hòa Trời, Hòa Đất, Hòa Người», do
đó đạt được Đạo THÁI HÒA.
Môt khi nói đến chữ HÒA thì phải hiểu là có HAI BÊN.Vì có HAI
mới có thể Hòa Hợp Đối Đáp. Khi nói HÒA đạt đến độ cùng tột, tức
THÁI HÒA, thì phải có khả năng đi vào hết mọi tác động, mọi sự vật,
nên quen biểu thị bằng hai chữ TRỜI ĐẤT dùng để chỉ Hai ĐỐI
CỰC của tất cả mọi hiện tượng từ lớn như Trời-Đất, Sáng-Tối,
Cứng-Mềm đến nhỏ như Đực-Cái, Nam-Nữ, rồi đến mọi sự việc ở
Đời phải giàn hòa được hai đối cực.
Trong truyện HÙNG VƯƠNG, hai đối cực xuất hiện trong hình thái
TIÊN-RỒNG, Non-Nước hoặc Núi-Sông. TIÊN ở trên Trời biểu thị
bằng Non, RỒNG ở dưới Nước biểu thị cho Đất. Huyền Sử VIỆT có
nói đến chuyện Âu Cơ (hay TIÊN) và Lạc Long Quân (hay RỒNG)
gặp nhau ở Cánh Đồng TƯƠNG là nói đến hai lực ngược chiều ÂMDƯƠNG nằm ở trong thế Hòa Hợp Linh Phối đó để sinh ra được
HÙNG VƯƠNG, tức con Người đúng cỡ NGƯỜI, Tự Cường Tự
Lực.
Bản chất THÁI HÒA, một HẰNG TÍNH của Văn Hóa VIỆT còn
được thể hiện qua quan niệm sống Dĩ Hòa Vi Qúy, “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 dân tộc 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 cũng là lý do tinh thần ‘Tam giáo Đồng Nguyên’ trổi
vượt thời Lý Trần thanh bình. Cũng như Văn Hiến Nguyễn 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’ “(9)
d) TÂM LINH
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Ngoài các HẰNG TÍNH vừa nêu trên như: Song Trùng Lưỡng Cực,
Nhân Chủ, Thái Hòa, một nét Đặc Trưng khác của Văn Hóa VIỆT là
tính chất TÂM LINH được biểu hiệu bằng số 5, mà ta có thể tìm thấy
chẳng hạn trong cách đặt BÀI VỊ trong tục Thờ Cúng Tổ Tiên.
TRIẾT LÝ GIA TIÊN

Thật ra, trong các xã hội xa xưa, đâu đâu cũng có việc thờ cúng tổ
tiên, chứ không riêng gì bên Viễn Đông hay Việt Nam. Thế nhưng
nếu chúng ta chịu quan sát học hỏi nghiêm túc thì sẽ thấy một sự
khác biệt quan trọng, quan trọng đến độ khiến cho LỄ GIA TIÊN trở
thành một HẰNG TÍNH của dân tộc VIỆT để được duy trì cho đến
ngày nay và do đó duy trì luôn nền văn minh Việt Nam và Viễn
Đông suốt trên 50 thế kỷ, trong khi nền văn minh cổ đại La-Hy cũng
như rất nhiều nền văn hóa khác đã sụp đổ, kéo lôi theo cả sự thờ
cúng tổ tiên vào nấm mồ đô thị cổ xưa (cité antique).
Sự tồn tại hay sụp đổ của một nền văn minh là chuyện lớn lao. Nó
không hệ tại nơi sự thờ cúng tổ tiên, nhưng ở chỗ THỜ CÁCH NÀO ?
Và chính ở điểm này mà có sự khác biệt căn bản giữa một bên Việt
Nam và Viễn Đông và bên kia các nền văn minh khác. Điều khác căn
bản là bên Viễn Đông có một Bài Vị gọi là VĂN TỔ để giữa 4 Bài
Vị của Cao, Tằng, Tổ, Nỉ, xếp theo khung NGŨ HÀNH, nghĩa là đặt
ở 4 phương, còn Trung Cung dành cho VĂN TỔ.
Chính sự xếp đặt này nói lên một cuộc Cách Mạng vĩ đại vì đã biến
đổi ‘Thờ Cúng Ông Bà’ theo kiểu Ma Thuật (như tin ông bà về ăn
của dâng) để vươn lên đợt TÂM LINH gọi là Lễ Gia Tiên mà ý nghĩa
cao nhất là THỜ NHÂN TÍNH, và chỉ ở đợt này mới có lối xếp Bài
Vị theo cơ cấu Ngũ Hành.
Triết lý Ngũ Hành hệ tại mỗi Hành được móc nối với Trung Cung
Hành THỔ mới có đủ LINH ỨNG: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim đều phải
đi qua Hành THỔ mới trở thành LINH NGHIỆM.
Trong việc Thờ Cúng Tổ Tiên cũng thế, không được chỉ biết có Cha,
Ông, Tằng, Tổ của mình, nhưng phải vươn tới TỔ TRÊN HẾT CÁC
TỔ, cực Tinh Ròng gọi là VĂN TỔ (The Perfect Ancestor) rất Linh
Thiêng nên có tính cách PHỔ BIẾN như TRỜI cùng ĐẤT.(10)
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CÁCH MẠNG HIỆN THỰC

Việc Thờ Cúng Tổ Tiên có ảnh hưởng như thế nào trên phương diện
XÃ HỘI và CHÍNH TRỊ ?
“Xưa kia bên La-Hy cũng như bên Trung Hoa cổ đại chỉ hàng Quý
Tộc mới có quyền Thờ Cúng Tổ Tiên, (vì theo họ chỉ có tổ tiên họ
mới đáng được thờ, bởi thuộc máu Thần Linh). Điều này rất quan
trọng, vì có quyền cúng tế tổ tiên, tức là cũng có quyền công dân với
các quyền lợi theo sau như được hưởng đất, mua sắm, đi học, làm
quan…..vì thế phái quyền quý không chịu mở rộng việc Tế Gia Tiên.
Số người được cúng chỉ suýt soát hai mươi phần trăm. Tuy chỉ chiếm
một tỷ lệ nhỏ, nhưng nhờ vào sự ăn học, sự khôn khéo của họ cũng
như trình độ vô học của đại chúng mà họ nắm được điều khiển trong
nước.Nhưng đến một lúc nào đó khi tâm thức con người đã được
khai mở đủ thì dần dần nhận chân ra sức mạnh của mình , cũng như
những đặc ân của phái quyền quý,và rõ ràng những đặc ân này chỉ
dựa trên những lý lẽ huyền hoặc. Đã thế, giới cai trị lại bị yếu dần do
sự phân tán vì ý hệ giằng co giữa Hữu với Vô, nên sự nhất trí yếu đi
và dần dần ảnh hưởng lan sang phạm vi xã hội, để rồi cuối cùng gây
nên sự sụp đổ của xã hội như Ai cập, Babylon, Assyrie,
Mesopotamie, Khmer…..Theo Gs Creel cả thảy hơn 20 nền văn
minh đã sụp đổ như thế, còn lại nền văn minh Viễn Đông là duy
nhất tồn tại.
Vì không có cách mạng (révolution) nên bên Việt Nam và Viễn
Đông, Lễ GIA TIÊN vẫn còn, nhưng đã biến hóa (évolution), nghĩa
là thay đổi nền tảng: thay vì đặt ở sự tin có linh hồn tồn tại vẫn gắn
liền với huyết thống, thì đặt sang nền mới là VĂN TỔ, tức TỔ của
Nhân Loại, của mọi người. Do đó, hễ ai là Người thì đương nhiên có
đủ quyền đứng ra TẾ GIA TIÊN. Vì nhờ quan niệm rộng rãi đó nên
ai cũng như ai, đều có quyền làm người, bất cứ gia đình nào cũng có
quyền lập bàn thờ tổ tiên. Lễ Gia Tiên từ đấy hết còn là đặc ân dành
riêng cho Quý tộc như xưa, mà mở rộng cho khắp mọi tầng lớp vớí
các quyền lợi đi kèm theo như quyền được đặt tên tự, và do đó quyền
được hưởng công điền, quyền được đi học, đi thi làm quan”.(11)
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Tóm lại, nhờ thực hiện được cuộc CÁCH MẠNG TÂM LINH đích
thực mà Văn Hóa VIỆT đã nâng tục ‘thờ cúng Ông Bà’ có tính chất
‘mê tín dị đoan’ (cái PHỔ QUÁT vì ở thời xa xưa nơi nào cũng có)
thành LỄ GIA TIÊN là Đạo Thờ NHÂN TÍNH (là nét ĐẶC THÙ
của VIỆT TÍNH).
e) THỜ NHÂN TÍNH

Con NGƯỜI được tôn trọng, trân quý trong đồng văn của nền Văn
Hóa VIỆT, đến độ được PHỤNG THỜ, là điều mà các nền Văn Hóa
khác chỉ dành cho Thần Linh. Và chính quan niệm trên làm nên nét
ĐẶC TRƯNG của Văn Hóa VIỆT qua Tục Thờ Cúng Tổ Tiên.
Tục Thờ Cúng Tổ Tiên còn được nới rộng ra các tục khác như tục
Thờ các vị ANH HÙNG Dân Tộc, Thờ QUỐC TỔ, cũng là những
nét ĐẶC TRƯNG khác của Văn Hóa VIỆT , vì không có nơi nào
khác có những tập tục kể trên.
Quốc Tổ VIỆT có danh hiệu là HÙNG VƯƠNG hay là Vua HÙNG,
trong khi vào cùng thời ở các nơi khác, người ta có Vua THẦN
( God King). Ý niệm ‘Vua Thần’ phát xuất từ miền Lưỡng Hà ở giai
đoạn của các nền văn minh Assyria, Perse. Người Ai Cập xưa chẳng
hạn tin chỉ một mình VUA có Linh Hồn nên có thể thay thế cho
THẦN để mà nắm cả Quyền ĐỜI lẫn Quyền ĐẠO. Tuy nhiên, đó chỉ
là trường hợp thái thậm, còn thông thường hơn như ở bên Tây
Phương thời Trung Cổ, nhà VUA chỉ còn đại diện cho Quyền ĐỜI,
còn giới TƯ TẾ thì nắm giữ Quyền ĐẠO. VUA dựa trên Quân Đội,
còn TƯ TẾ thì dựa trên Thần Quyền, cả hai giồn lại một thì thành
nhà CHUYÊN CHẾ có đủ quyền lực để Nô Lệ Hóa người Dân cả
Thân lẫn Tâm.
Tuy nhiên, bên cạnh Quyền bính võ Lực của Vua Thần, lại có một
loại UY QUYỀN khác dựa trên Tài Đức của các vị ANH HÙNG như
Vua HÙNG của đất VIỆT. Đây là những VỊ có khả năng làm những
việc VĨ ĐẠI bằng một thứ Quyền Uy Siêu Vượt rất Mầu Nhiệm ,
tương đương với Thần Quyền nhưng không đặt nơi Thần Linh mà
nơi chính CON NGƯỜI.

16
18

Nếu Vua THẦN dùng Quyền Lực để Thống Trị và Nô Lệ hóa con
người trong các nền văn minh Du Mục như Tây Phương và Ấn
Độ,thì Vua HÙNG trái lại dựa trên Tài Đức để Cai Trị nhằm điều
hợp công tác chung và nhất là xuất hiện như GƯƠNG MẪU cho mọi
con dân trong nền văn minh Nông Nghiệp của Lạc Việt.
Để đối chọi với tính chất Võ Biền của Vua THẦN, Vua HÙNG có
thể được xem là các Vị Anh Hùng VĂN HÓA của dân tộc VIỆT, vì
Công Nghiệp của các Ngài toàn là những việc thuộc Văn Hóa TÂM
LINH Cao Cả, mà nói một cách bóng bảy là của Con NGƯỜI Đại
Ngã nối được TRỜI cùng ĐẤT như trong truyện Bánh Giầy TRÒN,
Bánh Chưng VUÔNG, hay truyện Thánh Dóng, truyện Trầu
Cau…..(12)
Do đó, nói theo ngôn ngữ NHO, HÙNG VƯƠNG xứng đáng là Quý
Tử của ‘Long Phụ Tiên Mẫu’, còn nói theo VIỆT, Vua HÙNG là
Con Cưng của ‘Mẹ Tiên Cha Rồng’ !
Tóm lại, từ Hằng Tính ‘Thờ Cúng Tổ Tiên’, Văn Hóa VIỆT nới rộng
ra các HẰNG TÍNH khác như ‘Thờ Anh Hùng Dân Tộc’, ‘THỜ
QUỐC TỔ’.
Nhưng như đã nói ở trên, nhờ áp dụng Triết Lý Ngũ Hành vào việc
sắp xếp Bài Vị trong việc Thờ Cúng Tổ Tiên, nền Văn Hóa VIỆT đã
thực hiện được cuộc Cách Mạng Tâm Linh nhằm biến đổi tục thờ
cúng Ông Bà kiểu Ma Thuật thành LỄ GIA TIÊN, tức đạo THỜ
NHÂN TÍNH qua sự hiện diện của Bài Vị thứ Năm nằm ở Trung
Cung hành THỔ gọi là VĂN TỔ. Do đó, Văn Hóa VIỆT không
dừng lại ở Cha, Ông. Tằng, Tổ của mình mà còn vươn tới VĂN TỔ
tức Tổ Chung của cả Nhân Loại.
Hệ quả là từ Hằng Tính ‘Thờ Cúng Tổ Tiên’, Văn Hóa VIỆT không
chỉ nới rộng ra các Hằng Tính khác như ‘Thờ Anh Hùng Dân Tộc’,
THỜ QUỐC TỔ, mà còn nhắm đến Hằng Tính Tối Hậu qua việc
THỜ VĂN TỔ, tức Tổ của Văn Hóa, Tổ của Nhân Loại, TỔ TRÊN
HẾT CÁC TỔ.
Lê Việt Thường
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VÀI CẢM NGHĨ VỀ BUỔI TƯỞNG NIỆM TRIẾT GIA KIM
ĐỊNH TẠI VĂN MIẾU HÀ NỘI

Lê Việt Thường

(Từ trái sang phải: Hà văn Thùy, Nguyễn Khắc Mai, Trần
Ngọc Thêm)
Từ cách đây không lâu, chúng tôi có nhận được Email từ
một thân hữu ở Việt Nam “ Anh đọc thử bài này. Cuối cùng
rồi CS cũng phải chấp nhận Gs Kim Định. Đọc tin này
chắc anh rất vui” kèm với nội dung như sau:
“Tưởng Niệm Người Gầy Dựng Nền TảngTriết Học
Việt”
1
21

Sáng 14/7/2012, tại Văn miếu Quốc Tử Giám, nhân 15 năm
ngày mất của triết gia Kim Định, Trung tâm Minh triết phối
hợp với Trung tâm Lý Học Đông Phương lần đầu tiên tổ
chức buổi tọa đàm tưởng niệm về ông….”
Quả đọc được bản tin này, chúng tôi Vui Thật! Nhớ lại 37
năm trước, ngay sau biến cố 30/04, sách của Cố Triết Gia
đã “được” xếp ở vị trí Hàng Đầu trong cuốn “Sổ Đen” của
nhà cầm quyền CSVN đương thời. Tuy nhiên, sau khi đọc
hai bài tham luận của hai diễn giả chính trong buổi Tưởng
Niệm này thì trong lòng chúng tôi, cảm xúc vui buồn trở
thành lẫn lộn vì “sự đời’ thường không đơn giản như chúng
ta tưởng lúc ban đầu !
Chúng tôi xin mạn phép gọi hai VỊ trên là “Diễn Giả
I”(1)và “Diễn Giả II”(2)
I)DIỄN GIẢ I
Về diễn giả I, chúng tôi nhớ lại cách đây khoảng 6, 7 năm,
khi lần đầu tiên có dịp đọc bài viết của Vị này, chúng tôi rất
đổi ngạc nhiên khi trong bài viết, Vị này tự đề nghị “đặt
căn bản khoa học” cho Chủ Thuyết của Cố Triết Gia Kim
Định. Nay thì lời văn trong bài tham luận mới đây đã đổi
khác nhiều, có thể nói là đã xoay chiều “gần như 180 độ”!
Có lẽ sau nhiều năm tiếp cận với các công trình văn hóa
của Cố Triết Gia, diễn giả đã hiểu rõ hơn xưa nội dung của
Chủ Thuyết An Vi và Việt Nho chăng? Chúng tôi vui vì
khía cạnh Tích Cực này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác
nhau, vẫn còn lại vài Ngộ Nhận đáng tiếc về phía diễn giả
liên quan đến Cuộc Đời và Tư Tưởng của Cố Triết Gia.
A) KHÍA CẠNH TÍCH CỰC
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Về phần Tích Cực, chúng tôi xin ghi nhận những lời tuyên
bố sau đây của diễn giả:
“Do công khai thác và biên khảo, sáng tác của giáo sư,
những bậc thức giả khắp nơi đã suy tôn ông là Triết Gia
Việt Nam. Ảnh hưởng Việt Triết và Việt Nho của ông đã
gây ý thức cho người Việt khắp nơi nhìn lại thực tại văn
hóa của mình…..An Vi đã như một luồng gió mang tinh
thần dân tộc bùng lên khắp nơi có người Việt định cư. Ảnh
hưởng của Triết Gia còn lan rộng tới các học giả, triết gia
Âu Mỹ và Viễn Đông”.
Hoặc “Trong khi phần lớn học giả người Việt chỉ biết văn
minh Trung Hoa từ sau thời Tần Hán thì Kim Định…..
nhận ra rằng, cái khoảng trống trước Tần Hán mới là quan
trọng, mới là quyết định cho văn hóa phương Đông”
Hoặc “Chính nhờ vậy, sau nửa thế kỷ tồn tại, sách của ông
không những không cũ mà vẫn nói với ta những gì sâu nhất
không chỉ về tri thức mà cả trong chiều sâu thẳm của tâm
linh Việt. Có thể nói, chính Kim Định là người mở đường
đưa ta vào tận đáy sâu của minh triết phương Đông”.
Hoặc: “Từ nửa thế kỷ trước, Kim Định như nhà tiên tri thấu
thị tuyên bố: người Việt chiếm đất Trung Quốc trước người
Hoa và xây dựng nền văn hóa Việt nho nhân bản, minh
triết!….. thời gian và khoa học minh chứng cho Kim Định.
Thuyết Việt nho và An vi của ông trở thành báu vật không
chỉ giúp dân tộc Việt tìm lại bản thể của mình để xây dựng
một dân tộc Việt Nam mới mà còn thắp lên ngọn lửa minh
triết soi đường cho nhân loại.”
Và diễn giả kết luận: “….. do là cội nguồn của minh triết
phương Đông, nếu biết phát hiện lại mình, thực thi bốn đặc
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điểm của Việt nho, Việt Nam không chỉ cứu được mình mà
còn là ngọn cờ dẫn dắt nhân loại trên con đường phục hưng.
Do lẽ đó, di sản của triết gia Kim Định là báu vật vô cùng
quý giá mà chúng ta phải trân giữ, học hỏi và truyền dạy
cho hậu thế”.(3)
Còn một lý do khác khiến chúng tôi vui là phần nội dung
quan trọng trong bài tham luận của diễn giả liên quan đến
các đề tài và lãnh vực mà chúng tôi đã có dịp đề cập trong
các bài viết của mình trước đây.
Chẳng hạn về “ 1. Quan niệm về vũ trụ tham thiên lưỡng
địa”, diễn giả phát biểu: ““Nhất âm, nhất dương chi vị đạo”:
Âm và Dương đó là đạo! Đạo ấy là sự vận hành của vũ trụ.
Đúng là Âm và Dương tạo ra đạo. Nhưng cái “đạo” đang
lưu hành trong vũ trụ là bao nhiêu Âm cùng với bao nhiêu
Dương? Nếu là cân bằng tĩnh một Âm (-1) + một Dương
(+1) thì vũ trụ triệt tiêu, không tồn tại! Trên thực tế, vũ trụ
vận hành theo chiều hướng đi lên, tích cực, có nghĩa là
Dương chiếm ưu thế. Nhưng ưu thế tới mức nào? Người
phương Đông khôn ngoan đã nhận ra Âm và Dương vận
động hòa hợp trong phạm vi con số 5 vũ trụ! Dương + Âm
= 5= con số vũ trụ! Nhưng vấn để đặt ra là, trong con số vũ
trụ đó, Dương bao nhiêu và Âm bao nhiêu? Chỉ có 2 đáp án:
hoặc Dương 4, Âm 1 hoặc Dương 3, Âm 2! Đó là hai cách
lựa chọn của con người cho sự phát triển. Minh triết
phương Đông nhận ra 3 Dương + 2 Âm là con số vàng của
vận hành vũ trụ. Cuộc sống là đi lên, là tăng trưởng, là
Dương nhưng trong đó phần của Dương của Trời là 3 còn
giành cho Đất, cho Mẹ 2 phần sẽ đạt tới sự hài hòa cao
nhất”(4)
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Về phần mình, chúng tôi còn nhớ cách đây khoảng 8 năm
(2004) để đóng góp vào một buổi “Họp Mặt Văn Hóa”,
chúng tôi chọn đề tài “Con Đường Nào Cho Viêt Nam
Hôm Nay ?” mà sau đó chúng tôi có sửa chữa lại đôi chút
để đăng trên các “Web” trong đó có mạng ‘Tinparis.net”
chẳng hạn, có đoạn tương tự nội dung của diễn giả vừa nêu
trên:
“Cơ Cấu NGŨ HÀNH chính là VIỆT ĐẠO do mối liên hệ
thâm sâu giữa Huyền Sử Tiên Rồng và Dịch Lý.Ngoài ra,
lý thuyết Ngũ Hành không chỉ là Suy Luận Triết Học suông
mà có Nền Tảng KHOA HỌC hẳn hoi như khám phá gần
đây của hai nhà Bác Học Trung Hoa Lý Chánh Đạo và
Dương Chấn Ninh, nhờ đó hai ông được giải thưởng
NOBEL cho thấy…… Dương điện tử di chuyển nhanh hơn
Âm điện tử Trong Tỷ Lệ 3/2(Ba trên Hai), giống như
Tương Quan Lý Tưởng «Tham Thiên Lưỡng Địa» (= Ba
Trời, Hai Đất) hay 3 DƯƠNG 2 ÂM, của lý thuyết NGŨ
HÀNH vừa đề cập ở trên.
Vì CƠ CẤU là một vấn đề tối quan trọng nên không chỉ là
đề tài suy tư của các nhà Hiền Triết Viễn Đông, mà còn là
mối bận tâm của nền Triết Học Ấn Độ cũng như của các
Triết Gia Tây Phương Cổ Đại…..
Nếu Cơ Cấu của Vũ trụ, Vạn vật là Tứ Tố như Aristotle
chủ trương, thì hai nguyên lý Âm Dương sẽ ở trạng thái
Quân Bình TĨNH CHỈ (Static), Bất Động như (2 Dương +
2 Âm = 4) thì làm sao có Di động, Biến Hóa cũng như hoàn
toàn trái ngược với Thực Tại mà Khoa Học ngày nay chứng
minh là làm bằng một Vũ Trụ được điều hợp trong thế
Quân Bình ĐỘNG ĐÍCH (Dynamic) là (3 Dương + 2 Âm
= 5) như Cơ Cấu NGŨ HÀNH. Thật vậy, nguyên lý
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DƯƠNG đại diện cho Tinh Thần phải chiếm 3 phần, tức
trội hơn nguyên lý ÂM đại diện cho Vật Chất chiếm 2 phần,
thì Vũ Trụ, Vạn Vật, Con Người mới có BIẾN HÓA thăng
tiến về phía TINH THẦN, giống như chủ trương của Sử
Gia danh tiếng A. Toynbee quan niệm Lịch Sử con người là
hướng tiến dần dần lên thế giới TINH THẦN
(=Etherialization có nghĩa là «trở nên Tinh Khí, Thiêng
Liêng»)”(5)
Về 2. “Quan niệm nhân sinh: Nhân chủ, Thái hòa, Tâm
linh“, diễn giả tuyên bố: “Từ văn hóa nông nghiệp lúa nước
quán chiếu nhân sinh cùng vũ trụ, người phương Đông thấy
rằng, vũ trụ hợp thành từ 3 yếu tố: Thiên, Địa và Nhân,
trong đó con người là trung tâm. Là chủ thể của vũ trụ, con
người giữ quan hệ thái hòa với thiên nhiên vũ trụ cũng như
với đồng loại. Và một khi con người đã Nhân chủ, Thái hòa
như vậy thì đó là con người Tâm linh, cảm thông, linh ứng
với những thế giới siêu nhiên khác”(6)
Riêng về phần mình, từ lâu, chúng tôi đã có dịp viết về các
đề tài nêu trên trong nhiều bài viết khác nhau như chẳng
hạn:
NHÂN CHỦ: “Ngoài đức tính Thích Nghi, với thuyết
TAM TÀI (số 3), Dịch Lý còn đặt con NGƯỜI như một
TÀI ngang hàng với TRỜI cùng ĐẤT, nên cũng gọi là
«Tham Thông» tức cả ba Tài đều tham dự: nếu Trời làm,
Đất làm thì Người cũng làm nên gọi là NHÂN CHỦ”
THÁI HÒA: “Tuy đề cao Nhân Chủ tính nhưng Triết VIỆT
Không có tính chất Duy Nhân (Anthropocentrism) như một
trường phái Triết Học Tây Phương thời xưa chủ trương. Lý
do là Văn Hóa VIỆT không dừng ở con người cá nhân, tiểu
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ngã, mà vươn lên tới con người Đại Ngã Tâm Linh nên có
khả năng «Hòa Trời, Hòa Đất, Hòa Người», do đó đạt được
Đạo THÁI HÒA.
TÂM LINH: “Ngoài các Hằng Tính vừa nêu trên như:
Song Trùng Lưỡng Cực, Nhân Chủ, Thái Hòa, một nét Đặc
Trưng khác của Văn Hóa VIỆT là tính chất TÂM LINH
được biểu hiệu bằng số 5, mà ta có thể tìm thấy chẳng hạn
trong cách đặt BÀI VỊ trong tục Thờ Cúng Tổ Tiên.(7)
Về “3. Quan niệm kinh tế: Bình sản”, diễn giả phát biểu:
“Hai hạt nhân trên sở dĩ tồn tại được là do đứng trên cơ chế
bình sản. Đó là cơ chế đảm bảo sự công bằng nhất định
trong phân chia thu nhập của cộng đồng. Không hề là chủ
nghĩa bình quân vì không có ai toàn quyền phân phối của
cải mà là bình sản nhằm đạt tới sự công bằng tương đối về
tài sản. Trong ký ức phương Đông còn ghi lại cách phân
chia tài sản thời cổ, đó là phép tỉnh điền: Cộng đồng chung
tay vỡ khu ruộng, người ta cố làm cho khu ruộng vuông
vức, sau đó chia làm 9 phần đều nhau. Tám gia đình cày
cấy 8 phần xung quanh đồng thời chung tay chăm sóc phần
ruộng giữa, gọi là ruộng giếng (tỉnh điền). Phần thu hoạch
từ “tỉnh điền” được nộp vua. Sau này, cơ chế bình sản được
chuyển sang hình thức công điền. Đến trước năm 1945 ở
Việt Nam vẫn còn 20% công điền, ba năm một lần làng
chia cho người nghèo cày cấy”.(8)
Riêng về phần mình liên quan đến BÌNH SẢN, cũng trong
lần “Họp Mặt Văn Hóa” (2004) và bài viết sau đó, chúng
tôi có phát biểu như sau: “Một đặc điểm khác của Làng Xã
VN khi xưa là chế độ BÌNH SẢN mà nét đặc trưng có thể
làm nổi bật qua việc so sánh với hai chế độ Tư Bản và
Cộng Sản.
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Nói cách chung, chủ nghĩa TƯ BẢN thì quá Tư Riêng, còn
CỘNG SẢN thì quá Công Cộng, mà điều trên là hậu quả
của nền Văn hóa Một Chiều của Tây Phương, còn Văn Hóa
VN vì chủ trương Hai Chiều như «Âm-Dương», «ThiênĐịa» nên với thể chế BÌNH SẢN chẳng hạn, Tiền nhân ta
quan niệm là phải có sự QUÂN BÌNH giữa Đất Công và
Đất Tư. Một mặt, người Nông Dân VN trước kia được
quyền SỞ HỮU trên bình diện Pháp Lý, mặt khác, những
thành phần Không có đất Tư thì cứ định kỳ được Làng Xã
cấp cho một phần đất Công để cày bừa, trồng trọt và hưởng
phần hoa lợi do công lao mình tạo ra, tránh được khủng
hoảng do tâm lý tiêu cực bắt nguồn từ chủ trương của nhà
cầm quyền Cộng Sản cái gì cũng cho là “của Chung” cả.
Nhưng vì thông thường không ai dại gì bỏ hết tâm huyết
vào cái gọi là “của chung” ấy nên có lẽ đó là một nguyên
nhân chính yếu đã dẫn tới sự Thất Bại Kinh Tế và sự Sụp
Đổ của đa số các nhà cầm quyền Cộng Sản trên khắpThế
Giới.
Ngoài ra, cũng khác với TƯ BẢN Nguyên Thủy, vì quá đề
cao cái TƯ RIÊNG, và với chủ trương quyền Tư Hữu
Tuyệt Đối nên để thiểu số ưu đãi thống trị và chiếm hữu
phần lớn tài sản của quốc gia, đã gây ra những bất công
trầm trọng là nguyên nhân của sự ra đời của phong trào
CỘNG SẢN, thể chế BÌNH SẢN đã dự trù những biện
pháp TRÁNH tình trạng ĐỘC QUYỀN của giai cấp Thống
Trị trên tài sản quốc gia, như cách thức được áp dụng dưới
thời Vua Minh Mạng chẳng hạn, chính phủ Trung ương
canh chừng giới Hào Mục tự tiện BIẾN đất CÔNG thành
đất TƯ, hay phương thức mua lại số đất tư thặng dư của
TƯ nhân để QUÂN BÌNH với số đất CÔNG hiện hữu hoặc
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như tập tục của Làng Xã VN trước đây nhằm khuyến khích
giới Hào Phú Xã Thôn chia xẻ của cải giàu sang với các
thành phần khác không được may mắn như họ.
Ngoài ra, CÔNG ĐIỀN CÔNG THỔ là một loại AN SINH XÃ HỘI (Welfare)
nhằm giúp đỡ các thôn dân khi bị gặp tai ương như trường hợp các cô nhi, quả phụ,
bô lão hoặc dùng làm một loại «học bổng» để khuyến khích các thư sinh ưu tú tiếp
tục việc học hành”(9).

Về “4.Quan niệm sống: Đạo Việt an vi”, diễn giả tuyên bố:
“Để sống được trong mối quan hệ như vậy với vũ trụ và
đồng loại, con người cần thi hành đạo An vi. Trái với hữu
vi là mọi hoạt động đều vì mối lợi nên tranh giành, chiếm
đoạt. Trái với vô vi bị động, tiêu cực không ước mơ, không
ham muốn, bàng quan, lánh đời… An vi là đạo sống tích
cực hết lòng và làm việc hết lòng nhưng không phải do thôi
thúc từ tư lợi mà do sự cần thiết của lợi ích chung. Trong
khi phương Tây làm việc và sáng tạo vì lợi ích cá nhân thì
phương Đông cũng làm việc, sáng tạo hết mình vì lợi ích
chung trong sự đam mê của niềm vui và danh dự.”(10)
Về Lối Sống AN VI, những gì chúng tôi viết về đề tài này
bàng bạc trong nhiều bài viết. Nhưng trong “nhóm An Vi”
có Đông Lan đã từ lâu có dịp viết nhiều về chủ đề này. Nữ
Sĩ viết:
“Con người thường hành động từ ba nguyên do và mục
đích chính: Hữu Vi, Vô Vi, An Vi.
Khi ta thấy thế giới này là có, mọi sự mọi vật là cụ thể, mọi
giá trị của đời sống có thật thì đều dốc lòng dốc chí làm sao
đạt được mọi tiêu chuẩn giá trị của đời sống hiện có. Học
để tiến thân …..làm việc để cuộc sống thoải mái…..giúp
người khác để sau này được trả công…..đó là hành động
hữu vi. Tóm lại, hữu vi là tác động có ý thức rõ ràng về cái
9
29

công của mình, về kết quả việc mình làm. Hành động có tư
ý, tư lợi đó là Hữu Vi.
Ngược lại với hữu vi, thuyết Vô vi chủ trương không chấp
nhận thế giới này và các giá trị của nó. Vô vi là không
làm…..là không tham dự và can thiệp tích cực đến việc
đời…..là sống trong cái ý thức từ bỏ đời sống. Nếu hữu vi
cho rằng đời sống là có thực thì vô vi cho rằng không.
An Vi, nhìn thẳng vào sự thực của đời sống, để mà truy tầm
ý nghĩa sống sao cho thích hợp với bản chất của con người,
để trọn vẹn hóa một kiếp nhân sinh, để vạn hữu Thái Hòa.
Chúng ta sinh ra trong cuộc đời với những giới hạn của vật
thể và những khả thể của nội tâm…..Con người không thể
khước từ các yêu cầu của bản thân, vì đó là bản
chất…..Người chủ trương vô vi cách mấy cũng vẫn không
thể không thực hiện hữu vi như chăm lo cho bản thân, thân
nhân trong cuộc sinh tồn…..Ðể chống lại chủ trương duy
lợi của hữu vi, người ta đề cao vô vi. Nhưng người ta cũng
không thể chối bỏ thân phận làm người, nên cũng không
thể thực hiện chữ vô trong đời cá nhân hữu hạn.
An Vi, đưa ra nhận thức dung hòa giữa Hữu Vi và Vô Vi.
Chấp nhận hữu thể giới hạn, chấp nhận phần vật thể, An Vi
tìm cách thực hiện một đời sống thích hợp với yêu cầu thực
tế của con người, và tìm về chiều hướng Tâm linh, để con
người có đường về Bản Ngã Siêu Nhiên qua đường lối Qui
Tâm.
Theo nhận thức An Vi, Người không chỉ duy vật hay duy
linh. Người là một hòa điệu giữa những đối nghịch. Người
là tiết nhịp đong đưa giữa Hữu và Vô. Người là An. An là
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không hữu, không vô, mà là dung hợp hữu vô, vươn lên,
bao trùm hữu và vô…..
Ðông phương có câu: “Triết giả, triệt dã”. Triết là đi đến
tận cùng, triệt để. Triết An Vi đã đạt được ý nghĩa của triết
chưa? Xin thưa, đường đi lên, An Vi đã đưa con người tiếp
cận Tâm Linh Huyền Nhiệm. Bước xuống cõi nhân sinh,
An Vi đã có giải pháp tương dung, đạt chữ HÒA lên khắp
cõi.
An Vi, không Tư Bản, không Cộng Sản, mà là Bình
Sản.An Vi, không Duy Vật, không Duy Tâm, mà là Nhân
Chủ An Vi, không Nhập thế ( duy vật hữu vi), không Xuất
thế( duy tâm vô vi), mà là Xử thế.( Nhân Chủ An Vi). Do
đó, người An Vi là một hành giả Tự Do. Lý tưởng chính trị
An Vi là Lý tưởng Nhân Chủ.
Tóm lại, Triết Lý An Vi là minh triết của lý tưởng Tự Do
và Nhân Chủ theo đúng nghĩa sâu xa, toàn diện và chân
chính của danh từ”(11)
Khi bàn về nội dung bài tham luận của diễn giả I, chúng tôi
rất ý thức rằng VĂN HÓA tự bản chất có tính cách ‘lây
lan’ và ảnh hưởng ‘qua lại’ trong địa hạt này là một chuyện
bình thường ! Mục đích của việc trên là để ghi nhận một sự
Thay Đổi lớn lao trong nhận thức của diễn giả I trong thời
gian khoảng 6,7 năm sau khi đã có dịp tiếp cận với An Vi
và Việt Nho. Và một cách nào đó, ‘chung vui’ với Vị này,
cũng như luôn tiện đề cập đến một chút đóng góp của
chúng tôi và những thân hữu trong “nhóm An Vi” cho Lý
Tưởng chung.
B) MỘT VÀI NGỘ NHẬN
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Như đã nói sơ qua ở trên, ngoài khía cạnh Tích Cực vừa
mới trình bày, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn lại một vài
Ngộ Nhận đáng tiếc về phía diễn giả I liên quan đến Cuộc
Đời và Tư Tưởng của Cố Triết Gia. Vậy nên luôn tiện
chúng tôi xin được đề cập ở đây đến một vài khía cạnh của
vấn đề này.
1)Diễn giả I có đưa ra một số phân tích như sau: “Những
năm học ở…..Học viện cao học Trung Hoa tại Paris đã giúp
ông có điều kiện thu nhận khối tri thức khổng lồ về văn
minh nhân loại. Có thể nói là, ngay bước khởi đầu, Kim
Định được trang bị năng lượng tri thức ở tầm mức hàng đầu
của nhân loại. Trong khi phần lớn học giả trong nước phải
lần mò chủ yếu trên những trang cổ thư Trung Hoa cùng
một vài tài liệu phương Tây hiếm hoi thì Kim Định được
bơi trong biển kiến thức mênh mông về phương Đông mà
phần quan trọng đã được giải mã theo nhãn quan khoa học
của các học giả phương Tây. Tiếp đó, trong suốt cuộc đời,
Kim Định đã không ngừng tự học, trang bị cho mình những
tri thức mới nhất của nhân loại từ khảo cổ học, nhân chủng
học, văn hóa học, ngôn ngữ học, phân tâm học, huyền học,
hiện tượng học, cấu trúc luận và những kiến thức của khoa
học vật lý hiện đại… Chính nhờ vậy, cái nhìn của ông
không bị giới hạn trong phạm vi khu vực hạn hẹp mà là cái
nhìn toàn thế giới với nhãn quan khoa học liên ngành.
Trong khi phần lớn học giả người Việt chỉ biết văn minh
Trung Hoa từ sau thời Tần Hán thì Kim Định có điều kiện
để nhận ra rằng, cái khoảng trống trước Tần Hán mới là
quan trọng, mới là quyết định cho văn hóa phương Đông…
..Không chỉ vậy, ông còn được những gợi ý về phương
pháp luận tìm sự thực qua huyền thoại, truyền thuyết của
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Marcel Granet, Paul Mus… Triết gia Kim Định cũng là
người rất sớm sử dụng cấu trúc luận trong nghiên
cứu…..”(12)
Diễn giả không làm điều gì sai trái khi liệt kê một số yếu tố
mà theo diễn giả có thể góp phần vào việc giải thích điều
mà có người gọi là “hiện tượng Kim Định”. Tuy nhiên, đó
là những điều Cần làm nhưng Không Đủ để giải thích “hiện
tượng’ nêu trên. Sở dĩ chúng tôi đặt vấn đề này ở đây là vì
chúng tôi e ngại rằng do thói quen giải thích mọi sự theo
Duy Vật Sử Quan của các nhà nghiên cứu có khuynh
hướng Mác-Xít quá nhấn mạnh đến các khía cạnh vật chất,
ngoại tại, môi trường mà thường quên đi các khía cạnh tinh
thần, nội tại, con người , khiến người ta có thể lầm tưởng
rằng chỉ cần liệt kê tất cả các yếu tố nêu trên là có thể hiểu
hết “hiện tượng Kim Định ?!
Thật vậy, trong thực tế, có những người, những du học sinh có thể hội đủ các điều
kiện tương tự Kim Định về mặt phương tiện nghiên cứu, tiếp cận tài liệu,….., tuy
nhiên, họ có thể trở thành nhà nghiên cứu , học giả…..trong một lãnh vực chuyên
môn nhất định nào đó, nhưng không là một “triết gia An Vi hay Việt Nho” thứ hai
được!
Trong bài tham luận của Cố Triết Gia tại Hội Nghị Quốc Tế về Nho Học tại Đài
Loan (1984), Ngài có đề cập đến từ ngữ “ Kỳ Nhân” trong sách “Trung Dung” .
Vậy “Kỳ Nhân” là Ai ? Thưa là triết gia Nho. Nói triết gia mà không là học giả
cũng không cả triết học gia (ý hệ gia), mà phải là Triết Gia, triết gia Nho. Phải có
“Kỳ Nhơn” đó thì Nho mới hiện lên những tư tưởng sống động để đi vào cõi
người ta. Trong khi các nền Triết Học khác thường chỉ dừng lại ở đợt “Từ Ngữ”
thì Triết gia Nho phải đi được cả bốn bước “Từ, Tượng, Số, Chế” hay “Dụng, Từ,
Ý, Cơ”. Và Triết ở đây không chỉ có tính cách duy lý hay duy tình, hoặc duy chí
mà tất cả Tình Lý Chí cùng tham dự. Còn trong Siêu hình là cả thiên lẫn địa, cả
âm lẫn dương đều có phần. Tóm lại là không duy nào cả nhưng bao trùm hết, gồm
có cả vào lẫn ra, cả trong lẫn ngoài, cả hữu lẫn vô, cả lý trí lẫn tâm linh”.(13)
Chỉ nền Văn Hóa nào đạt được đợt MINH TRIẾT với NHÂN CHỦ tính thì mới có
loại “Kỳ Nhơn” nêu trên kèm theo một nền Triết Lý Nhân Sinh không chỉ để SUY
TƯ, mà còn để CẢM XÚC và SỐNG THẬT nữa!
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Tóm lại, việc liệt kê một số yếu tố như diền giả I đã làm ở trên là Cần nhưng
KHÔNG ĐỦ để giải thích sự ra đời của “Kỳ Nhân” trong nền Minh Triết
VIỆT!
2)Điểm thứ hai cần phải lưu ý là trong “Việt lý Tố nguyên” có hai đề thuyết:
một là Bách Việt làm chủ trọn vẹn nước Tàu trước người Tàu, hai là chính
người Bách Việt đã chủ xướng ra Nho giáo, người Tàu chỉ làm cho hoàn bị
cũng như làm sa đoạ ra Hán Nho”.

Vì về phương diện đóng góp vào gia tài chung của Nho
Giáo, câu tuyên bố trên có 2 vế: a) “Bách Việt đã chủ
xướng ra Nho Giáo và b) “người Tàu chỉ làm cho hoàn bị
cũng như làm sa đọa ra Hán Nho”, do đó điều quan trọng ở
đây là phải thử XÁC ĐỊNH đâu là phần đóng góp của
VIỆT Tộc và đâu là phần đóng góp của HOA Tộc ?
Về Kinh Dịch chẳng hạn, trước đây, hầu như ai cũng cho là
của Tàu, nhưng nếu xét ngọn nguồn thì Cố Triết Gia cho là
không phải như vậy, vì Dịch có năm giai đoạn gọi là:
Đạo
dịch
của
Đạo
dịch
của
Đạo
dịch
của
Đạo
dịch
của
Đạo dịch của Khổng Tử

Trời
Phục
ông
Đại
Văn

Đất
Hy
Vũ
Vương

Và theo Ngài, Dịch là của TÀU chỉ ở 2 giai đoạn sau ở đợt
HÌNH tức tuy đã có chữ nghĩa, nhưng chỉ gọi là “Hệ Từ”
nghĩa là ‘chữ buộc vào sau’ mà thôi.
Còn Dịch là của VIỆT ở 3 giai đoạn trước tức ở đợt
TƯỢNG.(14)
Có lẽ cần phải xác định như trên đối với Kinh Dịch cũng
như các Kinh Điển khác của Nho Giáo hầu Tránh những
Hiểu Lầm, Ngộ Nhận, Xuyên Tạc mà lời phát biểu sau đây
của diễn giả I có thể bị người ta xử dụng như một cái cớ:
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“Bằng những chứng cứ không thể tranh cãi, chúng ta đã
chứng minh được rằng, không chỉ Dịch, Thư, Thi… là sáng
tạo của người Việt”(15)
3) Về Chữ Viết cũng vậy, cần có sự Xác Định tương tự. Cố
Triết Gia viết:
“Trong sách ‘Thống Chí’ do Trịnh Tiều sưu tập có lưu
truyền rằng “Vào đời Đường, nước Việt Thường có biếu
rùa thần, sống một nghìn năm, lớn hơn ba thước, trên mu
có chữ con Quăng, ghi việc từ khai thiên lập địa về sau. Đế
Nghiêu ra lệnh ghi chép lại và gọi là Quy Lịch”.
Như vậy, chữ con Quăng đã có từ thuở rất xa xưa và là của
Việt Tộc, gọi là con quăng hay nòng nọc vì có hình như
con giun. Đó là ý nghĩa căn cứ vào hình thể bên ngoài. Còn
ý sâu xa: đó là chữ của những dân đã nhận vật biểu Xà
Long và Giao Long. Cả hai thuộc giòng bò sát, nên tượng
hình chỉ bằng chữ “Trùng” mà ta thấy còn dùng để viết chữ
“Man Di” là tên để chỉ Tổ Tiên ta….. Trong từ “OA” của
tên Bà Nữ Oa là một trong Tam Hoàng của Bách Việt, có
chữ viết “OA” với bộ “Trùng” và chỉ loài ếch nhái…..
Những hình người Nhái đó đơn giản dần hóa ra loài bò sát
được tượng bằng chữ “Trùng”, chữ “Trãi” trong một chữ
“Lạc”. Nó cũng nói lên một gốc là Xà Long, nhưng khác về
dạng tự. Đại để đó là ít điều về chữ Khoa Đẩu.
Về chữ “Chân Chim” (Điểu Tích Văn), đó là thứ chữ của
dân nhận vật biểu “Chim” như chữ Hùng Việt và Lạc Việt.
Cả hai chữ đều viết với bộ “Chuy” là Chim: Hùng và Lạc.
Trên nữa là chữ “Hồng Bàng” thì cả hai chữ vừa viết với bộ
“Thủy” (hay giang) chỉ loài sống dưới Nước, và “Điểu” chỉ
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loài bay trên Trời. Còn “Bàng” là nhà Rồng, tức Nhà lớn,
có bộ “Long”.
Theo lưu truyền thì chữ “Chân Chim” có từ đời Thần Nông
do ông Thương Hiệt sáng nghĩ ra. Lưu truyền này kiện
chứng cho ý nghĩa trên là chữ “chân chim” thuộc Việt Tộc
vì nhận vật biểu “Chim”, bởi cả hai tên Thần Nông và
Thương Hiệt đều chỉ về Nông Nghiệp lúa Mễ của Việt Tộc.
Xem thế thì rõ ràng chữ Nho xưa bám sát hai vật biểu
Nước là TIÊN (chữ Chân Chim) và RỒNG (chữ Con
Quăng). Quyển Kinh Dịch cũng mở đầu với sáu thể Rồng ở
quẻ “Kiền” và kết sách bằng ‘Thập Dực” (=10 Cánh Chim).
Đó chính là con dấu Tác Quyền của Tổ Tiên ta đóng trên
quyển Kinh nền tảng nhất của Viễn Đông.
Đó cũng là những Dấu Vết nói lên phần đóng góp của Việt
Tộc. Sở dĩ ta coi chữ NHO là của Tàu vì đến đời Tần Thủy
Hoàng thống nhất các chữ xưa kia lại một kiểu mới là chữ
LỆ ngày nay, bãi bỏ chữ con Quăng và con Chim. Thế rồi
lâu ngày ta quên gốc nên quy hết cho Tàu. Còn nếu xét toàn
diện thì sẽ thấy rõ nguồn gốc VIỆT ở hai giai đoạn trước,
Tàu chỉ ở giai đoạn ba.”(16)
Thiết tưởng những phân tích rõ ràng xác định như trên của
Cố Triết Gia là Tối CẦN THIẾT hầu tránh những Ngộ
Nhận đáng tiếc mà một câu tuyên bố tương tự cách phát
biểu sau đây của diễn giả I có thể gây ra:
“mà tiếng Việt là chủ thể tạo nên tiếng Trung Hoa. Không
những thế, chữ Việt cũng là chủ thể tạo nên chữ Trung
Hoa…”
Tóm lại, Cần Phải Phân Biệt rõ ràng đâu là Phần Đóng Góp Của TÀU và đâu
là Phần Đóng Góp Của VIỆT như Cố Triết Gia đã làm trong suốt Bộ Sách
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An Vi và Việt Nho hầu TRÁNH những Hiểu Lầm, Ngộ Nhận cũng như
trường hợp người ta xử dụng nó như cái CỚ để XUYÊN TẠC Kim Định !!!
4) Còn về câu tuyên bố của diễn giả 1 sau đây: “Người Việt chiếm lĩnh đất Trung
Hoa trước nhưng không phải từ tây bắc xuống mà lại từ chính Việt Nam lên”,
(17)chúng tôi đã có dịp trả lời trong một bài viết trước đây như sau:

“Trước khi tiếp tục, chúng tôi xin bàn qua về giả thuyết
“Thiên Sơn” mà có người đề cập đến. Nếu mới xem qua
một cách HỜI HỢT thì chủ trương này của Sử Truyền Viễn
Đông có vẻ “mâu thuẫn” với các khám phá gần đây của Di
Truyền học với sự hỗ trợ của khoa Khảo Cổ liên quan đến
sự thiên di lên phía Bắc của người Đông Nam Á cách đây
khoảng 40.000 năm. Nhưng nếu nghiên cứu một cách
NGHIÊM TÚC hơn thì có thể KHÔNG CÓ MÂU THUẪN
GÌ CẢ!
Lý do thứ nhất là hai Lý Thuyết nói tới HAI LOẠI Dữ
Kiện CÁCH NHAU MẤY CHỤC NGÀN NĂM. Lý do thứ
hai là các khám phá Khoa Học gần đây có vẻ hỗ trợ cho
chủ trương của Sử Truyền.”(18)
5) Diễn giả I còn đề cập đến Thái Độ của Cố Triết Gia cũng
như cách thức người ta đối xử với Ngài trong khoảng thời
gian Ngài sinh sống tại Miền Nam Việt Nam cũng như sau
này bằng những lời phát biểu như sau:
– “Mặc dầu bao chống đối, ông đã im lặng xây dựng hệ
thống triết lý Việt Nho”
hoặc
– “Cùng chung số phận những nhà tiên tri, suốt năm mươi
năm Kim Định bị ghẻ lạnh và ném đá!”(19)
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Mối quan tâm trên của diễn giả I cũng được diễn giả II đề
cập đến, do đó chúng tôi xin mạn phép được trả lời chung
Quý Vị ở phần dưới về vấn đề này.
KẾT LUẬN I
Đối với diễn giả I, Vị này vẫn còn một vài hiểu lầm, ngộ
nhận đáng tiếc, như có một hình ảnh không được trung thực
lắm về xã hội Miền Nam VN trước đây; do đó trong nhận
định của ông đối với cuộc sống của Cố Triết Gia Kim Định
chẳng hạn, có khuynh hướng BI THẢM Hóa những vấn đề,
khó khăn thực ra là Bình Thường trong một xã hội tương
đối Bình Thường là xã hội Miền Nam trước 1975 (mặc dầu
trong tình trạng chiến tranh).
Sự Ngộ Nhận này có lẽ bắt nguồn từ Kinh Nghiệm Sống
của diễn giả I đã từng chứng kiến lối đối xử Dã Man, Tàn
Độc mà nhà cầm quyền CSVN đã giành cho giới Trí Thức
Miền Bắc như Nguyễn Mạnh Tường, Trấn Đức Thảo…..;
rồi từ đó suy luận ra về tình trạng của Kim Định ở Miền
Nam VN mà ông nghĩ một cách chủ quan rằng chắc cũng
không khá gì hơn số phận của Nguyễn Mạnh Tường, Trần
Đức Thảo ở Miền Bắc VN. Nhưng diễn giả I ĐÃ LẦM như
chúng tôi sẽ chứng minh ở phần dưới.
Còn về lề lối tiếp cận với dữ kiện của diễn giả I, có lẽ cũng
cần điều chỉnh một chút xíu về mặt phương pháp luận để ít
“duy vật” và nhiều “Nhân Chủ” tính hơn hầu đạt được một
cái nhìn Quân Bình hơn về Thực Tại.
Về câu tuyên bố của diễn giả I sau đây: “Người Việt chiếm
lĩnh đất Trung Hoa trước nhưng không phải từ tây bắc
xuống mà lại từ chính Việt Nam lên”, chúng tôi đã trả lời ở
phần trên.
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Ngoài ra, có lẽ Cần Phải Phân Biệt rõ ràng đâu là Phần
Đóng Góp Của TÀU và đâu là Phần Đóng Góp Của VIỆT
như Cố Triết Gia đã làm trong suốt Bộ Sách An Vi và Việt
Nho hầu TRÁNH những Hiểu Lầm, Ngộ Nhận cũng như
trường hợp người ta xử dụng nó như cái CỚ để XUYÊN
TẠC Kim Định.
Trên đây, chúng tôi liệt kê một vài Ngộ Nhận, Hiểu Lầm
vẫn còn của diễn giả I sau 6, 7 năm tiếp cận (nếu chúng tôi
không lầm) với các công trình về An Vi và Việt Nho.
Tuy nhiên, 6, 7 năm KHÔNG phải là một thời gian dài và
nếu nhìn từ một góc cạnh khác, thì những Hiểu Lầm, Ngộ
Nhận nêu trên , nhất là ở bước đầu, cũng chỉ là Chuyện
BÌNH THƯỜNG mà thôi!!! Trái lại, chúng tôi xin được ghi
nhận nhiều điểm Rất TÍCH CỰC về phía diễn giả I
.Chẳng hạn, nay thì ông có vẻ đã nắm một cách Khá Vững
Vàng các Ý Tưởng Căn Bản của An Vi và Việt Nho như
1. Quan niệm về vũ trụ tham thiên lưỡng địa”,
2. Quan niệm nhân sinh: Nhân chủ, Thái hòa, Tâm linh
3. Quan
niệm
kinh
tế:
Bình
sản
4.Quan niệm sống: Đạo Việt an vi”,
Cũng như xử dụng những Phạm Trù nền tảng của An Vi và
Việt Nho để đưa ra những nhận định về các lề lối Phát
Triển Đông Tây và những Hệ Luận có thể rút tỉa ra từ các
đường lối phát triển khác nhau đó. Diễn giả cũng không
quên dùng các kiến thức nêu trên để Phân Tích tình hình
của Thế Giới hôm nay, trưng ra những Nguyên Nhân gây ra
Bế Tắc mà diễn giả tóm tắt bằng thuật ngữ “mất cân bằng
Âm Dương”. Những nguyên nhân nêu trên tuy nằm ở bình
diện VĂN HÓA, nhưng ảnh hưởng Tiêu Cực của chúng lại
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bao trùm khắp mọi địa hạt của cuộc sống thường nhật lẫn
chuyên môn từ Kinh Tế , Tài Chánh đến Khoa Học, Kỹ
Thuật lẫn Môi Sinh…..vvv…..
Sau khi đánh một “vòng chân trời” khắp “năm châu bốn
biển” của Thế Giới hôm nay, diễn giả I tức nhà Nghiên
Cứu Hà Văn Thùy đã kết luận :
“….. do là cội nguồn của minh triết phương Đông, nếu
biết phát hiện lại mình, thực thi bốn đặc điểm của Việt
nho, Việt Nam không chỉ cứu được mình mà còn là
ngọn cờ dẫn dắt nhân loại trên con đường phục hưng.
Do lẽ đó, di sản của triết gia Kim Định là báu vật vô
cùng quý giá mà chúng ta phải trân giữ, học hỏi và
truyền dạy cho hậu thế.(20)
Tóm lại, đối với ông Hà Văn Thùy, chúng tôi nhận thấy các
điểm TÍCH CỰC nhiều hơn các điều Tiêu Cực và quan
trọng hơn cả là Nỗ Lực không ngừng trong việc Nghiên
Cứu và Học Hỏi về AN VI và VIỆT NHO của Vị này.
Đó là lý do khiến chúng tôi cảm thấy VUI NHIỀU HƠN
BUỒN và Xin Cầu Chúc Nhà Nghiên Cứu Hà Văn Thùy
TIẾN XA hơn nữa trên con đường Học Hỏi và Nghiên Cứu
về ĐẠO VIỆT.
II) DIỄN GIẢ II
A) DẪN NHẬP
1) Tới đây, chúng tôi mạn phép đề cập đến diễn giả II trước
nhất về mối quan tâm mà Vị này cùng chia xẻ với diễn giả I
liên quan đến Thái Độ của Cố Triết Gia cũng như cách thức
mà người ta đối xử với Ngài .
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Tuy nhiên, trước khi trả lời trực tiếp vấn đề nêu trên chúng
tôi cũng xin liên hệ vấn đề này với một đề tài khác mà diễn
gỉả II có đề cập đến, nhưng chúng tôi không đồng ý với lối
lập luận của diễn giả II, mặc dầu Vị này xem nó như là
“điểm Mạnh” của Kim Định. Diễn giả II phát biểu như sau:
a) “Điểm mạnh thứ ba là Kim Định làm linh mục tại nhà
thờ: do vậy dễ hiểu rằng ông là người ham muốn truyền
đạo và rất có phương pháp, kinh nghiệm trong việc tổ chức
truyền đạo, gây dựng phong trào”.(21)
Vì Vị này có trích dẫn ông Tạ Chí Đại Trường (từ một bài
viết của ông này, mà chúng tôi đã có dịp trả lời trước đây)
ở phần dưới để viết bài tham luận của mình nên ở nhiều
đoạn, có vẻ chịu ảnh hưởng của họ Tạ trong lối lập luận, xử
dụng các dữ kiện và lẽ dĩ nhiên cũng bị mắc phải những sai
lầm giống hệt họ Tạ.
Ông Tạ Chí Đại Trường viết : “Triết của ông đặt nền tảng
trên “huyền sử” mà ông, vốn là một linh mục, đã quen với
lối giảng giải huyền thoại của Cựu ước cho tín đồ, nay chỉ
cần chuyển phương pháp vào đối tượng mới, quyển LNCQ,
để từ đó bung ra. Ông linh mục Kim Ðịnh với Kinh Cựu
ước thật dễ dàng chuyển sang ông triết gia huyền sử Việt
với Kinh Hùng LNCQ.”.(22)
Nguyên nhân Sai Lầm của Quý Vị ở đây có lẽ là do THIẾU
NGUỒN THÔNG TIN CHÍNH XÁC cũng như “thiếu thốn
về tư liệu, rất dễ khiến” Quý Vị “sa vào tư biện” cũng là
điều diễn giả II trách (OAN) Cố Triết Gia ở phần dưới.
Chúng tôi xin được chứng minh dưới đây.
Sau đây là phần tóm tắt những gì chúng tôi biết về Cố Triết
Gia qua sự tiếp xúc Trực Tiếp với Ngài lúc sinh thời cũng
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như Gián Tiếp qua những tài liệu khả tín về Cuộc Đời của
Ngài:
Ngài “sinh ngày 15-06-1915 tại làng Trung Thành tỉnh
Nam Ðịnh. Sau khi tốt nghiệp Triết tại Giáo Hoàng Chủng
Viện Saint Albert le Grand, Ngài dạy Triết Tây Phương tại
Ðại Chủng Viện Quần Phương, Bùi Chu từ năm 1943-46
và viết tác phẩm đầu tiên “ Duy Vật và Duy Thực” (Sách
sau này bị thất lạc) . Sau đó, năm 1947 Ngài được cử đi du
học ở Pháp nghiên cứu về Văn Minh Pháp, Xã Hội học,
Triết Học và Nho Giáo tại Học Viện Cao Học Trung Quốc
Học (Institut des Hautes Études Chinoises, Paris)”.(23)
Ngay sau khi Miền Nam Việt Nam được ổn định, “các sinh
viên du học nước ngoài lục tục kéo về xây dựng đất nước”
Trong số đó có Cố Triết Gia Kim Định. Lúc đầu, Ngài dạy
học ở Đại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh Gia Định từ 1958 do
cha Trần Văn Hiến Minh làm Giám Đốc. Ba năm sau, các
cha giáo sư tiểu chủng viện Bùi Chu phụ trách trường
Nguyễn Bá Tòng thay cha Tường đã làm Hiệu Trưởng
trước đó. Cha Tường lúc về Đắc Lộ ngã tư Bảy Hiền có
mời Cố Triết Gia về giúp Cha tại đây,(24) nhưng đó chỉ là
việc phụ, còn công việc chính của Cố Triết Gia ở giai đoạn
này là đi Dạy Học tại Đại Học Văn Khoa Sàigòn.
Và đó cũng là hình ảnh mà chúng tôi còn giữ lại về Cố
Triết Gia trong khoảng thời gian 4 năm (1967-1971) mà
chúng tôi có dịp theo học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn về
hai bộ môn Văn Chương Pháp và Triết Đông. Và cứ vài
tuần một lần chúng tôi lại ghé thăm Thầy mình tại trường
Đắc Lộ ở ngã tư Bảy Hiền (Sài Gòn).
Vì Dạy Học là công việc chính của Ngài nên ngoài Đại Học Văn Khoa SG, Ngài
mới có thể phụ trách thêm các giảng khóa ở các Đại Học khác như các ĐH Vạn
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Hạnh, Đà Lạt, Minh Đức, Thành Nhân, An Giang. Riêng tại ĐH Vạn Hạnh, Ngài
là Giáo Sư đỡ đầu tiểu luận Cao Học của chúng tôi về đề tài “Cơ Cấu Luận và Việt
Nho” (1971-72) mà chúng tôi không có thì giờ hoàn tất vì ngay sau đó chúng tôi
thi đậu vào Ban Cao Học Ngoại Giao của Trường Quốc Gia Hành Chánh (SG
khóa 1972-74) và sau đó nữa là biến cố 30/04/1975.

Tuy biết rằng “ cái ‘tôi’ đáng ghét” (do đó chúng tôi rất ái
ngại mỗi khi phải đề cập đến bản thân mình), nhưng miễn
cưỡng chúng tôi phải làm chuyện đó ở đây với mục tiêu
duy nhất là làm sáng tỏ giai đọan này của Cố Triết Gia mà
vai trò chính yếu của Ngài là của một TRIẾT GIA kiêm
GIÁO SƯ ĐẠI HỌC chứ không phải của các công việc
linh tinh khác mà người ta cố ý nhấn mạnh vào.
Vậy nên, các câu phát biểu như của diễn giả II “ Điểm
mạnh thứ ba là Kim Định làm linh mục tại nhà thờ: do vậy
dễ hiểu rằng ông là người ham muốn truyền đạo và rất có
phương pháp, kinh nghiệm trong việc tổ chức truyền đạo,
gây dựng phong trào” (25)
Hoặc của ông Tạ Chí Đại Trường “Triết của ông đặt nền
tảng trên “huyền sử” mà ông, vốn là một linh mục, đã quen
với lối giảng giải huyền thoại của Cựu ước cho tín đồ, nay
chỉ cần chuyển phương pháp vào đối tượng mới,
quyển LNCQ, để từ đó bung ra. Ông linh mục Kim Ðịnh
với Kinh Cựu ước thật dễ dàng chuyển sang ông triết gia
huyền sử Việt với Kinh Hùng LNCQ.”.(26)
KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ NHIỀU !!!
b) Chúng tôi xin được trở lại ở đây với đề tài chính là Thái
Độ của Cố Triết Gia cũng như cách thức mà người ta đối
xử với Ngài cách chung và cách riêng ở Miền Nam Việt
Nam trước 30/04/1975 qua các lời phát biểu sau đây
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của
diễn
giả
I:
– “Mặc dầu bao chống đối, ông đã im lặng xây dựng hệ
thống triết lý Việt Nho”
hoặc
– “Cùng chung số phận những nhà tiên tri, suốt năm mươi
năm Kim Định bị ghẻ lạnh và ném đá!” (27)
và của diễn giả II:
– “không ai thèm để ý đến, nếu có nhắc đến thì là để đem ra
chế diễu như người ta đã từng làm đối với ông đạo Dừa”.
“Với Kim Định cũng đã từng có cách ứng xử tương tự ở
Sài Gòn trước năm 1975 và ở hải ngoại sau năm 1975…..”
hoặc
– “Nhưng với Kim Định thì tình hình không phải như thế
mà tệ hơn rất nhiều. Giới học giả giễu cợt chê bai đã đành,
người ta “đánh” Kim Định bằng lời nói và ngòi bút đã đành,
ngay cả các cha bề trên trong đạo của ông cũng quay lưng
lại với ông. Hà Văn Thùy nhận xét rằng “Gần như suốt
cuộc đời, Kim Định sống giữa hai làn đạn” [Hà Văn Thùy
2011]. Theo tôi, phải nói là “Kim Định sống giữa rất nhiều
làn đạn” mới đúng!”…vvv…(28)
Đúng là Quý Vị sinh sống lâu ngày trong một xã hội “bưng
bít” như Miền Bắc Việt Nam nên có khuynh hướng BI
THẢM Hóa những sinh hoạt xét ra là BÌNH THƯỜNG
trong một xã hội Bình Thường như sự Cạnh Tranh trong
lãnh vực nghề nghiệp, các cuộc tranh luận lý thuyết trong
môi trường Đại Học…. Chỉ có thể lần này hơi Khác các lần
trước một chút là vì với nhiều lý do khác nhau, Cố Triết
Giả đã tỏ ra NỔI hơn so với đa số các bạn đồng nghiệp của
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mình, do đó gây ra phản ứng khó chịu từ nhiều người trong
giới họ, nhất là với các khám phá của Ngài về AN VI và
VIỆT NHO, Ngài đưa ra không những nhiều Tư Tưởng mà
còn cả một Lề Lối suy tư MỚI MẺ nhằm đặt lại vấn đề đối
với hiện trạng. Do đó, cuộc tranh luận lần này có thể trở
nên Gay Gắt hơn thường lệ, nhưng cũng vẫn ở trong lằn
mức Bình Thường của một xã hội tương đối Bình Thường
là xã hội Miền Nam VN trước đây .
Và đó cũng là Cảm Tưởng CHUNG của chúng tôi cùng với
một số bạn học trong thời còn là sinh viên tại ĐH Văn
Khoa SG và cũng là khoảng thời gian quan trọng, sáng tạo,
hào hứng, sôi nổi Nhất của cả Thầy lẫn trò trong việc hình
thành Chủ Thuyết AN VI và VIỆT NHO. Riêng với chúng
tôi, quả là một giai đoạn khó quên đã có một ảnh hường
Quyết Định trên phần còn lại của đời mình. Tuy nhiên, vào
thời điểm này, nhóm bạn bè chúng tôi không phải là nhóm
duy nhất có may mắn tiếp xúc thường xuyên với Thầy
mình như vậy. Chúng tôi còn nhớ rất nhiều lần có dịp
“chạm trán” với những nhóm khác (hoặc tới trước hoặc tới
sau nhóm chúng tôi để thăm Thầy, và họ có thể là sinh viên
ĐHVKSG hoặc sinh viên các Đại Học khác như ĐH Luật
hay ngay cả ĐH Khoa Học) tại chỗ Ngài cư ngụ là trường
Đắc Lộ ở Ngã Tư Bảy Hiền. Đó là chưa kể ảnh hưởng hằng
ngày của Ngài đối với giới Sinh Viên mỗi khi Ngài giảng
dạy tại các Đại Học Văn Khoa, Vạn Hạnh, Đà Lạt, Minh
Đức, Thành Nhân, An Giang, còn đối với các giới khác là
qua số lượng sách vỡ được in ra.
Và phần lớn nội dung của các buổi gặp gỡ giữa Ngài và
các nhóm Sinh Viên khác nhau liên quan đến các Khám
Phá Mới Mẻ Nhất của Ngài về An Vi và Việt Nho trong
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một bầu không khí rất là hào hứng cởi mở với một bên là
Ngài qua hình ảnh một Vị Thầy Khả Kính luôn luôn Lạc
Quan Yêu Đời với một lối sống Bình Dị dễ tiếp cận, nhưng
đồng thời lại là một Triết Gia Sâu Sắc, Độc Đáo hiếm thấy
đi Tiên Phong trong Mặt Trận Văn Hóa hướng tới mục tiêu
Cứu Quốc và Kiến Quốc với bên kia là các môn sinh của
Ngài thuộc tầng lớp Trẻ có Lý Tưởng , chứ nội dung gặp
gỡ KHÔNG phải là những khó khăn trong nghề nghiệp,
những gièm pha, đố kỵ, phát xuất từ các đồng nghiệp, như
có người lầm tưởng! Lý do là Ngài xem các điều sau như là
những chuyện thường tình trong các mối tương quan giữa
người với người. Nhất là trong đồng văn của một xã hội
tương đối Bình Thường là Miền Nam Việt Nam trước
30/04/75 (mặc dầu bị đặt trong tình trạng chiến tranh), thì
càng không có gì đáng nói !
Về tương quan giữa Cố Triết Gia và các Bề trên của Ngài
trước 30/04/1975, chúng tôi nghĩ là ở tình trạng Rất Bình
Thường vì theo những gì Ngài ‘tâm sự’ với chúng tôi và
một vài môn sinh khác, khi vào lúc chót một môn sinh
trung nghĩa đến giúp Ngài ‘di tản’, Ngài không khỏi bật
khóc khi nghĩ phải rời bỏ nơi cư ngụ bấy lâu nay cùng Cha
Bề Trên ở trường Đắc Lộ.
Ở phần này (b) cũng như ở phần trên (a), nguyên nhân
chính yếu của tình trạng Hiểu Lầm từ phía Quý Vị về Kim
Định, tuy đã đề cập ở trên, nhưng có lẽ cũng nên lập lại ở
đây là do THIẾU NGUỒN THÔNG TIN CHÍNH XÁC
cũng như do “thiếu thốn về tư liệu, rất dễ khiến” Quý Vị
“sa vào tư biện”!
Nhưng còn một lý do khác phát xuất từ tâm lý thường tình
của con người là khuynh hướng “Suy bụng ta ra bụng
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người”. Ý nghĩ này đến với chúng tôi sau khi có dịp đọc
những tài liệu gần đây về vụ ‘Nhân Văn Giai Phẩm” và
những gì xảy đến cho các nhà Trí Thức nổi tiếng ở Miền
Bắc VN như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường.
Trần Đức Thảo
Sau đây là lời thuật lại của Nguyễn Đình Chú, một sinh
viên của ông Trần Đức Thảo:
“Chiều hôm đó, tôi nhớ là khoảng đầu năm 1958, bỗng
nhiên trong cuộc họp công đoàn của Khoa Sử không có mặt
hai giáo sư Trần Đức Thảo và Đào Duy Anh, nổi lên một
không khí lên án giáo sư Thảo một cách vô cùng gay gắt…..
Câu chuyện của anh V.H.T là muốn nêu cho mọi người
thấy Trần Đức Thảo là một người đã được Bác Hồ, Đảng,
Nhà nước trọng vọng hết mức như thế nhưng nay thì quay
ra chống phá cách mạng….. Tiếp đó, cuộc đấu tranh chống
Nhân văn – Giai phẩm trong hai trường đại học Sư phạm và
Tổng hợp đã diễn ra sôi nổi, dĩ nhiên là có lãnh đạo hẳn
hoi….. Riêng giáo sư Trần Đức Thảo vì bị đau răng sưng
cả má, phát sốt, nên hơn một tháng sau mới bị đấu tranh…..
Trong những người đấu tranh, có giáo sư, có giảng viên, có
trợ lý vốn là học trò giáo sư Thảo. Nội dung phê phán là đủ
tội, nhưng nổi lên vẫn là vai trò lãnh tụ tinh thần của nhóm
Nhân văn – Giai phẩm và các tội chính là:
– Dám phê phán Trung ương về triết học là duy tâm chủ
quan, sai tinh thần của Mác, vì đặt quan hệ sản xuất lên
trước lực lượng sản xuất.
– Dám phê phán Đảng sau ngày dành được chính quyền đã
tạo ra bộ máy quan liêu.
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– Dám chê Mao Trạch Đông dốt – chê Mâu thuẫn luận và
Thực tiễn luận là sai học thuyết Mác.
– Đòi tự do dân chủ một cách vô chính phủ.
Tiếp theo đợt đấu tranh là việc xử lý kỷ luật…..”.(29)
Có lẽ nhà cầm quyền CSVN cố ý dấu nhẹm vụ này, do đó
rất khó kiếm tài liệu liên quan đến những gì xảy ra cho
Trần Đức Thảo sau vụ đấu tố nêu trên. Có điều chắc chắn
là ông bị cho Nghỉ Dạy. Có tin đồn rằng ông Thảo bị đưa đi
lao động cải tạo, Có tin đồn khác rằng ông bị bắt đi chăn bò
một thời gian…vvv…
Cuối cùng, ông Thảo được tha về lại số 16Đ ngõ II, Hàng
Chuối, Hà Nội.
Nguyễn Mạnh Tường

Chuyện ông Nguyễn Mạnh Tường lại còn Bi Thảm hơn
nữa do chính ông thuật lại trong tác phẩm cuối đời của
mình viết bằng tiếng Pháp và xuất bản tại Pháp với tựa đề
“Un Excommunié” (= Kẻ bị rút phép thông công). Ông viết:
“Nhưng nhiều ngày trôi qua. Không có bọn cai tù mang xe
đến kiếm bắt tôi, với hai cổ tay trong cùm. Tôi bắt đầu ngạc
nhiên. Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu là chuyện tiêu diệt
tôi không xảy ra bằng con đường tù nhốt ở một nhà lao nào
đó. Nó sẽ tiến hành trong dài hạn bằng nỗi đau quằn quại
của những cơn đói. Sự tra tấn trở nên tinh vi, nó sẽ xảy ra
trong một thời gian dài, không biết lúc nào dứt, giống y như
một cuộc hành trình trong sa mạc, trong nghĩa trần tục nhất
của vấn đề….. Chỉ có những kẻ đao phủ với những suy
tưởng của quỷ dữ mới có thể sáng tạo ra thứ tra tấn bằng
cái đói ở giữa một thủ đô của một nước văn minh, ngay
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giữa thế kỷ thứ hai mươi, giữa những kẻ thừa mứa đang
tiêu phí hàng đống tiền vào những buổi chiêu đãi. Để quấy
thêm nỗi đau khổ của kẻ “phạm tội” người ta còn bắt nó
phải làm chứng nhân trước cảnh đói của vợ con mình mà
người ta cũng buộc phải chịu dù vợ con hắn là những người
vô tội…..
Cả mấy tháng qua, buộc phải mua thực phẩm và những thứ
nhu yếu trên chợ đen vì tôi không còn được phát tem phiếu
kể từ khi tôi bị loại, mặc dù với tất cả dành dụm có được,
số tiền dự trữ ngày càng thu hẹp. Ngay từ lúc đầu, với viễn
tượng những ngày khó khăn trước mắt, với dự trữ ít oi,
chúng tôi bắt đầu một giai đoạn hạn chế, tiết kiệm…..
Con gái tôi dạy Toán và phải dạy ở một nơi cách xa Hà Nội
40 cây số, trong suốt bảy năm liền, đơn giản chỉ vì nó
không có cha mẹ nằm trong Đảng. Nó bị ép phải từ nhiệm
để có thể về dự một cuộc thi tuyển ở trường Cao Đẳng (Đại
Học Sư Phạm) và đã chọn ngành Văn và ngôn ngữ Pháp.
Nhưng sau 5 năm học xuất sắc và tốt nghiệp, nó chờ đợi
một chân giáo viên ở một trường Trung Học ở Hà Nội. Vô
ích! Cho đến một ngày có một chỗ ở Trường Chu Văn An.
Cũng có một cô gái khác mong làm chỗ ấy. Hai thí sinh
được đưa ra trước hội đồng giáo sư để tranh tài. Con gái tôi
được hội đồng giáo sư chấm. Nhưng đứa con gái kia lại
được nhận, vì cha của cô ta là một đảng viên…..
Tôi muốn dạy tiếng Pháp tại nhà. Nhưng vừa mới bắt đầu
là đã có một đám công an, chắc chắn là đã được bọn gián
điệp và điềm chỉ quanh tôi báo động cho họ, xuất hiện và
bảo cho tôi là dưới chế độ cộng sản không có gì là tư nhân
mà được cho phép, dù chỉ là việc dạy học của những ông
thầy tận tụy….
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Sống trong một tình trạng như thế, con người luôn luôn đói.
Vợ và con gái tôi làn da càng ngày càng tái, thân hình càng
ngày càng tiều tuỵ ốm tong. Họ không dám mở mồm nói
một điều gì vì sợ làm cho tôi phiền não, chỉ dám giấu
những dòng nước mắt trong đêm khi một mình trên giường
ngủ. Tôi biết nhưng giả tảng như không biết. Về phần tôi,
chưa hơn một lần, phải khóc. Bị đói và hơn thế là phải
chứng kiến những kẻ mình yêu thương phải chịu đựng cái
đói hành hạ vì bao tử trống rỗng. Tôi nhường bát cơm duy
nhất cho họ cáo lỗi rằng tôi không thấy thèm ăn, và có khi
đặc biệt hơn với lý do là đã dùng cơm với một người bạn
mà tôi vừa viếng thăm. Một sự dối trá không thể kéo dài và
thuyết phục được ai, nhưng trước cái chối từ cứng đầu của
tôi, hai mẹ con đành phải chia chén cơm để khỏi phí.
Vì thế tôi phải liên miên chịu đói. Sự chán nản đến cùng
cực, không còn sức chịu đựng, tràn ngập toàn thân tôi như
con nước tràn đê bao trùm lên mọi vùng chỉ chừa những
đầu ngọn cây và đỉnh núi. Tôi có cảm tưởng như đang lịm
đi trong một trạng thái mê muội với cái minh mẫn của ý
thức bị đục khoét đó đây bởi những ngọn lửa. Tôi cố gượng
mình đứng dậy làm một vài động tác cho giãn gân cốt thì
bất chợt đổ sầm xuống trên chỗ nằm, tất cả những sức còn
lại của gân cốt đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, cái bao
tử co thắt từng chặp làm cho tôi vô cùng đau đớn. Cơn đau
thắt buộc tôi phải chọn cách luân phiên vừa chịu đựng vừa
nghỉ ngơi trước khi bị cơn sóng dữ nhấn chìm trong sự vô
thức, bất tỉnh không còn biết suy nghĩ hay cảm giác gì nữa.
Rồi tôi cũng thoát được cơn đói đau thắt với cái lưng đau
và một tâm hồn bầm dập quá đỗi. Tôi vừa xong bài học
nhập môn về sự đói”(30)
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Thật là KINH KHIẾP !!! Là người dân Miền Nam VN
trước 30/04/75, chúng tôi không thể tưởng tượng nổi là
người ta có thể đối xử với Trí Thức một cách dã man, tàn
độc như vậy.
Nhất là đối với Trần Đức Thảo là người đã tử bỏ công danh
sự nghiệp của mình bên Pháp để trở về “theo Bác đi kháng
chiến”.
Cũng như đối với Nguyễn Mạnh Tường đã dâng “Bác và
Đảng” gần hết gia tài của mình là 3 căn nhà của Bố Mẹ để
lại trước khi ông “đi kháng chiến” và đã lập được nhiều
Thành Tích cho nhà cầm quyền CSVN. Ngoài ra, Ông
Tường thấy cần phải lập đi lập lại nhiều lần là ông không
đòi Dân Chủ, mà chỉ xin được một chút Tự Do phát biểu
những ý tưởng Xây Dựng của mình mà thôi!!!
Tóm lại, vì sống trong một xã hội KHÔNG BÌNH
THƯỜNG là xã hội Miền Bắc VN trước 30/04/1975, Quý
Vị đã chứng kiến cách đối xử TÀN BẠO, PHI NHÂN mà
nhà cầm quyền CSVN giành cho các Trí Thức Miền Bắc
như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, rồi “Chiếu
Giải” thực trạng BI THẢM của Miền Bắc lên trường hợp
Kim Định vì lầm tưởng rằng xã hội Miền Nam có lẽ cũng
không hơn gì xã hội Miền Bắc. Điều này giải thích những
câu phát biểu Bi Quan của Quý Vị đã đề cập ở trên.
Nhưng Quý Vị đã LẦM TO !!! So với Miền Bắc VN, xã
hội Miền Nam VN trước 30/04/1975, TỰ DO, NHÂN
BẢN hơn nhiều !!! Về mặt Tự Do TƯ TƯỞNG chẳng hạn,
trong khi đang có chiến tranh giữa Miền Nam VN và Miền
Bắc VN theo chủ nghĩa Cộng Sản, một tác phẩm nghiên
cứu lý thuyết MÁC-XÍT như của Nguyễn Văn Trung vẫn
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được xuất bản tại Miền Nam: “Hành Trình Trí Thức của
Karl Marx” (1966). Một Trí Thức Thiên Tả như Lý Chánh
Trung cũng có sách xuất bản tại Miền Nam như: “Cách
Mạng và Đạo Đức” (1966), “Ba Năm Xáo Trộn”
(1967)…vvv… Và ngay cả Vũ Hạnh mà nhiều người Quốc
Gia gọi là “Việt Cộng Nằm Vùng” và Chính Quyền VNCH
trước 1975 cũng đã biết rõ gốc tích, có Sách xuất bản tại
Miền Nam VN trước 1975 như sau: Vượt thác (1963), Mùa
xuân trên đỉnh non cao (1964), Chất ngọc (1964), Ngôi
trường đi xuống (1966), Bút máu (1971), Lửa Rừng (1972)
Con chó hào hùng (1974), Cô gái Xà Niêng (1974)…..
Trong khi đó, ở Miền Bắc, một Nguyễn Mạnh Tường chỉ
xin một chút Tự Do để phát biểu các ý tưởng Xây Dựng
của mình không những không được phép mà còn bị “ trù
dập”, bị bỏ đói một cách rất thê thảm !!!
Quý Vị cứ so sánh hai Hình Ảnh của một bên Kim Định
luôn Lạc Quan, Yêu Đời ĐẦY SỨC SỐNG với bên kia
Trần Đức Thảo hay Nguyễn Mạnh Tường Ủ Rủ, Héo Hắt,
Gầy Mòn vì luôn luôn BỊ ĐÓI thì mới hiểu Thực Trạng của
hai Miền Nam, Bắc VN trước 30/04/1975!!!
Và Quý Vị nên nhớ rằng chính trong bầu khí TỰ DO Tư
Tưởng và Sáng Tạo của Miền Nam VN (chứ không phải
Miền Bắc) mà Chủ Thuyết AN VI và VIỆT NHO bắt
nguồn từ nền MINH TRIẾT VIỆT mới có thể ra đời được!
Thiết tưởng đó là Thành Tựu Cao Quý Nhất của 21 năm
Sống Còn của Miền Nam VN (1954-1975)!!!
Sau 1975, chúng tôi liên lạc lại được với Cố Triết Gia vào
những năm đầu tiên của thập niên 1980 và tiếp tục liên lạc
đều đặn từ đó và rất phấn khởi về những gặt hái rất tích cực,
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phong phú và đầy triển vọng trong các sinh hoạt của Ngài
về cả hai mặt Lý Thuyết và Thực Tiễn ở hải ngoại. Và có
dịp gặp lại Ngài 3 lần. Lần đầu tiên từ Pháp qua thăm Ngài
tại San Jose (HK) vào Mùa Hè 1984. Lần thứ hai vào Mùa
Hè 1988 cũng tại San Jose khi chúng tôi đang trên đường đi
định cư lần thứ hai tại Úc. Và lần thứ ba khi Ngài sang Úc
diễn thuyết theo lời mời của CĐNVTD tại Úc vào năm
1989.
Sau đó, vì bận bịu với các công việc mưu sinh trong bước
đầu định cư tại Úc nên chúng tôi không liên lạc đều đặn
được với Cố Triết Gia như trước. Tuy nhiên, vào năm 1995,
tức hai năm trước khi Ngài mất, chúng tôi có nói chuyện
được với Ngài qua điện thoại và có nhận xét là vào thời
điểm này, Ngài vẫn tỏ ra Minh Mẫn, Tỉnh Táo và rất vui
mừng khi nghe chúng tôi báo tin là sắp cùng với bạn bè ra
một tờ Tuần Báo để truyền bá An Vi và Việt Nho.
Xin Quý Vị thứ lỗi cho chúng tôi đã hơi dài dòng trong
phần trên cũng như nói hơi nhiều về cá nhân mình (mặc
dầu như đã nói ở trên, đó là điều mà chúng tôi rất ái ngại).
Lý do là để góp phần làm SÁNG TỎ Hành Trình thực sự
của Cố Triết Gia về cả hai mặt Tư Tưởng và Cuộc Đời với
những gì chúng tôi biết được về Ngài qua sự tiếp xúc Trực
Tiếp với Ngài cũng như Gián Tiếp qua các tài liệu mà
chúng tôi nghĩ là Khả Tín liên quan đến đề tài.
B) KHÍA CẠNH TÍCH CỰC

Về khía cạnh Tích Cực, diễn giả II phát biểu:
“Lương Kim Định là người đầu tiên và cho đến nay là duy
nhất viết nhiều sách nhất về văn hóa Việt Nam…..”
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Hoặc “Vì sao người ta lại sợ ông đến thế? Câu trả lời hình
như rất đơn giản: Là vì ông có quá nhiều người theo. Mà số
người theo này lại mỗi ngày một đông. Mà số người mỗi
ngày một đông này lại không phải là người bình dân, gần
như tuyệt đại bộ phận họ là trí thức….. và là sinh viên, tức
những
chủ
nhân
của
tương
lai”
“Tất cả những cái bất thường đó đã làm nên “hiện tượng
Kim Định”.
Diễn giả II tiếp tục:
“Có thể thấy Kim Định có tất cả năm điểm mạnh.
“Điểm mạnh thứ nhất của Kim Định là ông tốt nghiệp
chuyên ngành Triết Tây; nghĩa là ông đã được đào tạo rất
bài
bản
và
có
phương
pháp”.
“Điểm mạnh thứ hai là ông lại còn học cao học chuyên
ngành Trung Quốc học (ngành Đông phương học) tại Pháp:
Nhờ đó mà ông am hiểu lịch sử và văn hóa Trung Hoa, tiếp
xúc được với các tác phẩm nghiên cứu Trung Quốc của
người phương Tây; trong ông tri thức Tây và Đông đã bổ
sung khá hoàn hảo cho nhau…..”
“Nhưng ông còn có điểm mạnh thứ tư là tham gia giảng
dạy triết học tại đại học; điều đó có nghĩa là ông có may
mắn sống trong môi trường đại học khuyến khích tư duy
sáng tạo. Trong ngành triết học, tư duy sáng tạo ấy đòi hỏi
một năng lực suy luận, không loại trừ cả năng lực tưởng
tượng phong phú nữa”
“Điểm mạnh thứ năm nằm ở chỗ Kim Định là người sinh
ra ở Bắc Kỳ, song lại sống ở Nam Kỳ. Sinh ra ở đất Bắc
(Nam Định) nên trong con người ông có cái “máu” thích
làm lý luận. Nhưng chính cái môi trường sống Nam Kỳ
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mới là yếu tố mang tính quyết định trong việc tạo ra “hiện
tượng Kim Định”.
“…..Kim Định học được ở họ lối tư duy phóng khoáng,
cách hành xử năng động và mạnh dạn, “dám nghĩ dám
làm”
“Nam Kỳ lại là nơi ở xa Đất Tổ; mà người trí thức như Kim
Định càng ở xa Đất Tổ bao nhiêu thì tấm lòng và tình cảm
hướng về nguồn càng mạnh mẽ bấy nhiêu.”
“Nam Kỳ thời Kim Định còn là mảnh đất tư bản tự do…..
tạo điều kiện cho việc phát huy tinh thần quốc gia dân tộc”.
Tổng hợp của tất cả năm điểm mạnh ấy đã làm nên ba
thành công lớn, cũng là những đóng góp của Kim Định.
“Thành công và đóng góp lớn thứ nhất là trên lĩnh vực hoạt
động nghiên cứu khoa học, Kim Định là người đi tiên
phong trong việc tìm kiếm những giá trị tinh thần đặc thù
của dân tộc.”
“Chính trong bối cảnh ấy mà ở miền Nam giai đoạn 19541975 đã có nhiều người quan tâm nghiên cứu văn hóa dân
tộc như Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Duy Cần, Toan Ánh,
Lê Văn Siêu, Kim Định…..”
“Trong số những tác giả vừa nêu, Kim Định đã nổi lên một
cách khác thường, nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Với
thành công này, không ai có thể phủ nhận rằng ông là một
người có tinh thần dân tộc đầy nhiệt huyết trong số những
người yêu nước, yêu dân tộc”.
“Trên lĩnh vực tư tưởng học thuật, với tất cả những thuận
lợi và khó khăn vào thời đại của mình, trên cơ sở những tư
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liệu và tài liệu chưa phải là nhiều, Kim Định đã đưa được
cái tinh thần phóng khoáng “dám nghĩ dám làm” của người
Nam Bộ vào trong nghiên cứu khoa học để đề xuất những
nhận định khái quát rất mạnh bạo, rất tiên phong…..Đó
là nhận xét về vai trò và đóng góp của văn hóa Bách Việt
đối với văn hóa Trung Hoa.”
“Những nhận định này đã góp công khai phóng, giải thoát
người Việt khỏi thứ tư duy nô lệ coi cái gì cũng từ Trung
Hoa mà ra; chúng trở thành nguồn cảm hứng và động viên
cho rất nhiều người tiếp tục bỏ công sức đi theo hướng này.
Đó là thành công và đóng góp lớn thứ hai của Kim Định.”
“Thành công và đóng góp lớn thứ ba của Kim Định là trên
lĩnh vực phong trào. Trong hơn 30 năm (19651997)…..Kim Định đã không chỉ nghiên cứu một mình, mà
ông đã khởi tạo ra được một phong trào nghiên cứu văn
hóa Việt, tư tưởng Việt…, ông đã khơi gợi lên được lòng
yêu nước, yêu dân tộc trong một phạm vi rộng lớn trí
thức và lớp trẻ…..
….. “Từ các tiểu bang bên Mỹ, cho tới các nước tại Âu
Châu, từ Gia Nã Ðại cho tới Âu Châu, nơi đâu cũng có
phong trào Hùng Việt hấp dẫn cả ngàn người. Thật là một
hiện tượng chưa từng thấy”. “Có thể nói mà không sợ lịch
sử chê bai, cụ Kim Ðịnh có lẽ là một người trí thức Việt
duy nhất có thể gây lên một ảnh hưởng như vậy”…..
Và diễn giả II kết luận: “Đóng góp này của Kim Định là vô
cùng lớn lao. Nếu chỉ đơn thuần là một trí thức, một nhà
giáo, một nhà khoa học thì không dễ gì làm được. Đóng
góp đó rất đáng tôn vinh, ca ngợi và noi theo. Khơi gợi lên
được tinh thần yêu nước ở mọi người, thì cái tinh thần ấy ở
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người khởi xướng phải lớn gấp chừng nào. Khơi gợi lên
được nhiệt tâm của những người khác, thì cái nhiệt tâm ấy
ở Kim Định phải lớn biết chừng nào!”(31)
C) NHẬN XÉT
1) Ở phần trên, chúng tôi trích dẫn những đoạn văn mà
chúng tôi nghĩ là có tính cách Tích Cực từ bài tham luận
của diễn giả II liên quan tới những điều mà hoặc chúng tôi
đồng ý, hoặc nếu không hoàn toàn đồng ý thì phần không
đồng ý cũng không quan trọng lắm nên có thể ‘thông qua’.
Tuy nhiên, đối với sự đời, ‘mặt phải’ nào cũng có ‘mặt
trái’đi kèm theo, do đó cần có một cái nhìn Toàn Diện Hai
Chiều mới mong tới gần Sự Thật hơn! Đó là lý do khiến
chúng tôi phải lập lại dưới đây đối với diễn giả II những
nhận xét tương tự mà chúng tôi đã nêu ra ở trên đối với
diễn giả I.
“Diễn giả không làm điều gì sai trái khi liệt kê một số yếu
tố mà theo diễn giả có thể góp phần vào việc giải thích điều
được gọi là “hiện tượng Kim Định”. Tuy nhiên, đó là
những điều Cần làm nhưng Không Đủ để giải thích “hiện
tượng’ nêu trên. Sở dĩ chúng tôi đặt vấn đề này ở đây là vì
chúng tôi e ngại rằng do thói quen giải thích mọi sự theo
Duy Vật Sử Quan của các nhà nghiên cứu có khuynh
hướng Mác-Xít quá nhấn mạnh đến các khía cạnh vật chất,
ngoại tại, môi trường mà thường quên đi các khía cạnh tinh
thần, nội tại, con người , khiến người ta có thể lầm tưởng
rằng chỉ cần liệt kê tất cả các yếu tố nêu trên là có thể hiểu
hết “hiện tượng Kim Định ?!
Thật vậy, trong thực tế, có những người có thể hội đủ các điều kiện tương tự Kim
Định như sinh và lớn lên ở đất Bắc, di cư vào Nam, tốt nghiệp chuyên ngành Triết
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Tây , có cơ hội nghiên cứu thêm Đông Phương học ở ngoại quốc, có cơ hội tham
gia giảng dạy triết học tại đại học cũng như có thể làm Linh Mục nữa và có những
thuận tiện như Kim Định về mặt nghiên cứu, tiếp cận tài liệu,….. tuy nhiên, họ có
thể trở thành nhà nghiên cứu , học giả, gíáo sư …..trong một lãnh vực chuyên môn
nhất định nào đó, nhưng không là một “triết gia An Vi hay Việt Nho” thứ hai
được!…..vvv…..với những lý do đã trình bày ở trên mà chúng tôi nghĩ không cần
phải lập lại ở đây nữa.

2) Ở trên, chúng tôi có viết rằng một trong những nguyên
nhân dẫn đến Sai Lẩm của diễn giả II cũng như của ông Tạ
Chí Đại Trường là do THIẾU NGUỒN THÔNG TIN
CHÍNH XÁC cũng như do “thiếu thốn về tư liệu, rất dễ
khiến” Quý Vị “sa vào tư biện”!
Diễn giả II trong bài tham luận của mình cũng đưa ra một
lời phê bình đối với Cố Triết Gia hơi giống nhận xét của
chúng tôi ở trên đối với Vị này cùng với họ Tạ. Diễn giả II
phát biểu:
“…..việc Kim Định đã ở xa đất tổ trong hoàn cảnh đất
nước bị chia cắt, mọi thông tin (kể cả thông tin khoa học)
bị ngăn chặn, thành ra rất thiếu thốn về tư liệu, lại cộng
thêm đối tượng nghiên cứu là môn triết học trừu tượng rất
dễ khiến ông sa vào tư biện”. Có thật như vậy hay
không ?(32)
Tức là diễn giả II cho rằng (theo lời ông) Cố Triết Gia “sa
vào tư biện” mà hai lý do ông nêu ra là : thiếu thốn về tư
liệu và triết học trừu tượng
– Có thật Cố Triết Gia bị thiếu thốn về tư liệu liên quan đến
các công trình Khảo Cổ ở miền Bắc hay không ? Diễn giả
II không biết hay biết mà quên rằng không những liên quan
đến các tài liệu, sách vỡ cách chung và của ngành Khảo Cổ
cách riêng, mà còn cả về khía cạnh liên lạc Thân Nhân giữa
hai miền Nam và Bắc về cả hai mặt Tinh Thần và Vật Chất
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(Tiền Bạc, Quà Cáp…), tuy hai miền Nam và Bắc bị chia
cắt trong khoảng thời gian 1954-1975, nhưng còn nước
Pháp ( thường tự xem là đứng Trung Lập giữa hai khối Hoa
Kỳ một bên và bên kia là Nga-Tàu) là trung gian để hai
miền liên lạc với nhau ở các lãnh vực nêu trên. Do đó, khi
tiếp xúc với Cố Triết Gia, và nếu có dịp, Ngài chỉ cho
chúng tôi xem những tài liệu sách vỡ của các nhà nghiên
cứu miền Bắc mà Ngài có được qua trung gian của những
thân hữu của Ngài đang cư ngụ tại nước Pháp ở giai đoạn
này
Ngay ở điểm này, không phải Cố Triết Gia mà chính
diễn giả II “sa vào tư biện” vì không nắm vững vấn đề
Thông Tin Liên Lạc giữa hai miền Nam-Bắc VN trong
giai đoạn 1954-1975
– Có thật triết học trừu tượng khiến Cố Triết Gia“sa vào tư
biện” như diễn giả II ‘cáo buộc’ Ngài hay không ?
Thật ra, triết học trừu tượng là nét đặc trưng của nền triết
học Cổ Điển Tây Phương mà điển hình nhất là Triết Học
của Plato. Do đó, Cố Triết Gia có viết về ảnh hưởng của
Plato trên nền triết học Tây Phương như sau: “Khỏi nói thì
ai cũng biết là chủ thuyết của Plato đã ngự trị trọn vẹn vòm
trời triết Tây đến độ Whitehead đã có thể viết rằng 25 thế
kỷ triết Tây chỉ là những chú thích các trang sách của Plato.
Vậy có nghĩa là triết học cổ điển Tây Âu đã bỏ sự thực trần
gian như những mối nhân luân, lịch sử con
người…vvv…để giồn hết tâm lực vào thế giới ý niệm rất
xa vời thực tế….. nền triết học cổ điển Tây Âu quả là mắc
bệnh nhục ảnh, tức là một nền siêu hình giả tạo vì xây trên
ý niệm suông mà không trên thực tế khách quan. Bởi thế
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Kant gọi đó là một siêu ảo tưởng transcendental
illusion…..”(33)
Do tính cách quá Trừu Tượng khiến Triết Tây tỏ ra bất lực
trước thực tế của cuộc sống nên theo Cố Triết Gia, Nhân
Loại hiện nay đang đi tìm một cái gì khác hơn để thay thế,
và đó cũng là lý do ra đời của ANVI và VIỆT NHO nhằm
đáp ứng với nhu cầu nêu trên. Qua An Vi và Việt Nho,
Ngài “nghĩ là đã khám phá ra một nền Triết Lý hợp cảm
quan thời đại cả về hình thức lẫn nội dung”
“Về Hình Thức là dùng rất nhiều Huyền Số, Huyền Thoại,
cũng như Nghi Lễ Thói Tục. Đó là nền Triết Lý đang được
thế giới mong cầu đến độ triết gia người Đức, ông Ernest
Cassirer đã muốn định nghĩa người là con vật có khả năng
biểu tượng (animal symbolicum). Đó là một sự phản đối lại
nền triết học cổ điển Tây Âu quá khô khan trừu tượng, nên
phải mở một hướng mới cho triết xuyên qua nghệ thuật và
biểu tượng. Trong chiều hướng đó Việt nho sẽ là tay quán
quân trong phong phú vì cái rừng huyền thoại mênh mông
của cả Việt lẫn Nho, tha hồ khai thác.
Về Nội Dung, người ta mong cầu một nền triết lý gắn liền
với Cuộc Sống, với Tác Hành, và hơn nữa một nền triết lý
cho thế giới Đệ Tam, theo nghĩa không Cộng Sản cũng
không Tư Bản, nhưng một nền triết Nhân Bản có tính cách
phổ biến bao la. Cho tới nay biết bao thử thách đã được
hiện thực nhưng có thể nói chung là chỉ đạt được những
thành quả vụn mảnh phần mớ, ngoài ra chưa thấy xuất hiện
đựơc nền triết nào có tính cách bao quát được như lòng
mong cầu kia. Vậy đó là việc mà Việt Nho đã cố gắng đi
theo từ hơn hai mươi năm”.(34)
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Phần trình bày ở trên cho thấy là diễn giả II đã nhắm
trật mục tiêu. triết học trừu tượng là đặc tính của triết
Tây Phương, mà sở dĩ An Vi và Việt Nho ra đời là
nhằm chữ cái bệnh Trừu Tượng của Triết Tây vậy! Một
lần nữa, có lẽ vì không nắm vững vấn đề nên Vị này lại
“sa vào tư biện”
3) Về đoạn văn sau đây,“….. thập niên 1960 là lúc mà ở
Sài Gòn gần như có một “phong trào” nghiên cứu về triết
Việt với sự tham gia của một số người tự học triết, thậm chí
là không chuyên về triết như Nguyễn Ðăng Thục, Hồ Hữu
Tường, Nguyễn Văn Thọ, Phạm Công Thiện, Bùi
Giáng…vvv… [Trần Văn Ðoàn 2000]. Môi trường thiếu
chuyên nghiệp này cộng với việc hành nghề tôn giáo (động,
coi trọng phong trào) là những lý do dẫn đến khả năng làm
giảm tính khoa học, làm phai nhạt tính nghiêm túc hàn
lâm, làm nảy sinh tính dễ dãi, lãng mạn ở Kim Định, một
người mặc dù đã được đào tạo triết học một cách bài
bản”.(35)
Chúng tôi rất đổi ngạc nhiên về lối lý luận của diễn giả II
trong đoạn văn nêu trên vì những lý do sau đây:
a) thứ nhất, những người khác không “được đào tạo triết
học một cách bài bản” như Kim Định thì ‘ăn nhằm’ gì đến
Kim Định, nhất là ở chính ĐHVKSG, không thiếu những
người “được đào tạo triết học một cách bài bản” như Kim
Định mà có thể đó là những Giáo Sư Triết gốc Pháp như
linh mục P. Gauthier chẳng hạn….còn những Giáo Sư Triết
gốc Việt được đào tạo tại ngoại quốc hay ngay cả tại Việt
Nam về môn ‘Triết chuyên biệt’ không thiếu thì làm sao
tình trạng trên lại dẫn đến khả năng “làm giảm tính khoa
học, làm phai nhạt tính nghiêm túc hàn lâm, làm nảy
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sinh tính dễ dãi, lãng mạn ở Kim Định, một người mặc dù
đã được đào tạo triết học một cách bài bản ”???!!!
Ngay trong danh sách liệt kê những người gọi là ‘tự học
triết’ thậm chí ‘không chuyên biệt về Triết’ cũng có một thí
dụ không được chính xác lắm: đó là trường hợp Phạm
Công Thiện. Không biết PCT ‘tự học triết’ khi nào nhưng
cuối cùng ông ta cũng tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết Học tại Pháp.
Tóm lại, có lẽ diễn giả II không nắm vững tình hình Ban
Giảng Huấn của ĐHVKSG trước 1975, nên một lần nữa
lại “sa vào tư biện”
b) Riêng đối với bản thân diễn giả II, Vị này thường có vẻ
muốn người khác biết về cái “background” Khoa Học trước
kia của mình, mà nay ông ta lại ‘hành nghề’ trong ‘Văn
Hóa học’ thì nếu quả đúng như vậy, thì không biết diễn
giả II có “được đào tạo Văn Hóa học một cách bài bản”
như Kim Định đã “được đào tạo triết học một cách bài
bản” hay không ?!
c) Vì diễn giả II có vẻ quan tâm đến những yếu tố ngoại tại
có thể làm giảm tính khoa học, làm phai nhạt tính
nghiêm túc hàn lâm, làm nảy sinh tính dễ dãi, lãng mạn ở
Kim Định, do đó, chúng tôi cũng xin đề cập một chút đến
vấn đề này . Chúng tôi xin phép chia vấn đề trên làm 3 tiêu
đề sau đây:
– TÍNH KHOA HỌC
Nhưng tính Khoa Học là gì ?
Từ ngữ này thường khiến chúng ta liên tưởng đến lãnh vực
Khoa Học VẬT LÝ với tính KHÁCH QUAN trong công
việc Quan Sát, đặt Giả Thuyết, lập Ðịnh Ðề và Thí Nghiệm
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để kiểm soát tính TRUNG THỰC của các dữ kiện được
quan sát với định đề.
Và tính KHÁCH QUAN thường được hiểu là Nỗ Lực của
đương sự nhằm Quan Sát sự kiện, biến cố như nó xảy ra,
cũng như việc Tránh đem Thành Kiến, Ý Kiến CHỦ
QUAN của mình vào công việc.
Thật ra, đó chỉ là Thái Ðộ của một nhà Khoa Học LÝ
TƯỞNG !
Nhưng với các Khoa Học VẬT LÝ, nhờ đặc tính Cụ Thể,
Hữu Hình gắn liền với các khoa này, nên người ta cũng đạt
được một số kết quả, dữ kiện có Bằng Chứng, Kiểm Soát
được.
Tuy nhiên, ngay ở lãnh vực Khoa Học Vật Lý, tiêu chuẩn
KHÁCH QUAN đã bị đặt thành vấn đề với khoa LƯỢNG
TỬ. Lý do là ở bình diện Hạ Nguyên Tử, sự vật được quan
sát thay đổi theo vị trí và nhãn quan tức theo CHỦ QUAN
của người quan sát, do đó tiêu chuẩn Khách Quan thông
thường đã không áp dụng được ngay ở địa hạt Vật Lý
Lượng Tử.
Huống hồ là ở lãnh vực Khoa Học NHÂN VĂN !
Do đó, tiêu chuẩn Tối Hậu của tính HIỆU LỰC (Validity)
của GIẢ THUYẾT Khoa Học đối với Cộng Ðồng các Học
Giả QUỐC TẾ ngày nay là tính KIÊN ÐỊNH, Phù Hợp
( Consistency) của Giả Thuyết khoa học nêu trên với tất cả
các Khía Cạnh Khác của cái Khung Khoa Học (1)
Tiêu chuẩn Khoa Học có tầm Quan Trọng Bậc Nhất nêu
trên của Cộng Ðồng của các nhà Nghiên Cứu QUỐC TẾ
ngày nay đã được Cố Triết Gia Kim Ðịnh áp dụng từ lâu
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tức ít nhất 50 năm trước đây với khoa HUYỀN SỬ của
Ngài qua cụm từ MẠCH LẠC NỘI TẠI (Cohérence
Interne). Sau đây là lời giải thích của Cố Triết Gia về
phương pháp Khoa Học nêu trên áp dụng cho khoa Huyền
Sử là một khoa Nhân Văn như sau:
“Vậy cần lặn sâu mới tìm ra MẠCH LẠC NỘI TẠI là cái
sẽ thay cho sự Minh Nhiên Khách Quan, một đặc điểm của
Khoa Học Thực Nghiệm mà NHÂN VĂN không thể có;
nhưng không phải vì vậy mà được quyền muốn nói gì thì
nói, làm thế thì những điều nói ra thiếu giá trị. Muốn có giá
trị, muốn cho HUYỀN SỬ đạt vinh dự của một nền KHOA
HỌC thì phải nắm được Mạch Ngầm của một nền Văn Hóa.
Vì thế, phải đưa ra QUY LUẬT để tìm ra cái Mạch Lạc nọ.
Thiếu những quy luật đó thì huyền sử chỉ là tán dóc.”
Các Quy Luật được đề cập ở trên là hệ thống “Từ, Tượng,
Số ,Chế” hay DỤNG, TỪ, Ý , CƠ mà Cố Triết Gia đã áp
dụng vào khoa Huyền Sử của Ngài, rất phù hợp với Khung
Khoa Học (Scientific Framework) nằm trong tiêu chuẩn
KHOA HỌC tối hậu của cộng đồng các Học Giả Quốc Tế
vừa nêu trên.(36)
Phần trình bày trên đây cho thấy là trái với sự lo lắng có vẻ
quá đáng của diễn giả II, các yếu tố ngoại tại có vẻ
KHÔNG ảnh hưởng gì nhiều trên Cố Triết Gia. Bằng
chứng là phương pháp HUYỀN SỬ của Ngài không
những không bị “làm giảm tính khoa học” như lời đồn
đãi, mà còn đáp ứng những đòi hỏi của các Tiêu Chuẩn
MỚI NHẤT của khoa NHÂN VĂN ngày nay! Nhưng có
lẽ vì người chỉ trích chỉ căn cứ trên những Thành Kiến về
tính Khoa Học thường dựa trên các tiêu chuẩn của khoa
học Thực Nghiệm nên có lẽ đó là nguyên nhân chính yếu
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về những NGỘ NHẬN về tính KHOA HỌC trong tác
phẩm của Kim Ðịnh.
TÍNH HÀN LÂM
Một Ngộ Nhận khác là về tính HÀN LÂM của Kim Ðịnh.
Những ai có may mắn tiếp cận Cố Triết Gia trong thời sinh
tiền của Ngài có thể thấy những hòm lớn đựng những tài
liệu, những tập ‘Fiches’ dày đặc mà Ngài ghi chép lại trong
suốt cuộc đời, vốn ‘gia tài’ học vấn ‘khổng lồ’ của Ngài.
Và nếu để ý thì sẽ thấy những lập luận của Ngài hầu hết
đều có dựa trên các khám phá hay các tài liệu của các Học
Giả QUỐC TẾ có tầm vóc trong nhiều lãnh vực nghiên cứu
khác nhau.
Nhưng vì sức SÁNG TẠO của Cố Triết Gia quá Phong Phú:
hết tác phẩm này đến tác phẩm khác ra đời với một vận tốc
có thể gây ‘chóng mặt’ cho ai hằng theo dõi con đường
sáng tác của Ngài, nên Cố Triết Gia không có nhiều thì giờ
soạn một bản Thư Tịch đầy đủ về các NGUỒN TRÍCH
DẪN.
Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối đời, khi cho xuất bản lại tác
phẩm ‘Cửa Khổng’ vào năm 1997, Cố Triết Gia đã soạn lại
một bản THƯ TỊCH rất đầy đủ của tác phẩm nêu trên và rất
đúng tiêu chuẩn HÀN LÂM.
Trong tương lai, chỉ cần một nhóm nhà Nghiên Cứu họp lại
đem áp dụng phương cách nêu trên cho các tác phẩm khác
của Cố Triết Gia thì ta sẽ có một bản Thư Tịch đầy đủ,
đúng tiêu chuẩn Hàn Lâm cho toàn bộ tác phẩm Kim
Ðịnh”(37)
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Về tính HÀN LÂM cũng vậy, diễn giả II có vẻ lo lắng hơi
thái quá vì nếu xem xét một cách kỹ lưỡng hơn như đã làm
ở phần trên, thì các yếu tố ngoại tại có vẻ KHÔNG “làm
phai nhạt tính nghiêm túc hàn lâm” nơi Kim Định chút
nào cả !
TÍNH DỄ DÃI, LÃNG MẠN
Nội dung các câu trả lời của chúng tôi đối với hai tiêu đề ở
trên đã gián tiếp trả lời ‘cáo buộc’ về cái gọi là tính “Dễ
Dãi” của Kim Định ở phần 3 này rồi. Diễn giả II vì nghĩ
rằng Cố Triết Gia đã không áp dụng phương pháp Khoa
Học và Hàn Lâm một cách nghiêm túc nên ‘trách’ Ngài về
tính “Dễ Dãi”.
Nhưng chúng tôi đã chứng minh ở 2 phần trên rằng đó là
một NGỘ NHẬN vì các lý do sau đây:
– thứ nhất vì Hiểu Lầm về nội dung và cách thức áp dụng
phương pháp KHOA HỌC trong lãnh vực Nhân Văn, do đó
diễn giả II tưởng Ngài không theo đúng phương pháp Khoa
Học trong khi trên thực tế, Ngài đã áp dụng từ rất lâu các
Tiêu Chuẩn Khoa Học Mới Nhất của Cộng Đồng Học
Giả Quốc Tế
– Về phương pháp HÀN LÂM cũng vậy, Ngài đã áp dụng
một cách Nghiêm Túc. Nhưng vì sức Sáng Tác của Ngài
quá phong phú, nên lúc sinh tiền Ngài chỉ kịp làm một bản
THƯ TỊCH cho lần phát hành chót của cuốn “Cửa Khổng”
(tức ‘Nguyên Nho’) mà thôi. Người sau chỉ cần theo cách
thức làm Thư Tịch của Ngài cho cuốn “Cửa Khổng” để áp
dụng vào các Tác Phẩm khác của Ngài, thì chúng ta sẽ có
một bản THƯ TỊCH đầy đủ cho Toàn Bộ Tác Phẩm.
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Tóm lại, Ngài rất NGHIÊM TÚC trong lãnh vực Khoa
Học và Hàn Lâm, chứ KHÔNG DỄ DÃI chút nào !!!
Còn về “Tính LÃNG MẠN” cũng là một NGỘ NHẬN
khác
vì
lý
do
sau
đây:
– Triết TÂY vì tính Trừu Tượng và Duy Lý của nó nên rất
Khô Khan vì chỉ xử dụng Lý Trí, Lý Luận mà thôi nên ảnh
hưởng rất hạn hẹp (chỉ giới hạn trong bốn bức tường của
Đại Học mà thôi) không thể sống với được .
– Còn Triết VIỆT có tính cách TOÀN DIỆN tức xử dụng
không chỉ có Ý ( tức Lý Trí) mà còn TÌNH và CHÍ nữa. Do
đó Triết VIỆT là một nền Triết Lý Nhân Sinh mà người ta
có thể Sống với. Vì SỐNG không chỉ có Suy Tư (Ý) mà
còn biết Cảm Xúc (TÌNH) và hướng về Hành Động (CHÍ)
nữa.
Do đó, khi so với Triết TÂY quá Khô Khan, thì Triết
VIỆT có vẻ “Ướt Át” (vì có yếu tố Cảm Xúc) nên dễ bị
gán cho “Tính LÃNG MẠN”
Để chứng minh cái gọi là “tính dễ dãi, lãng mạn và tư biện”
của Kim Định, diễn giả II lại đi trích dẫn ông Tạ Chí Đại
Trường trong một bài viết mà chúng tôi đã có dịp phê bình
trước
đây.
Chúng
tôi
viết:
“Thử lấy thí dụ của «nhà Sử Học» Tạ Chí Đại Trường
trong một bài «phê bình» gần đây về Phương Pháp
HUYỀN SỬ của Cố Triết Gia.(16) Và sau đây là cách thức
mà «nhà Sử Học» của chúng ta « hiểu» phương pháp
Huyền Sử của KIM ĐỊNH kèm theo một đoạn văn giải
thích có lẽ nhằm gợi cho độc giả cảm tưởng là tác giả bài
viết «nắm rất vững vấn đề»!
Tác giả viết : «Phương pháp «huyền sử» đó không lấy gì làm mới, và căn bản
cũng không có điều gì sai sót. Sử viết của triều đình vua chúa không nói đến sinh
47
67

hoạt của dân chúng, xã hội bên dưới; với một vùng đất chưa có sử viết, thì người
ta căn cứ vào sự làm chứng, có khi nghe ngóng của người nơi khác để có hiểu biết
về tộc người, sinh hoạt nơi đó. Có điều, muốn trở thành tài liệu tìm hiểu quá khứ
thì người ta vẫn phải chú trọng đến tính cách thời gian của tài liệu, biện biệt sắp
xếp theo sự tuần tự xuất hiện của chúng để ghép với nhau, không nên lấy, ví dụ
quyển LNCQ của thế kỷ XIV coi là có giá trị chứng cớ cho 4000 năm trước đó, ở
một vùng cách nơi nó xuất hiện cả ngàn dặm!….».

“Có lẽ ở đây tác giả bài viết muốn Kim Định «làm» một
loại Sử Gia của thời kỳ chuyển tiếp từ Sử Truyền Miệng
qua Sử Viết chăng ? Nhưng đó không phải là mục tiêu của
Ngài! Và hình như tác giả đã HIỂU SAI phương pháp
HUYỀN
SỬ
của
Kim
Định
rồi!”
“Để làm sáng tỏ vấn đề, sau đây là một định nghĩa của Cố
Triết Gia : «Huyền Sử là nền Minh Triết của một dân được
trình bày bằng những mảnh vụn lịch sử của dân ấy». Xin
nhấn mạnh chữ mảnh vụn có nghĩa là những sự kiện lịch sử
được nhắc tới KHÔNG THEO ĐIỀU KIỆN THỜI
KHÔNG NHƯ LỊCH SỬ. Lịch sử nói về những BIẾN CỐ,
còn huyền sử nói về LÝ TƯỞNG trường tồn xuyên qua các
đời, nên không mấy cần đến thời điểm không điểm». (18)
“…..Vì Huyền Sử KHÁC Lịch Sử và vì Kim Định không có nhu cầu «làm» loại
lịch sử BIÊN NIÊN (như tác giả đề nghị) do đó Ngài không cần phải theo «lời
dặn» của tác giả là «muốn trở thành tài liệu tìm hiểu quá khứ thì người ta vẫn phải
chú trọng đến tính cách thời gian của tài liệu, biện biệt sắp xếp theo sự tuần tự
xuất hiện của chúng để ghép với nhau”!

“…..Huyền Sử, Huyền Thoại đáng lẽ phải được hiểu theo
Nghĩa Bóng vì nằm ở đợt Ý NGHĨA của Sử và liên quan
đến các Linh Tượng (Archétype) hay Kiểu Mẫu Huyền
Thoại , thì các người theo phái DUY SỬ như tác giả lại
hiểu theo Nghĩa Đen vì họ TƯỞNG đó là «Sự Kiện Lịch
Sử» hay «Nhân Vật Lịch Sử» !!! (38)
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Tóm lại, cũng như ông Tạ Chí Đại Trường, diễn giả II có
vẻ không hiểu rằng Huyền Sử KHÁC Lịch Sử nên “đòi”
Kim Định phải theo các Tiêu Chuẩn của Lịch Sử trong khi
Huyền Sử có những Quy Luật RIÊNG của nó ! Theo câu
định nghĩa của Cố Triết Gia đã trích dẫn ở trên, thì Lịch Sử
nói về những BIẾN CỐ, Sự Kiện và phải theo các Điều
Kiện của THỜI KHÔNG (do đó cần sự Chính Xác), còn
Huyền Sử nói về LÝ TƯỞNG trường tồn xuyên qua các
đời, nên KHÔNG mấy cần đến thời điểm không điểm (do
đó không cần phải theo tiêu chuẩn Chính Xác một cách gắt
gao như Sử Ký). Là vì như đã nói ở trên, Huyền Sử có
những Quy Luật RIÊNG của nó phải đáp ứng, cũng gắt
gao không kém (nếu không nói là gắt gao hơn) nhưng ở
bình diện KHÁC Sử Ký.
Và sau đây là cách thức đã được Cố Triết Gia áp dụng liên
quan đến phương pháp HUYỀN SỬ.
Triết VIỆT như TOÀN THỂ “được chi tiết hóa thành bốn
điểm để dễ xét thấu đáo. Bốn điểm đó là Từ, Tượng, Số,
Chế.
Từ: là lời nói nhằm vào những lời then chốt nhất của nền
triết
Nho.
Tượng: là tượng hình tiêu biểu, những huyền thoại, truyền
kỳ.
Số: là những số biểu tượng gọi là huyền số.
Chế: là những thể chế, thói tục, những phương thức sống,
cách thức tu luyện.
“Đây là bốn khía cạnh được dùng để xét một nền triết lý
nhân sinh xem có được TOÀN DIỆN chăng. Một nền triết
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có sống được nhiều hay ít, bao quát được hết cả bốn nấc
thử thách nọ. Bởi thế bốn điểm trên có thể dùng như thước
đo giá trị từng nền triết về phương diện vào đời. Phải công
nhận rằng phần lớn triết học chỉ trải qua được có một vài
chặng đầu. Nguyên Nho thì đã đi hết bốn bước”.(39)
TỪ
Chúng ta biết Văn Hóa, Minh Triết hay Đạo Học khi áp
dụng vào Vương Nho có tên là TRUNG DUNG, vào Việt
Nho
thì
gọi
là
AN
VI.
Có câu sách giải thích “Trung Dung” như sau: “Chấp kỳ
lưỡng đoan nhi dụng kỳ trung ư dân” [= cầm hai đầu mối
và áp dụng giải pháp “trung độ” (= “ở giữa” ) vào việc cai
trị quần chúng”].
Mạnh Tử giúp soi sáng thêm ý nghĩa của Trung Dung như sau: “ Tóm tắt một cuộc
tranh luận giữa các trường phái, Mạnh Tử nói: một bên có những kẻ ca ngợi thuyết
“tất cả vì mình”(Dương Tử) : “dẫu nhổ một mảy lông trên mình mà lợi ích cho cả
thiên hạ, ông ấy cũng không chịu làm”; bên kia là những người thi hành chủ nghĩa
kiêm ái” (Mặc Tử): “dẫu mòn nát tấm thân từ đỉnh đầu cho đến gót chân, mà có
lợi ích cho thiên hạ, ông ấy cũng vui lòng hy sinh”…Lại có những người thứ ba
(Tử Mạc) “bảo thủ chủ nghĩa chấp trung” ở giữa những lập trường trái nghịch
nhau trên kia…….”

Mạnh Tử một mặt khen chủ trương “chấp trung” của Tử
Mạc là “gần với đạo lý”, nhưng mặt khác, lại chê Tử Mạc ở
điểm “chấp trung mà chẳng biết quyền biến”, “cứ khư khư
câu nệ một bề vậy thôi”. Và Mạnh Tử kết luận : “Ta sở dĩ
chán kẻ chấp nhất, là vì kẻ ấy cố ý giữ ý kiến thiên lệch làm
hại đạo lý. Kẻ cử động theo một bề thì làm hỏng cả trăm
bề”.(40)
Tóm lại, Nho Giáo chủ trương CHẤP TRUNG nhưng
phải ‘Biết Quyền Biến’( vì cuộc đời luôn luôn thay đổi)
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mà chúng ta có thể tóm tắt bằng một thành ngữ của
thời nay: đó là nền “Quân Bình Động Đích”.
TƯỢNG
Cố Triết Gia viết: “Bây giờ xét đến TƯỢNG. Tượng là
bước thứ hai sau Lời. Văn hóa nào bám vào lời thì thải bỏ
hết các biểu tượng, nên Tượng chỉ có lác đác một cách cầu
âu. Nhưng văn hóa muốn đi vào đời tất phải có Tượng, vì
nó cụ thể gần với việc, nhất là nó mềm dẻo dễ uốn nắn theo
hoàn cảnh là điều cần trong đời sống muôn mặt”.
“Tượng lớn hơn hết trong Nguyên Nho là những quan niệm
về Trời, Đất, Người đựơc biểu tượng bằng hình tròn vuông.
“Thiên viên địa phương”: trời tròn đất vuông. Biểu tượng
này không hẳn riêng của Nho trong các nền văn hóa thời sơ
khai người ta gặp hình tròn vuông lu bù, như mandala thí
dụ…..” Tuy nhiên, “quan sát theo mấy ấn tích lớn đó, ta có
thể nói hầu như không nơi nào có được tròn vuông hòa
hợp”
Bên Tây Phương có bảng Tứ Tố gồm bốn tố là “đất, nước,
khí , lửa” nên có thể biểu tượng bằng hình Vuông, còn Ấn
Độ như thấy trong phái Sankhya, nhấn mạnh đến hình Tròn
chỉ vô thể. Nên nếu kể Âu Tây là Hữu với siêu hình là Hữu
thể học (ontology) thì bên Ấn là Vô với Vô nhị (advaita)
hai bên giống nhau ở chỗ Tròn Vuông Không Giao Thoa.
Vì thế có thể nói chung là cả hai nơi đều rơi vào Duy: Tây
Âu là DUY HỮU, Ấn Độ là DUY VÔ
Riêng bên Nho thì Tròn Vuông Hòa Hợp và có đầy tang
chứng: tiêu biểu hơn hết cả là đền Tế Thiên với nền vuông
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mái tròn. Xe vua đi thì thùng vuông mui tròn. Nho gia đi
giầy vuông đội mũ tròn….”.(41)
Tóm lại, hai biểu tường TRÒN [chỉ Trời số 3] và
VUÔNG [chỉ Đất số 4 (tức 2×2)] HÒA HỢP nếu nói
theo ngôn từ của Cộng Đồng các Học Giả Quốc Tế ngày
nay, Rất KIÊN ĐỊNH (Consistent) với thuyết TRUNG
DUNG của Vương Nho hoặc AN VI của Việt Nho nhằm
vượt lên Hữu Vi (Vuông) của Tây Phương và Vô Vi
(Tròn) của Ấn Độ.
SỐ
Ngài viết tiếp: “Số là bước thứ ba sau Tượng. Số cũng là
một thứ tượng, là kết tinh của tượng, là bước trừu tượng
hóa của tượng. Thay vì nói tròn vuông thì đổi ra số Lẻ
(Tròn) số Chẵn (Vuông) nhờ vậy mở rộng sự dùng tượng ra
rất nhiều…. Số của Nho lấy từ câu Kinh Dịch rằng “Tham
Thiên Lưỡng Địa Nhi Ỷ Số” câu này là sự phân tích của
Ngũ Hành, mà Ngũ Hành là một cơ cấu uyên nguyên của
Nho.
Vì Ngũ Hành bao gồm cả Có lẫn Không. Chính mối liên hệ
giữa có với không này làm nên Cơ Cấu Uyên Nguyên. CÓ
là bổn hành chung quanh, KHÔNG là hành Thổ ở trung
cung, cũng gọi là “hành vô hành”, “địa vô địa”. Nhờ mối
liên hệ then chốt nọ mà có cơ cấu uyên nguyên giữa HỮU
là Dương thông hội với VÔ là Âm”(42)
Mặt khác, xin được tiếp tục phần phân tích về chủ trương
CHẤP TRUNG của Nho Giáo trong đoạn văn về TỪ ở trên,
“Câu hỏi được được đặt ra ở đây là tại sao Mạnh Tử phê
bình không những các chủ trương có tính “Chấp Nhất” như
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thuyết Vị Kỷ của Dương Chu hay Kiêm Ái của Mặc Tử (có
lẽ vì tính quá khích, cực đoan của chúng), mà ngay cả chủ
trương “Chấp Trung” của Tử Mạc ?!
“Nhận xét đầu tiên là chủ trương “Chấp Trung” của Tử
Mạc có vẻ gần giống quan niệm “Juste Milieu” của
Aristotle có thể hiểu là điểm “trung độ đúng mực” ở giữa
hai tính trái ngược như giữa sự “bất cập” và “thái
quá”…vvv… Mà chúng ta còn biết rằng về vũ trụ luận,
Aristotle chủ trương “Tứ Tố” là một loại Quân Bình TĨNH
(2-2). Vậy nên quan niệm “Juste Milieu” về đạo đức học
của Aristotle cũng có tính cách Tĩnh Chỉ giống như quan
niệm “Tứ Tố” của ông về vũ trụ luận vậy !
“Mà Khoa Học ngày nay cho thấy là môi trường sinh sống
của vũ trụ vạn vật con người có tính chất Quân Bình
ĐỘNG ĐÍCH (3-2) như chủ trương “Tham Thiên Lưỡng
Địa” của thuyết Ngũ Hành. Vậy nên trong một thế giới
ĐỘNG, để giữ được Đạo Trung Dung hay thế Quân Bình
Động Đích, đôi khi hành giả phải ‘nghiêng về một bên”
như NHẤN MẠNH trên cực Dương (3) hơn cực Âm (2),
hoặc ngược lại”.(43)
Một lần nữa, chúng ta có thể nhận thấy rằng cả hai mặt
Lý Thuyết cũng như Ứng Dụng ở đợt SỐ này cũng rất
KIÊN ĐỊNH (Consistent) với hai đợt TỪ và TƯỢNG ở
trên . Thật vậy, nếu ở đợt TỪ, Nho Giáo chủ trương CHẤP
TRUNG tức “cầm hai đầu mối và áp dụng giải pháp “trung
độ” (= “ở giữa” ) vào việc cai trị quần chúng” nhưng với
điều kiện là phải “Biết Quyền Biến”, nếu ở đợt TƯỢNG,
Đạo TRUNG DUNG hay AN VI có biểu tượng là Tròn
Vuông Hòa Hợp trong thành ngữ “Mẹ Tròn Con Vuông”
với ý nghĩa ‘Mẹ Tròn’(3 số lẻ) phải bao bọc lấy ‘Con
53
73

Vuông’(4 số chẵng và là bội số của 2 cũng số chẵng), chứ
không phải ngược lại, thì ở đợt SỐ, tương quan lý tưởng
của thuyết Ngũ Hành là ‘Tham Thiên (3 số lẻ) Lưỡng Địa
(2 số chẵng)’.
Đó là 3 cách diễn đạt khác nhau ở 3 tầng TỪ, TƯỢNG,
SỐ về một Chân Lý Duy Nhất liên quan đến VƯƠNG
NHO hay VIỆT NHO mà Vũ Trụ quan và Nhân Sinh
quan được dựa trên các Nguyên Lý của một nền QUÂN
BÌNH ĐỘNG ĐÍCH (3-2).
CHẾ
“Để Ngũ Hành ở đợt SỐ có thể trở thành Khung chứa các
Thể Chế thì Tiên Nho đã kép nép Ngũ Hành lên: trước hết
kép thành ‘vòng Trong vòng Ngoài’….Với vòng Ngoài, tức
vòng Thành thì Ngũ Hành đã trở thành sự vật đặc. Đây là
vòng đi vào thế sự, đi vào thực hiện, nhưng vẫn lấy Tâm
Linh làm gốc, như các số 6, 7, 8, 9 gốc từ số 5 vậy. Vòng
Trong vẽ nét đứt chỉ Vô, chỉ Tâm, chỉ tiềm thức, làm nên
phần Nội Thánh…..
Sau đó biến ‘vòng Trong-vòng Ngoài’ thành Hồng phạm
Cửu trù bằng cách đưa các số của 2 vòng trên xếp vào
khung Ngũ hành kép mà thành …..
Hồng phạm chính là cái khung tiên thiên đưa ra làm mẫu
mực cho các thể chế khác mà quan trọng hơn hết là Nhà
Minh Đường với thể chế Nguyệt lệnh.
Nhà Minh Đường hay là “nhà vũ trụ” vì có ba tầng chỉ Trời,
Đất, Người. Đó không chi khác hơn là Hồng phạm Cửu trù
nhưng có 12 trù (vì 4 trù góc chia đôi thành 8) để hợp với
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12 tháng. Mỗi tháng có mệnh lệnh riêng ăn gì, mặc áo màu
nào, ở phòng nào… Vì thế gọi là Nguyệt lệnh…..
Hồng Phạm còn là Khung cho nhiều thể chế khác như Hà
Đồ, Lạc Thư được dùng nhất là cho việc suy tư Triết Lý, nó
nhấn mạnh trên luật hành động và phản động. Hành động
trong Hà Đồ là đi RA ngoài thế sự rồi, thì phải phản hồi ở
Lạc
Thư
là
đi
VÀO
hành
NGŨ…..
Tỉnh Điền chính là sự áp dụng Hồng Phạm vào Kinh
Tế…..” (44)
Tóm lại, phần trình bày trên cho thấy là nhờ dựa trên
các Nguyên Tắc của một nền Quân Bình Động Đích (3-2)
3 lối diễn đạt ở 3 đợt TỪ, TƯỢNG, SỐ, tuy khác nhau
nhưng rất Kiên Định (consistent) và Thống Nhất với
nhau nhờ có cùng chung một Nền Tảng. SỐ là đợt chót
với thuyết Ngũ Hành và để có thể đi tiếp vào đợt Thể Chế,
Ngũ Hành đã phát triển thêm lên thành ‘vòng Trong- vòng
Ngoài’, rồi ‘Hồng Phạm-Cửu trù’ làm mẫu mực cho các
Thể Chế khác như nhà Minh Đường và Nguyệt Lệnh cũng
như Hà Đồ, Lạc Thư và phép Tỉnh Điền…vvv…Tất cả các
diễn tiến trên đều xuất phát từ cùng một NỀN TẢNG
và tiến hành một cách rất KIÊN ĐỊNH (Consistent) với
nhau.
Do đó, theo Cố Triết Gia, nếu đa số các Triết Thuyết
thường chỉ dừng ở chặng đầu tiên (Từ), một đôi thuyêt có
thể tiến thêm một hai bước nữa (Tượng) hoặc (Số)
thì NGUYÊN NHO hay VIỆT NHO có lẽ là triết thuyết
Duy Nhất đã đi được 4 chặng “Từ-Tượng-Số Chế”. Do
đó mới xứng danh là một nền Triết Lý Nhân Sinh
TOÀN DIỆN.
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d) Xin mạn phép trở lại với đề tài chính là lời ‘cáo buộc’
của diễn giả II về cái gọi làtính dễ dãi, lãng mạn và tư
biện của Kim Định. Phần trình bày trên cho thấy là trái với
lời ‘cáo buộc’ của diễn giả II, Kim Định rất NGHIÊM
TÚC trong việc áp dụng các phương pháp Khoa Học và
Hàn Lâm. Ngộ Nhận là do Quý Vị không hiểu rằng
Huyền Sử KHÁC Lịch Sử nên “đòi” Kim Định phải
theo các Tiêu Chuẩn của Lịch Sử. Mà không biết rằng
Lịch Sử nói về những BIẾN CỐ, Sự Kiện trong cõi Hiện
Tượng nên cần sự Chính Xác, còn Huyền Sử (cũng như
Văn Hóa, Đạo Lý) nói về Ý NGHĨA, Lý Tưởng trường tồn
nên không cần phải theo tiêu chuẩn Chính Xác một cách
gắt gao như Sử Ký. Là vì Huyền Sử có những Quy Luật
RIÊNG của nó phải đáp ứng, cũng gắt gao không kém
(nếu không nói là gắt gao hơn nhiều vì hiếm có Triết
Thuyết nào qua nổi 4 chặng: “Từ-Tượng-Số- Chế” như
đã trình bày ở trên) nhưng ở bình diện KHÁC Sử Ký.
Chúng tôi xin đưa ra một thí dụ sau đây để xác nhận lập
luận của chúng tôi ở trên rằng Huyền Sử, Văn Hóa, Đạo Lý
KHÁC với Lịch Sử nên Tiêu Chuẩn áp dụng cũng phải
KHÁC liên quan đến Vấn Đề THẬP DỰC trong Kinh Dịch.
Cố Triết Gia viết: “Một điểm thú vị nữa không ai dè mà lại
rất nền tảng, đó là thập dực của Kinh Dịch được lưu truyền
là của Khổng. Dù có là của Khổng hay do người ta gán cho
Khổng thì điều đó vẫn có ý nghĩa…..Thập dực là 5 đôi
cánh đi với 6 thể rồng cùng loại cơ cấu đêm 5 canh, ngày 6
khắc, cha rộng ngoại (số 6), mẹ tiên nội (số 5). Con số 10
(thập) quả là huyền số vì thực ra chỉ có 7 dực, vậy nói
10 là không có ý đo đếm nữa mà chỉ có ý dùng như
huyền số”(45)
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Nội dung của đoạn trên sẽ được xác nhận dưới đây bởi một
nhận xét tương tự của Học Giả Nguyễn Hiến Lê: Ông viết:
“Thật sự chỉ có Thất Dực,bảy truyện nhưng gồm 10 thiên
nên gọi là Thập Dực…..Ngay cái điều gọi mỗi thiên là một
truyện cũng vô lý rồi; mà đọc những trang sau, độc giả sẽ
thấy sự chia ba truyện đầu mỗi truyện thành hai thiên cũng
không theo một qui tắc chung nào cả”.(46)
Các điều VÔ LÝ trên cũng sẽ được lập lại ngay trong lãnh
vực Khảo Cổ. Có lẽ để nhấn mạnh đến Ý NGHĨA của con
số 3 biểu hiệu tính NHÂN CHỦ hay Đạo BA của VIỆT
(tương đương Với ‘Tam Tài’ của NHO), Tiên Tổ chúng ta
để lại những Cổ Vật mà người ta tìm thấy ở Đông Sơn
thoạt trông có vẻ rất ‘Vô Lý’ như Cóc và Chim có miệng
nhọn (tức ba góc), Gà 3 chân, Cóc cũng 3 chân…..
Vì các điều VÔ LÝ như trên lập lại nhiều lần dưới nhiều
dạng thức khác nhau khiến chúng tôi phỏng đoán rằng có lẽ
Các Ngài cố ý làm như vậy để cho hậu duệ hiểu rằng PHẢI
đặc biệt lưu ý đến khía cạnh Ý NGHĨA, LÝ TƯỞNG ở đời
chứ đừng để bị ‘chia trí’ bởi những chuyện vặt vãnh khác !
Đến đây chúng tôi hy vọng rằng diễn giả II cũng như ông
Tạ Chí Đại Trường hiểu được rằng Tinh Thần Khoa Học
CHÂN THỰC đòi hỏi chúng ta phải Tôn Trọng LUẬT
CHƠI và
– Xin Đừng Ép người khác chẳng hạn áp dụng các tiêu
chuẩn giành cho Lịch Sử vào lãnh vực Huyền Sử như Quý
Vị đã làm, vì như đã nói ở trên, Huyền Sử và Lịch Sử là hai
lãnh vực KHÁC NHAU và mỗi lãnh vực có Quy Tắc
RIÊNG của nó.
– Và Xin Đừng vội phê phán ai khi mình chưa nắm vững vấn đề !!!
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e) Do đó, tại sao Cố Triết Gia lại không thể có “Những
suy luận kiểu như ngày giỗ tổ Hùng Vương mồng 10
tháng 3 được đọc thành “Tam Miêu và Bách Việt”, vì
“Tam Miêu là tháng 3, còn Bách Việt là mồng 10. Mười
là số chẵn [chục nên] có thể thay số chẵn trăm” (Triết lí cái
đình, mục “VII. Việt Hùng”)” nếu nội dung của các suy
luận trên KIÊN ĐỊNH (Consistent) với các phần khác
của Triết Thuyết ?
f) Giống như nhận xét của Cố Triết Gia liên quan đến Thập
Dực của Kinh Dịch Con số 10 (thập) quả là huyền số vì
thực ra chỉ có 7 dực, vậy nói 10 là không có ý đo đếm
nữa mà chỉ có ý dùng như huyền số”, thì tại sao Ngài lại
không thể viết tác phẩm “Loa thành đồ thuyết” giảng giải
về thành Cổ Loa chín vòng, hình trôn ốc là biểu trưng tuyệt
vời của văn hóa Việt, mà theo tương truyền gồm 9 vòng
xoáy trôn ốc, nhưng hiện còn 3 vòng thành ? Thật vậy, như
Cố Triết Gia đã giải thích ở trên, giống như con số 10 của
Thập Dực, con số 9 của Loa Thành không có ý đo đếm
mà chỉ có ý dùng như Huyền Số, mà huyền số thuộc
lãnh vực Huyền Sử, Ý Nghĩa, Lý Tưởng, do đó không
cần phải tuân theo tiêu chuẩn Chính Xác của Lịch
Sử. Nhất là đề tài ‘Hình Trôn Ốc’ rất KIÊN ĐỊNH
(Consistent) với các khám phá trước đây về nghệ thuật kỷ
hà học với các vòng xoáy trôn ốc tại Ngưỡng Thiều và cả
Long Sơn, và sau đó tại Non-nok-tha bên Thái Lào và
Hang Thần bên Miến Điện. (47)
Và ngay cả diễn giả II, trong một cuộc phỏng vấn trước
đây, đã dùng hình xoáy trôn ốc để hỗ trợ cho luận cứ
của mình qua câu phát biểu sau đây: ‘từ nền dân chủ bộ lạc
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đến dân chủ hiện đại là một sự trở lại, nhưng ở một trình độ
phát triển cao hơn (vòng tròn xoáy ốc) chứ đâu phải là
vòng tròn khép kín không lối thoát? ”(48)
g) Còn về đoạn văn sau đây mà diễn giả II trích dẫn ông Tạ
Chí Đại Trường: “Hoặc từ khẳng định “người Việt từng cư
trú trên khắp đất Tàu” dẫn đến khẳng định Ðông Di (tổ tiên
người Mãn Châu, Triều Tiên) là một chi của Việt; mặt khác,
Khổng Tử theo Nghiêu Thuấn, mà Thuấn là người Ðông Di,
cho nên kết luận sách Khổng Tử là của Việt cả (Pho tượng
đẹp nhất của Việt tộc) [Tạ Chí Đại Trường 2008]”, diễn giả
II cũng như họ Tạ quên đặt câu hỏi ‘VIỆT Nào ?’ Là Viêm
Việt, là Bách Việt, là Lạc Việt, là Việt Nam …vvv…? Nếu
là người có thói quen làm việc một cách Nghiêm Túc, trước
khi đặt các câu hỏi nêu trên có lẽ Quý Vị cũng cần xác định
‘VIỆT là Ai ? Sau đây, Cố Triết Gia sẽ giúp Quý Vị trả lời
câu hỏi trên.
Ngài viết: “ Chữ Việt dùng trong bộ sách này không có ý
chỉ Việt Nam, nhưng chỉ cái học mà học giả Needham (II,
117) gọi là liên đoàn huynh đệ các dân thổ trước đã cư ngụ
trong toàn cõi nước Tàu trước cả khi người Tàu xét như là
một dân tộc xuất hiện. Liên đoàn này được người Tàu gọi
bằng rất nhiều tên khác nhau tuỳ từng thời như:
Viêm tộc, Nhật Chủng,Tam Miêu, Cửu Lê, Man, Di,
Nhung, Địch, hay Tứ Di hoặc Cửu Di hay Tứ Hải,và nhất
là Bách Việt.Tên Việt này được dùng cuối cùng cũng như
bao gồm nhiều địa vực và nhóm người như U Việt, Mân
Việt, Bộc Việt, Lạc Việt v.v… nên tôi dùng tên này để chỉ
toàn khối.” (49)
Thật vậy, , nếu định nghĩa từ VIỆT như trên thì vào
thời kỳ này, Đông Di quả đúng là một chi của Việt,
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Viêm Việt! Quý vị nên đọc lại Cổ Sử để được xác nhận
về điều trên.
Còn đoạn sau của Quý Vị có vẻ Rất KHẬP KHIỄNG “mặt
khác, Khổng Tử theo Nghiêu Thuấn, mà Thuấn là người
Ðông Di, cho nên kết luận sách Khổng Tử là của Việt cả
(Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc) [Tạ Chí Đại Trường
2008]” vì những lý do sau đây:
– Thứ nhất, đó là một câu phát biểu ẨU TẢ chứng tỏ Quý
Vị chưa nắm vững vấn đề . Cố Triết Gia chưa bao giờ
tuyên bố Tứ Thư Ngũ Kinh là của riêng Việt cả mà theo
Ngài là của CHUNG Việt lẫn Tàu. Câu văn sau đây của
Ngài liên quan đến chữ Nho cũng có thể áp dụng đối với
Tứ Thư Ngũ Kinh
“Vậy Nho xuyên qua chữ Lệ quả là của Tàu và chúng
tôi kêu là Hán nho. Nhưng Nho với chữ Khoa Đẩu và
Điểu Tích là sản phẩm chung của văn hóa Việt tộc lẫn
Tàu, thuộc giai đoạn hai, giai đoạn mà văn hóa đi với thôn
làng, bước sang văn minh đi với thành thị mà dấu biệt lập
là văn tự”.
– Kế đến, một trong những lý do của sự ra đời của chủ
thuyết VIỆT NHO là tại người Tàu tỏ ra Không ‘Sòng
Phẳng’ muốn chiếm đoạt hết công lao trong việc hình thành
Nho Giáo hoàn toàn trái ngược với các Khám Phá Khoa
Học ngày nay càng ngày càng nhiều và quy công ĐẦU
TIÊN cho VIỆT.
Về nội dung câu văn “ tôi tuy khẳng định triết học của cụ,
song cũng phê bình tính chất thiếu nghiêm túc và quá lãng
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mạn trong nền triết học An Vi của cụ”, chúng tôi đã trả lời
ở phần trên rồi.
Riêng đối với các bài viết của ông Trần Văn Đoàn mà
chúng tôi đã có dịp phê bình nhiều lần trước đây , chúng tôi
xin được trích dẫn dưới đây một đoạn trong bài viết của
chúng tôi liên quan đến ông Đoàn:
“ Điều đáng ngạc nhiên là ở đầu thế kỷ 21 rồi mà có người
vẫn còn tiếp tục tuyên dương tính chất TRỪU TƯỢNG,
KHÁCH QUAN của Triết Học bằng những câu đại loại
như :
“ Nếu chúng ta lẫn lộn tư duy, văn hóa và triết học, chúng
ta khó có thể khách quan»
«Những tư tưởng theo đúng nghĩa là những tư tưởng trừu
tượng».(50)
Thật vậy, ông Trần Văn Đoàn có vẻ không nắm vững
Khuynh Hướng Triết Học Hiện Đại. Cố Triết Gia có thể
giúp ông Đoàn về vấn đề này và sau đây là nhận định của
Cố Triết Gia về Triết TÂY:
“ Vậy có nghĩa là triết học cổ điển Tây Âu đã bỏ sự thực
trần gian như những mối nhân luân, lịch sử con
người…vvv…để giồn hết tâm lực vào thế giới ý niệm rất
xa vời thực tế….. nền triết học cổ điển Tây Âu quả là mắc
bệnh nhục ảnh, tức là một nền siêu hình giả tạo vì xây trên
ý niệm suông mà không trên thực tế khách quan”(51)
Và luôn tiện Ngài giải nghĩa lý do ra đời của AN VI và
VIỆT NHO mà chúng tôi đã trình bày ở trên
Do đó, những nhận định của ông Trần Văn Đoàn về Cố
Triết Gia KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ NHIỀU !!!
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h)
Diễn
giả
II
còn
viết:
“Thứ ba, việc Kim Định thụ hưởng một nền giáo dục Tây
phương tại đất phương Tây cộng với văn hóa Ki-tô giáo tạo
nên chất văn hóa phương Tây quá mạnh rất dễ khiến
ông sinh ra cực đoan”(52)
Hoặc “Bản thân Kim Định trong tư duy nghiên cứu, cả đời
luôn có nhận thức rất đúng về vai trò tối thượng của sự
“quân bình”, luôn có ý thức rất rõ về vai trò của tỷ lệ “tham
thiên lưỡng địa”, luôn có chủ trương hành động hướng tới
“thái hòa”, luôn mong muốn thông qua con đường “an vi”
để tạo nên “An Việt”, thế nhưng nhiều kết luận khoa học
của ông lại quá cực đoan”.
Thử tìm hiểu tại sao diễn giả II ‘cáo buộc’ Kim Định về cái
gọi là tính “Cực Đoan” ?
– Thứ nhất, câu này có vẻ trái ngược với một câu phát biểu
khác ở trên của diễn giả II về Kim Định khi liệt kê một số
yếu tố mà theo diễn giả có thể góp phần vào việc giải thích
điều mà có người gọi là “hiện tượng Kim Định”:
“…..trong ông trí thức Tây và Đông đã bổ sung khá
hoàn hảo cho nhau”. Do đó, qua lời phát biểu trên của
diễn giả II, chúng ta có thể ngầm hiểu ở đây là Ngài Rất
QUÂN BÌNH, chứ có ‘Cực Đoan’ chi mô !
– Kế đến, nên nhớ Ngài sinh ra, lớn lên và Dạy Học tại Quê
Hương hơn cả nửa đời người trong tư cách là Triết Gia và
Giáo Sư Đại học(khoảng 50 năm), chỉ phải đi du học 10
năm tại Pháp và 22 năm “lưu lạc” tại Hoa Kỳ vì “họa CS”
nhưng cũng giữa các Đồng Bào Tỵ Nạn với nhau, nghĩa là
phần lớn cuộc đời của Ngài là ở Việt Nam, và ngay trong
22 năm “lưu lạc” nước ngoài sau cùng, Ngài cũng ở trong
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môi trưởng Việt Nam, thì làm sao cái tính cách HÀI
HÒA Đông- Tây mà chính diễn giả II đã nhận xét ở nơi
Ngài, có thể bị ‘sứt mẻ’ chút nào được, nhất là ngoài tư
cách chính yếu của Ngài là Triết Gia và Giáo Sư Đại Học
(trước 1975 tại Miền nam VN), các việc làm linh tinh khác
đối với Ngài chỉ là ‘thứ yếu’!
Do đó, lập luận của diễn giả II ở điểm này KHÔNG
VỮNG !!!
– Ngoài ra, các ‘phao truyền’ về cái gọi là tính “Cực Đoan”
của Kim Định cũng có thể có một nguồn gốc khác. Chẳng
hạn, có một số người không nắm vững vấn đề do không cập
nhật hóa vốn kiến thức của mình, vì cho tới gần đây sách
vỡ thường cho Nho Giáo là của Tàu nên người ta cứ đinh
ninh như vậy. Họ không hiểu rằng nhờ Khoa Học tiến bộ,
ngày nay trong lãnh vực Cổ Sử Viễn Đông chẳng hạn,
người ta có thể tiến xa hơn về quá khứ rất nhiều, vượt qua
nhà Hán, nhà Tần mà hình ảnh bao trùm của một Đế Quốc
rộng lớn và hùng mạnh là nguyên nhân chính yếu khiến
người ta Ngộ Nhận về Nguồn Gốc của Văn Minh Viễn
Đông.
Cố Triết Gia nhờ nghiên cứu thấu đáo trong nhiều lãnh
vực khác nhau và với vốn kiến thức ‘khổng lồ’ và cập
nhật của Ngài cùng với cái nhìn Thấu Thị của một Triết
Gia đã khám phá ra chủ thuyết VIỆT NHO.
Ngay diễn giả II cũng phải công nhận:
-“Đóng góp thực sự của Kim Định…..là ở việc khai phóng,
giải thoát người Việt khỏi thứ tư duy bị trói buộc. Vào thời
của Kim Định, căn bệnh đề cao một chiều văn hóa Trung
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Hoa là tư duy nô lệ, phát ngôn dễ dãi là đáng trách…..”
Hoặc
-“Những gì mà Kim Định đã viết ra và đã tạo dựng là một
di sản có giá trị; nó có ảnh hưởng trong một phạm vi công
chúng trí thức khá rộng, thực sự không thể coi thường.”
Hoặc (cũng nói về Kim Định nhưng với những chi tiết sai
sự thật như “trong hoàn cảnh thông tin một chiều, rất thiếu
thốn về tư liệu cũng như thực tiễn” là vì trước 1975 Kim
Định sinh sống ở Miền Nam chứ đâu phải Miền Bắc VN
mà phải chịu những khó khăn, trở ngại nêu trên)
-“Dù đúng hay sai, thì những phân tích như thế – trong
hoàn cảnh thông tin một chiều, rất thiếu thốn về tư liệu
cũng như thực tiễn – thực sự là những cố gắng suy tư khách
quan của một người làm khoa học”.(53)
i) Ngoài ra, ở trên, diễn giả II có ghi nhận Ảnh Hưởng lớn
lao của Cố Triết Gia với câu hỏi sau đây:
“Vì sao người ta lại sợ ông đến thế? Câu trả lời hình như
rất đơn giản: Là vì ông có quá nhiều người theo. Mà số
người theo này lại mỗi ngày một đông. Mà số người mỗi
ngày một đông này lại không phải là người bình dân, gần
như tuyệt đại bộ phận họ là trí thức….. và là sinh viên, tức
những chủ nhân của tương lai”. (54)
Lẽ dĩ nhiên, song song với sự chấp nhận của đa số Trí Thức
như chính diễn giả II đã ghi nhận ở trên, thì vẫn có một
thiểu số chống đối với nhiều lý do khác nhau trong đó có
một lý do dễ hiểu là tại có người KHÔNG HIỂU vì QUÁ
MỚI.
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Và đó là chuyện bình thường. Nhưng điều làm chúng tôi
thắc mắc nhất trong thái độ của diễn giả II đối với Cố Triết
Gia trong bài tham luận của ông ta, là lời ‘cáo buộc’ Cố
Triết Gia về cái mà ông ta gọi là tính “Cực Đoan” của Ngài
với những lập luận rất bấp bênh mà chúng tôi vừa chứng
minh ở trên là hoàn toàn KHÔNG ĐỨNG VỮNG.
Chúng tôi mới tự hỏi: hay là vì diễn giả II nương theo dư
luận của thiểu số giới Trí Thức chống đối nêu trên (với
nhiều lý do khác nhau) nên ông ta mới đưa ra lập luận về
cái gọi là tính “Cực Đoan” của Kim Định! Thú thật về động
cơ và mục tiêu của công việc này thì chúng tôi chưa nghĩ
ra !
Mặt khác , hình như nhờ Ảnh Hưởng lớn lao của Kim
Định trên giới Trí Thức hiện nay (trong đó có cả diễn
giả II) mà chính ông ta đã ghi nhận ở trên, Vị này đã sáng
tác được một hai tác phẩm trong chiều hướng của triết
thuyết Việt Nho. Và tình cờ chúng tôi có đọc được một bài
viết ghi lại câu hỏi và câu trả lời trong buổi phỏng vấn diễn
giả II trước đây:
Hỏi: “Có ý kiến cho rằng tác giả ‘Cơ sở văn hóa Việt Nam’
và ‘Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam’ đã “lấy Việt Nam
làm trung tâm” ?
Đáp: “Khi làm việc, chúng tôi luôn cố gắng khách quan tới
mức tối đa. Mọi kết luận, tôi đều dựa trên những cứ liệu,
những kết luận do nhiều hoặc những nhà khoa học có uy tín
cung cấp cộng với sự phân tích lí giải của mình. Sự vật
được chúng tôi xem xét trong sự vận động. Bên trong, mọi
nền văn hóa có lúc thịnh, lúc suy, tính cách một dân tộc có
tốt có xấu; bên ngoài, các nền văn hóa giao lưu , trao đổi,
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có đi có lại. Chẳng qua là lâu nay nhiều người mắc bệnh
lấy Trung Hoa và châu Âu “làm trung tâm” nên nhìn vào
văn hóa Việt nam, bên trong người ta thường chỉ thấy cái
suy, trong quan hệ giao lưu chỉ thấy tác động một chiều từ
ngoài vào; thành ra khi chúng tôi nói đến cái thịnh, cái ảnh
hưởng từ Việt nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung ra
bên ngoài thì có người thấy lạ và đã vội cho rằng như thế là
“lấy Việt Nam làm trung tâm” rồi. Người đọc kỹ sẽ thấy
rằng chúng tôi không chỉ nói đến cái hay mà còn phân tích
rất kỹ càng và khách quan cả về nguồn gốc những cái dở
của người Việt Nam như các thói tùy tiện, coi nhẹ cá nhân,
dựa dẫm, cáo bằng; các bệnh bè phái, địa phương chủ nghĩa,
tư hữu , gia trưởng…..”(55)
Trong đoạn trên, khi người phỏng vấn nói rằng diễn giả II
“lấy Việt Nam làm trung tâm ”, thì đó chỉ là một cách lịch
sự nhằm ‘cáo buộc’ ông ta về tính CỰC ĐOAN, do đó, ông
ta đã biện minh như trên. Rồi lại tới phiên ông ta ‘cáo
buộc’ Kim Định về cái gọi là tính “Cực Đoan” trong khi
Ngài đã giải thích nhiều lần về vấn đề này; và chúng tôi
nghĩ rằng diễn giả II đã đọc qua các lời giải thích của Ngài.
Sau đây là một thí dụ về các lời Giải Thích của Cố Triết
Gia trong bài viết có tựa đề;
‘ĐẶNG CHẲNG ĐỪNG CHỈ ĐỂ LẤY LẠI NIỀM TIN
CẦN THIẾT’
“Có một điều tôi rất ngại làm mà vẫn cứ phải làm, làm suốt
qua bộ triết lý An vi: đó là ca ngợi nền triết này, mà chê
nhiều nền triết khác. Tại sao đã ngại mà còn cứ làm. Thưa
là vì những lý do rất trầm trọng mà tôi nghĩ cần một lần
phải nói lên để tránh mọi sự bất tiện về sau. Sở dĩ tôi ca
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ngợi nền triết lý An Vi của dân tộc là mong cho ta lấy lại
được niềm tin vào nền Đạo Lý của Tổ Tiên mình mà tôi
nghĩ rất cần thiết để giữ nước. “Đạo mất trước, nước mất
sau”. Nước thì nay đã mất…..muốn lấy lại nước thì nhất
định phải lấy lại Đạo trước đã. Nước còn hay mất chính ở
chỗ đó nhiều nhất. Đành rằng ta phải mở rộng cửa để đón
nhận những cái hay của người. Nhưng trong phạm vi Triết
chúng ta đã thấy rõ, những thuyết được đón nhận vào toàn
là ngoại lai rất có hại hay ít nhất cũng không hợp cho môi
sinh tinh thần của ta. Hiện ta đang phải trả giá rất đau
thương về vụ này. Bởi thế tôi đã đem hết tâm lực vào việc
phục hoạt nền triết dân tộc. Để làm việc đó tất nhiên phải
có phần ca ngợi nền Triết ta…..Dầu vậy không bao giờ tôi
ca ngợi triết Việt chỉ vì là dân tộc, nhưng trên hết vì tôi
thấy nền triết lý đó hợp cho cả mọi con người như tôi quen
nói cái may của văn hoá Dân tộc ta cũng chính là của Nhân
tộc, cho nên vấn đề nào cũng tự dân tộc vươn lên đến vấn
đề phổ quát chung cho cả nhân loại, và chữ Việt được hiểu
ngầm là siêu Việt, từ gốc Việt nhưng siêu lên lan tỏa ra
khắp hết mà không gặp ngăn trở nào cho thói tục riêng biệt.
Nói vậy có nghĩa là triết Việt đã đạt độ phổ biến có thể hợp
cho mọi thời mà cũng cả cho mọi nơi. Tôi dám nói thế là vì
tôi theo sát nút phương pháp Cơ Cấu là phương pháp đi đến
chỗ rốt ráo cùng cực và đem những điểm cùng cực đó đối
chiếu với các cùng cực trong các văn hóa khác, tất cả đều
bàn trên những điểm tổng quát hơn hết như Siêu Hình
chẳng hạn. Siêu Hình Tây Âu căn cứ trên Hữu Thể, Ấn Độ
trên Vô Thể, ta trên “Hữu Nhược Vô”, tức kiêm cả hai: cả
Hữu cả Vô: “Thái Cực nhi Vô Cực”.
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Đó là những điểm rốt ráo cùng cực không có vu vơ chút
nào. Đã thế mà mỗi lời ca ngợi còn đến sau những phân
tích tỉ mỉ, lý chứng hiển minh.
Dầu vậy mỗi khi nghĩ đến dịch ra ngoại ngữ tôi vẫn ái ngại
sợ bị người ngoại quốc đổ cho mình cái tật quá khen mình
mà đè người xuống chăng. Đó là điều làm tôi ngần ngại,
muốn tước bỏ những chỗ khen chê đi, nhưng lại nhận ra là
điều đó khó có thể làm được vì những lời khen chê có tính
cách cơ thể, tức là do những cuộc phân tích thấu đáo, theo
một phương pháp cùng tột và không những được biểu lộ
bằng lời nói mà còn bằng cả lược đồ, cả số độ, cả huyền
thoại nữa, nay nếu bỏ đi là bỏ mất phần căn bản hơn hết,
khiến các chương sách sẽ trở nên què quặt thiếu sót, lộn
xộn. Vì thế mà phải giữ lại hầu y nguyên.
Chỉ còn hy vong được người ta hiểu chỗ khổ tâm đó cho
chúng tôi. Tức chúng tôi phải đi lối đó vì nó cần thiết để
chúng tôi thấy được sự cần thiết phải tin vào Đạo Lý của
Tổ Tiên. Điều này thiết yếu đến vận mệnh của chúng tôi, tư
riêng cũng như chung cho cả nước: nước có lấy lại được và
có giữ được cùng chăng thì phần sâu xa nhất ở tại trước có
làm phục hoạt được Đạo Lý dân tộc hay chăng. Bằng
chứng còn trờ trờ ra đó, hiện các triết ngoại lai đang tác hại
quê nước chúng tôi, đang làm cho đồng bào chúng tôi phải
quằn quại đau khổ muôn trùng, chứ chúng tôi không chê
bai vì là của nước ngoài đâu, cho nên chữ ngoại lai ở đây
phải hiểu là ngoại lai với con người, nó không hợp cho bản
tính con người bất cứ ở đâu, nên chúng cũng đang bị đả
kích ngay trên quê hương của chúng, tức triết Tây đang bị
chính người Tây phương nỗ lực phá đổ, triết Ấn đang bị
các phần tử thức giả của Ấn tẩy chay.
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Như thế quả chúng tôi có lý để lên án các nền triết đó,
nghĩa là những lời khen chê của chúng tôi có căn bản rất
đích đáng chứ không phải do lòng ái quốc quá khích, mà là
do chính lòng muốn phụng sự con người, mọi con người.
Đấy là lý do rất trầm trọng bắt tôi phải làm một việc mà tôi
cảm thấy rất ái ngại: đó là chê người khen mình, là vì sự
thực ở đây chỉ là khen cái hợp cho con người và chê những
cái có hại cho con người, hết mọi con người.
Riêng với đồng bào tôi thì có hai thái cực: một đàng thì một
số người gán cho tôi óc quốc gia quá khích. Điều đó tôi có
thể gác bỏ ngoài tai, khỏi cần trả lời. Nhưng ngược hẳn lại
một số khác thì hoan nghênh lập trường của chúng tôi hết
mình (minh nhiên thì ít, mặc nhiên thì nhiều) coi triết An
Vi hầu như bảo chứng để tha hồ khen không sợ ai phản
pháo nữa. Thế là mỗi khi nói đến văn hóa dân tộc thì không
còn tiếc lời khen ngợi, dùng toàn những phẩm từ hạng siêu
hơn hết khiến cho mỗi khi đọc phải tôi ngượng vô cùng.
Bởi lẽ những lời khen đó không đến sau những phân tích
đích đáng mà chỉ do suy luận hư cấu hay căn cứ trên những
sự kiện lặt vặt bì phu, rồi ca ngợi thả dàn, khiến người đọc
dễ có cảm tưởng là khen ẩu: đó chỉ là đề cao mình và hạ
người cách lố bịch, tôi sợ tiếng oan này hơn hết nên phải
viết mấy lời phân trần này để nhắn gửi đến những bạn
nọ…..
Tóm lại khi khen văn hóa dân tộc thì bao giờ chúng tôi
cũng căn cứ trên những điểm then chốt lớn lao, có thể minh
chứng. Đã vậy lời khen cũng có chừng mực và thường là
kết luận do một cuộc phân tích dài hơi. Đàng khác là đứng
trên phạm vi Triết tức lý tưởng thì sự khen không hàm ngụ
rằng hiện tại người Việt tốt hơn mà chỉ muốn nói rằng:
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ngày xưa người Việt có triết lý tốt hơn như vậy đó, có thể
còn hơn triết người, sao không phục hoạt nền triết đó để
làm cơ sở tinh thần giữ nước, lại đi rước những thuyết
ngoại lai về giầy mồ.
Dân nước đang đau khổ cùng cực, lý do tại đâu, nếu không
tại người mình đã mất ý thức về Đạo Tổ Tiên, rồi đi rước
thuyết ngoại lai về thay vào chỗ bỏ trống, mới nhìn sơ qua
thì tưởng là thuyết mới hay gấp mười của mình, nhưng khi
thi hành ra mới rõ là nước mất nhà tan, dân con chết cả
hàng triệu. Đấy! Sự khen chê của chúng tôi căn cứ trên
những điều đích xác, cũng như kinh nghiệm đau thương
của cả dân tộc như vậy đó. Thế thì sự ca ngợi triết Việt chỉ
có nghĩa nói rằng người Việt cần nhận thức trở lại Đạo Lý
Tổ Tiên mình hầu hiện thực cho mình cũng như cho nước
vượt qua sự kém cỏi hiện nay. Đấy là khen khuyến khích,
khen cổ võ chứ không phải khen khoe mẽ kiểu ta đây
vậy”(56)
Ngoài ra, Cố Triết Gia đâu chỉ nói về các Tính TỐT mà
Ngài còn đề cập đến các Tính XẤU của người Việt nữa
trong tác phẩm “Vấn Đề Quốc Học” như “gian vặt hai là
cẩu thả và ba là thiếu lòng chung” và giải thích tại sao
chúng ta có những tật Xấu đó.(57)
Chúng tôi hy vọng rằng những ai vì Hiểu Lầm Cố Triết Gia
trong quá khứ đã có những nhận định Sai Lạc về Ngài, sau
khi đọc những lời Giải Thích của Ngài ở trên, Xin Quý Vị
Chấm Dứt Giùm Cho những lời Phê Bình có tính cách ẨU
TẢ về Ngài.
Riêng về diễn giả II, ông ta là người đã chịu ảnh hưởng
Tư Tưởng của Cố Triết Gia, cũng bị người ta ‘cáo buộc’
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là CỰC ĐOAN, đã có lối biện minh tượng tự Cố Triết
Gia về lời ‘Cáo Buộc’. này. Thay vì ‘ra tay’ bênh vực
Cố Triết Gia trong vấn đề này, ông lại hùa với người ta
để ‘cáo buộc’ Ngài về cái gọi là tính “Cực Đoan” ?!
Thật tình, chúng tôi KHÔNG HIỂU NỔI ông ta !!!
j) Diễn giả II phát biểu tiếp: Hạn chế thứ ba của Kim Định
là ông để cho các công trình nghiên cứu của mình mang
màu sắc chính trị, còn trong cuộc đời thì để người ta cho
rằng ông “làm chính trị”.
Rồi ông ta tiếp tục: “ Làm chính trị ở mức cao nhất là tìm
cách tác động đến tư tưởngcủa một dân tộc nhằm tạo ra
một phong trào quần chúng rồi vạch ra đường lối mà dẫn
dắt họ. Như chúng tôi đã phân tích ở trên, sự đan xen và hội
tụ của những hoạt động khác nhau mà Kim Định đã thực
hiện trong cuộc đời đã tạo nên một thứ rất giống với việc
“làm chính trị”: Ông nghiên cứu triết học là cái liên quan
đến tư tưởng, ông nghiên cứu văn hóa là cái liên quan
đến dân tộc, ông tạo nên các phong trào là cái liên quan
đến quần chúng”.(58)
Thì Đúng Rồi, đâu có hạn chế gì đâu ! Kim Định đã “ Làm
Chính Trị Ở Mức Cao Nhất” như diễn giả II trông chờ thì
ông ta còn than vãn gì nữa ?!. Hay nói cho đúng hơn Kim
Định “LÀM Chính Trị mà như KHÔNG LÀM Chính Trị”
và đồng thời “ KHÔNG LÀM Chính Trị mà như LÀM
Chính Trị” vậy!
Là vì An Vi và Việt Nho bắt nguồn từ nền Minh Triết
VIỆT tự thân là một nền TRIẾT LÝ về CHÍNH TRỊ nhằm
Dẫn Đạo Chính Trị đi đúng hướng phục vụ nhân quần kèm
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với các mục tiêu Tự Do và No Ấm cho mọi người, như
Khổng Tử đã làm đối với Viễn Đông trước kia, mà ảnh
hưởng vẫn còn đối với Nhân Loại hôm nay. Ngoài ra,
TRIẾT VIỆT còn bàn đến Triết Lý trong các lãnh vực
KHÁC nữa nhằm giúp con người đi đúng đường và đạt
được Hạnh Phúc là tất cả Cứu Cánh của đời người vậy !
Diễn giả II phát biểu tiếp : “Quan sát các tác phẩm của ông,
một số người cảm thấy cái “màu sắc chính trị” bao trùm
hình như là tinh thần chống cộng…..Theo Tạ Chí Đại
Trường thì “Bị đẩy ra khỏi nước, Kim Ðịnh tức giận, căm
thù người cộng sản” [Tạ Chí Đại Trường 2008]. Chúng tôi
đã thử thống kê, chỉ trong một cuốn “Việt lý tố nguyên”
(bản có bổ sung)[2], đã có 48 lần tác giả nhắc đến từ “cộng
sản”. Nếu bỏ ra một bên những từ ngữ mang tính mỉa mai
giễu cợt, thì có thể thấy ông chỉ đơn thuần coi đó là một
mảng tài liệu thực tế được đưa ra phân tích dưới ánh sáng
lý thuyết của mình”.(59)
Chúng tôi cũng xin được đóng góp một chút ý kiến về phần
trên:
Rõ ràng là câu tuyên bố của ông Tạ Chí Đại Trường “Bị
đẩy ra khỏi nước, Kim Ðịnh tức giận, căm thù người cộng
sản” là KHÔNG ĐÚNG. Lý do là Kim Định đã có tinh
thần chống cộng TRƯỚC biến cố 30/04/1975 rồi mà bằng
chứng là chính tài liệu tham khảo của diễn giả II mà theo
đó, tác phẩm “Việt Lý Tố Nguyên” đề cập ở trên đã được
xuất bản vào năm 1970, tức 5 năm trước biến cố 1975.
Thật ra, Kim Định LUÔN LUÔN có tinh thần chống
cộng và chúng tôi thường nghe Ngài giải thích như sau:
“ Điều cao quý nhất của Văn Hóa VIỆT là tinh thần
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TƯƠNG DUNG (Tolerance) như đã được chứng minh qua
chủ trương “Tam Giáo Đồng Nguyên” của Tổ Tiên ta.
Ngày nay chúng ta nên áp dụng Tinh Thần cao quý đó
trong các sinh hoạt mà chúng ta có giữa các Khuynh
Hướng, Tôn Giáo, Đảng Phái…..khác nhau , TRỪ CỘNG
SẢN. Lý do là vì Cộng Sản là một đảng phái CỰC TẢ mà
chủ trương có tính cách ĐỘC HỮU (Exclusive) trên cả hai
bình diện Lý Thuyết và Hành Động. Nếu chẳng may chúng
ta để Cộng Sản ‘lọt’ vào, thì sẽ không còn một “mống” nào
để chúng ta có thể áp dụng Đức TƯƠNG DUNG Cao Quý
của Tổ Tiên ta với nhau nữa!”
Đó quả là một lời TIÊN TRI ‘Thần Kỳ’ của Cố Triết Gia
được xác nhận bởi những gì xảy ra cho Miền Nam VN sau
Biến Cố 30/04/1975”
Về Cộng Sản, diễn giả II phát biểu như sau: “Trong suốt
cuốn “Việt lý tố nguyên”, Kim Định đã chỉ ra rằng người
cộng sản đã đúng khi nhìn ra được vai trò của dân chúng
nên không những đã dùng “tiếng dân” (ngôn ngữ bình dân)
để tuyên truyền, mà còn trao vào tay thợ thuyền quyền lãnh
đạo (mục VI)”. (60)
Đáng tiếc là ông ta chưa nói hết ý của Cố Triết Gia, vì Ngài
còn viết thêm như sau: “Mong rằng như thế thì văn học sẽ
bám sát đời sống, và không làm cho con người vong thân
nữa. Nhưng giải pháp Cộng sản đã thất bại ít ra vì chưa
được thi hành. Trước hết vì chưa trao cho thợ thuyền mà
chỉ trao cho đảng viên đôi khi trá hình là thợ thuyền để dễ
nắm vững giới thợ thuyền hơn; hai là các cán bộ phải tuân
theo ý hệ Mác xít, mà Mác xít là một ý hệ trưởng giả theo
nghĩa là sách vỡ, phản khoa học, mơ mộng về ngày chung
thẩm và độc tài (eschatologique, autoritaire), do đó duy trì
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và phát triển cùng cực các sản phẩm của xã hội quý phái là
giai cấp đấu tranh. Nuôi dưỡng giai cấp đấu tranh là đi
ngược hẳn lại chủ trương nối hai mố cầu dân gian và trí
thức. Vậy nên từ trong bản chất Mác xít chỉ là ý hệ nhằm
đào sâu thêm hố chia li mà thôi chứ không sửa chữa lại
được cái hỏng của triết cổ điển.”(61)
Ông ta lại viết tiếp: “Theo Kim Định, người cộng sản đã
“độc quyền chuyên chế”, “nghi kỵ tự do”, nhưng ông lại tỏ
ý đồng tình: “nghi kỵ là phải, vì nếu ai cũng đòi tự do tự trị
cả thì làm sao tổ chức xã hội cho mạnh được” (mục XI)(62)
Thưa ông, Kim Định tỏ ý đồng tình ở chỗ nào ? Ở đây,
rõ ràng diễn giả II CỐ TÌNH Xuyên Tạc chủ trương
của Cố Triết Gia. Là vì cũng như ở thí dụ trên, ông ta
chỉ trích dẫn NỬA CHỪNG nên không nói hết ý của
Ngài. Thật vậy, đoạn văn “nghi kỵ là phải, vì nếu ai cũng
đòi tự do tự trị cả thì làm sao tổ chức xã hội cho mạnh
được” CHỈ là “Vế’ đầu mà thôi, nói lên chỗ yếu kém của
Cá Nhân chủ nghĩa, chứ KHÔNG có nghĩa là đồng ý với
Đoàn Lũ chủ nghĩa kiểu Cộng Sản như diễn giả II “lập lờ”
muốn cho người độc hay người nghe hiểu như vậy.
Bằng chứng là ở khúc sau, Ngài viết tiếp “ Và ta nhận thấy
trong dĩ vãng các xã hội ít khi thoát khỏi gọng kìm nhị
nguyên đó được: không nghiêng sang tự do cá nhân như thế
giới tự do thì lại nghiêng sang độc quyền chuyên chế kiểu
cộng sản”(63)
Tức chủ nghĩa Cá Nhân và chủ nghĩa Cộng Sản đều có chỗ
yếu kém. Theo Ngài, điểm yếu kém của Cá Nhân chủ nghĩa
là Xã Hội không mạnh, còn điểm yếu kém của chủ nghĩa
Xã Hội kiểu Mác-Xít là Thiếu Tự Do, Độc Tài Chuyên Chế.
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Phần sau cũng vậy, diễn giả II chỉ ‘lượm lặt’ trong bài
viết của Cố Triết Gia những chữ, những câu, những
đoạn văn nào có lợi cho Trung Cộng và Việt Cộng, mà
lãng bỏ những đoạn bất lợi. Chẳng hạn sau đây là
những đoạn BẤT LỢI cho Trung Cộng hay Việt Cộng
nên diễn gia II ‘lờ đi’: Cố Triết Gia viết: “ Bởi vậy khi đề
cao giai cấp thôn dân thì gián tiếp cũng là đề cao dĩ vãng
của Trung Hoa, và như thế vô tình Trung cộng nói lên một
sự thực là cộng sản không đưa lại được gì mới mẻ mà có ơn
ích cả. Bởi vì tất cả những gì họ đã làm, thì trong lịch sử
Viễn Đông đều đã có người làm trước rồi mà điều rõ hơn
cả là “việc quân phân điền sản”. Ngay cả đến việc họ lợi
dụng thôn dân cũng chỉ là lặp lại điều các vua chuyên chế
xưa đã làm, rõ rệt hơn hết là nhà Hán đã xuất thân từ nông
thôn rồi cũng tổ chức thôn dân đi lật đổ nhà Tần xâm lăng,
và một khi đã lật đổ xâm lăng thì lợi dụng thôn dân để củng
cố chính quyền”
Hoặc “Thực ra thì không phải ý hệ Mác Lê thắng được triết
lý của Nho giáo mà chính là họ Mao thắng họ Tưởng”
Hoặc “Vậy thì bên ta cũng giống bên Tàu không phải là
Nho giáo thua chủ nghĩa Mác xít, mà chính là các phe
Quốc Gia bị Cộng Sản được Thực Dân trợ lực tiêu
diệt.”(64)
Trước đi sâu vào việc phân tích các đoạn văn của diễn giả
II nhằm đề cao Trung Cộng và Việt Cộng, thật tình chúng
tôi không ngờ ông ta lại xử dụng những “Xảo Thuật”
NGỤY BIỆN như trên nhằm XUYÊN TẠC Tư Tưởng
của Cố Triết Gia.Đến đây, không biết ông ta đã hiểu được
chưa rằng trong Lãnh Vực TƯ TƯỞNG, “NỬA SỰ
THẬT” KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT !!!
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k) Diễn giả II phát biểu tiếp: “Thiếu sự thận trọng, cái dễ
dãi của Kim Định sẽ có nguy cơ không những không được
chỉnh sửa mà còn có thể bị nhân lên. Câu chuyện “người
Việt vào nước Tàu trước” là một ví dụ. Nếu nói đơn giản
rằng người nguyên thủy sau khi phát sinh tại châu Phi đã
men theo bờ biển đi về phía Đông, tới Đông Nam Á thì rẽ
ra làm hai nhánh, một nhánh đi lên phía Bắc, nhánh kia rẽ
xuống phía Nam, thì hầu như không có gì phải bàn, cũng
không cần phải viện dẫn đến những nghiên cứu di truyền
học để chứng minh. Song nếu nói như Kim Định hoặc
“người Việt vào nước Tàu trước”, hay như một người phát
triển Kim Định rằng “con đường ven biển Ấn Độ đã đưa
người tiền sử tới Việt Nam rồi từ Việt Nam, người Việt cổ
đi lên khai phá Trung Quốc” thì lại không chuẩn xác; đơn
giản là vì vào lúc đó (khoảng 7-8 vạn năm trước, lúc người
nguyên thủy từ châu Phi di cư đến Đông Nam Á rồi rẽ lên
Đông Bắc Á) thì làm gì đã có “Việt Nam” với “Trung
Quốc” hay “nước Tàu”? Làm gì đã có “tộc Việt” hay “tộc
Hoa”? Kể cả “người Việt cổ” lúc ấy cũng chưa hề có. Gán
ghép sai lệch về tọa độ giữa chủ thể với không gian và thời
gian diễn ra sự kiện như vậy sẽ có nguy cơ kéo theo nhiều
kết luận sai lầm khác, kiểu như “Không chỉ sách Dịch mà
ngay cả ngôn ngữ người Trung Hoa đang dùng cũng là sản
phẩm của tộc Việt”. Theo kiểu suy luận đó, người Ấn Độ,
người Á-rập, người châu Phi đều có thể nói rằng họ “đến
khai phá và cư trú ở Việt Nam và Trung Quốc”.(65)
Đến đây, diễn giả II có vẻ đã “Lạc Đề” vì trong tác phẩm
“Việt Lý Tố Nguyên” mà diễn giả II căn cứ trên đó để phê
bình Kim Định, khi đề cập đến Sử Truyền, Cố Triết Gia
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chỉ bàn về những vấn đề trong khoảng thời gian 10,000
năm trước đây mà thôi, chứ KHÔNG phải “khoảng 7-8
vạn năm trước, lúc người nguyên thủy từ châu Phi di cư
đến Đông Nam Á rồi rẽ lên Đông Bắc Á” như ông ta cố
tình cho thính giả hay độc giả hiểu như thế ! Do đó, câu
hỏi được đặt ra ở đây là nếu giới hạn vấn đề trong khoảng
thời gian 10,000 trước đây như Cố Triết Gia đã làm trong
“Việt Lý Tố Nguyên” thì Ngài có thể phát biểu “người Việt
vào nước Tàu trước” hay không?
Như chúng tôi đã nói sơ qua ở trên là trước khi có thể bàn
đến vấn đề này , chúng ta cần phải đặt câu hỏi sau đây :
VIỆT là Ai ? Và theo Cố Triết Gia: “ Chữ Việt dùng trong
bộ sách này không có ý chỉ Việt Nam, nhưng chỉ cái học
mà học giả Needham (II, 117) gọi là liên đoàn huynh đệ
các dân thổ trước đã cư ngụ trong toàn cõi nước Tàu trước
cả khi người Tàu xét như là một dân tộc xuất hiện. Liên
đoàn này được người Tàu gọi bằng rất nhiều tên khác nhau
tùy từng thời như:
Viêm tộc, Nhật Chủng,Tam Miêu, Cửu Lê, Man, Di,
Nhung, Địch, hay Tứ Di hoặc Cửu Di hay Tứ Hải,và nhất
là Bách Việt.Tên Việt này được dùng cuối cùng cũng như
bao gồm nhiều địa vực và nhóm người như U Việt, Mân
Việt, Bộc Việt, Lạc Việt v.v… nên tôi dùng tên này để chỉ
toàn khối”.(66)
Và Cố Triết Gia nhấn mạnh: “Đó cũng là theo lối nhiều
học giả. Thí dụ sử gia Eberhard khi kể về sáu trung tâm
văn hóa cổ sơ của Tàu thì có đến ba được đặt dưới tên
Việt (Need I.89).(67)
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Chính diễn giả II đã đồng ý với Lương Khải Siêu vì đã
trích dẫn, trong một cuốn sách của chính ông ta xuất bản
cách đây hơn 10 năm , câu tuyên bố sau đây của họ Lương
“thừa nhận rằng tổ tiên của người Trung Hoa vốn là một
sắc dân du mục ‘khởi lên từ phía Tây bắc, rồi tràn xuống
chiến thắng giống MAN TỘC (chúng tôi nhấn mạnh ở đây)
ở lưu vực sông Hoàng hà, và càng ngày càng tràn ra khắp
cả trên cõi đất đại lục…..”.(68)
Câu trên có nghĩa là lúc ban đầu, và đại đa số các nhà
nghiên cứu ngày nay đều đồng ý với nhau ở điểm này, như
chẳng hạn học giả Trương Quang Trực trong một tác phẩm
rất nổi tiếng ‘The Archaeology of Ancient China”, khẳng
định rằng gốc của người Tàu hay văn minh Trung Hoa là ở
ba tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và Hà Nam, tức chiếm một
diện tích rất ‘khiêm nhường’ so với cái khoảng không gian
rộng lớn còn lại mà lúc đó, “liên đoàn huynh đệ các dân
thổ” đang cư ngụ bao gồm hầu hết toàn cõi nước Tàu.(69)
Xin mạn phép được hỏi diễn giả II là câu trên của
Lương Khải Siêu mà diễn giả đã đồng ý và trích dẫn, về
Nội Dung có khác gì câu định nghĩa chữ VIỆT của Cố
Triết Gia ở phần trên ?!
Ngoài ra, liên quan đến từ ngữ “VIỆT”, theo nhà Khảo Cổ
Lê Văn Ẩn, “William Meacham, một nhà Khảo Cổ khác,
có viết một bài với tựa đề ‘Defining the Hundred Yue’
(Định nghĩa Bách Việt) đăng trong tờ Hongkong
Archaeological Society như sau: “The term Yue occurs
fairly frequently in the oracle bone writings of the late
Shang dynasty, ca 1200 BC” có nghĩa là danh từ “Việt”
thường hay xuất hiện trên sấm ngữ vào cuối đời nhà
Thương khoảng 1200 trước Tây Lịch. Ông William
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Meacham có liên lạc với ông Lefeuvre, cũng là một đồng
nghiệp với ông, khi viết bài nầy, thì ông Lefeuvre có xác
định với ông William là có một câu của sấm ngữ nhắc đến
“vùng đất của Việt”, đây là lời ông William Meacham viết:
“Lefeuvre notes one inscription mentioning” the Land of
Yue”.Vậy cái tên Việt đã xuất hiện trên sấm ngữ vào thời
nhà Thương.”(70)
Vì nhà Thương xuất hiện khoảng 1600 năm trước ngày nay,
do đó, phần trình bày trên cho thấy là đã có những bằng
chứng chắc chắn về sự hiện hữu của từ “VIỆT” về phương
diện Lịch Sử, Khảo Cổ gần 4,000 năm cách ngày nay.
Ngoài ra, cũng theo nhà Khảo Cổ Lê Văn Ẩn, về Sấm Ngữ
“Ngoài tài liệu cổ thư, nhà Thương còn để lại một tài liệu
rất là quý giá. Đó là những chữ khắc trên xương và yếm rùa
còn được gọi là “Sấm Ngữ” (Oracle bones), mà các nhà
khảo cổ đã đào được rất nhiều tại An-Dương. Các Sấm
Ngữ còn cho chúng ta biết rằng có sự liên lạc giữa nhà
Thương và dân ở miền Nam Trung Hoa và đặc biệt là dân ở
vùng sông Dương Tử tức là vùng của người Việt ngày xưa.
Ông Tsuen-Hsuin Tsien, tác giả quyển “Written on
Bamboo and Silk” (Viết trên tre và Lụa) do The University
of Chicago Press xuất bản 1962,có viết như sau: “The
oracle inscriptions also contain such divinations as “there
will be tortoises presented from the south” or no tortoises
will be presented from the south”, có nghĩa là các lời khắc
của sấm ngữ còn chứa đựng những câu chiêm đoán như “sẽ
có rùa mang đến từ miền Nam” hay “không có rùa được
mang tới từ miền Nam”. Ông cho biết các câu như thế được
lập đi lập lại khoảng 500 lần trên sấm ngữ. Ông còn cho
biết là theo cổ thư thì rùa được mang tới từ vùng sông
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Dương Tử. Như thế ngày xưa đã có sự hiểu biết nhau và
trao đổi giao dịch giữa nhà Thương và dân Việt”.(71)
Các tài liệu Lịch Sử. Khảo Cổ vừa đề cập ở trên có thể
được liên hệ với truyền thuyết về “truyện cống rùa nhắc
đến trong sách” Thống Chí” do Trịnh Tiều sưu tập. Truyện
kể rằng năm thứ 6 Việt Thường cống vua Nghiêu con rùa
lớn đã sống nghìn năm, bề vuông hơn ba thước, trên mu có
64 chữ khoa đẩu chép việc thiên hạ từ đời hồng
hoang …vvv… (có thể là 64 quẻ Kinh Dịch)”. (72)
Và vì theo truyền thuyết, Đế Nghiêu sống cách đây gần
5.000 năm và tục Cống Rùa có lẽ đã có rất lâu trước đó
cùng với sự hiện hữu của cái Nước có tên là ‘Việt Thường’,
do đó, ta có thể suy ra rằng từ VIỆT (Yue) có lẽ đã hiện
hữu ít nhất là 6 hoặc 7 ngàn năm trước ngày nay.
Cuối cùng, “ngay các Học Giả TRUNG QUỐC, cách đây
hơn 14 năm, trong tờ ‘BEIJING REVIEW’, một trong
những ‘tiếng nói’ chính thức của Chính Quyền Trung Hoa,
trong số ngày 23-29/03/1998, ở phần «Culture and
Science» (tr.31), trước những bằng chứng không thể chối
cãi được của KHOA HỌC ngày nay, đã phải đi đến việc
phủ nhận quan điểm Lịch Sử 5000 năm của Sử Gia Tư Mã
Thiên để thay thế bằng chủ trương của giới Học Giả QUỐC
TẾ về Lịch Sử 10,000 năm lập quốc Trung Hoa với sự
đóng góp Nền Tảng của các bộ tộc BÁCH VIỆT trong một
xã hội mà họ gọi là Đa Văn Hóa được thành hình vào thời
kỳ này”(73)
Và từ VIỆT được dịch là “Yue” .
Với bao nhiêu bằng chứng và luận cứ vừa nêu trên, tại
sao Cố Triết Gia lại không thể tuyên bố rằng cách đây
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khoảng 10,000 năm, “người Việt vào nước Tàu
trước ???!!!
l) Còn về đoạn văn sau đây ;”Các quan niệm cực đoan cho
rằng Dịch học, Nho học là của người Việt đã được chúng
tôi điều chỉnh và chỉ ra là có hai con đường phát triển của
triết lý âm dương; có sự tích hợp văn hóa phương Bắc với
văn hóa phương Nam trong Nho giáo nguyên thủy”, thì về
vế thứ nhất “các quan niệm cực đoan cho rằng Dịch học,
Nho học là của người Việt”(74) chúng tôi sẽ trả lời một
cách chi tiết ở phần dưới, nhưng có thể phát biểu ngay đây
rằng Kim Định luôn quan niệm NHO và DỊCH là của
Chung của VIỆT và TÀU, chứ Ngài KHÔNG bao giờ
nói là của Riêng người Việt như diễn giả có vẻ ngụ ý ở
đây.
Còn về vế thứ hai: “…..đã được chúng tôi điều chỉnh và chỉ
ra là có hai con đường phát triển của triết lý âm dương; có
sự tích hợp văn hóa phương Bắc với văn hóa phương Nam
trong Nho giáo nguyên thủy” thì có lẽ diễn tiến sự việc đã
xảy ra như thế này:
Trong “Nguồn Gốc Văn hóa Việt Nam” và trong nhiều tác
phẩm khác của Ngài, Cố Triết Gia có đưa ra nhận xét là
người phương Nam thường thích dùng Số Lẻ, còn người
phương Bắc trái lại thường thích dùng Số Chẳn. Nhận xét
này của Cố Triết Gia có thể là khởi điểm để diễn giả II đưa
ra giả thuyết là” “ngũ hành và bát quái có hai truyền thống
văn hóa khác nhau tạo ra, còn bát quái là từ phương
Bắc…..”
Kèm theo với những câu phát biểu khác như Ngũ Hành
giống “Hà đồ và Lạc Thư với con số 5 ở giữa luôn chú
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trọng đến TRUNG TÂM…..trong khi bát quái thì trung tâm
bỏ trống.” Hoặc
“…..còn ngũ hành và bát quái là những nhận thức về cấu
trúc không gian của vũ trụ được xây dựng trên nền triết lý
âm dương”(75)
Hoặc để liên hệ Ngũ Hành với phương Nam, diễn giả II có
nhận xét là ‘người Việt rất coi trọng số lẻ (3,5,7,9) và
những bội số của chúng (18,27,36).(76)
Hoặc theo diễn giả II “Quan sát thống kê cho thấy người
phương Bắc dường như rất thích dùng những cách nói khái
quát với những số chẵn 4,6,8.”
Có lẽ nhằm liên hệ điều trên với sự kiện “ Kinh Dịch trình
bày nguyên lý hình thành vũ trụ dưới dạng: “thái Cực sinh
lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát
quái…” vvv…(77)
Chúng tôi có đem vấn đề này ra bàn với một người bạn
thân rất uyên thâm về Dịch Lý để xem Vị này nghĩ gì về
các lời phát biểu trên dây của diễn giả II. Và Vị thân hữu
của chúng tôi có những nhận xét như sau:
“Thứ nhất, Thái Cực, Âm Dương, Ngũ hành, Bát Quái là
một
Hệ
Nhất
Quán.
Để tìm hiểu Dịch Lý, việc đầu tiên là phải nắm bắt được
Luật Tắc căn bản của Dịch là THỂ và DỤNG. Có lẽ vì
không nắm vững luật tắc này nên không thấy diễn giả II
phân biệt TIÊN THIÊN (hay THỂ) với HÂU THIÊN (hay
DỤNG) liên quan đến Ngũ Hành lẫn Bát Quái trước khi
thử so sánh chúng với nhau.
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Tuy cả hai Ngũ Hành lẫn Bát Quái đều có hai phần Tiên
Thiên (THỂ) và Hậu Thiên (DỤNG), nhưng trên thực tế
khi nói đến Bát Quái, người ta thường nghĩ đến Bát Quái
Tiên Thiên và khi nói đến Ngũ Hành, người ta nghĩ tới
phần DỤNG(hay Hậu Thiên) với các áp dụng của hai loại
Ngũ Hành: Tương Sinh và Tương Khắc.
Vì diễn giả II không nói rõ ý của mình, do đó chúng ta giả
thiết là diễn giả II theo lối suy nghĩ thông thường và muốn
so sánh Bát Quái Tiên Thiên (hay THỂ) với Ngũ Hành
(phần DỤNG hay Hậu Thiên)”
Vị thân hữu nói tiếp: “Về sự Khác Biệt giữa THỂ và
DỤNG, để cho dễ hiểu, chúng ta tạm so sánh THỂ với Thai
Nhi và DỤNG với Hài Nhi. Trong trường hợp này, Tiên
Thiên Bát Quái là THỂ mà biểu tượng là Thai Nhi, còn
Ngũ Hành là DỤNG với biểu tượng là Hài Nhi”
Vị này tiếp tục “Thứ nhất, việc làm của diễn giả II khi so
sánh Bát Quái Tiên Thiên với Ngũ Hành cũng chẳng khác
việc ông ta kiếm ra tóc của Thai Nhi thì ngắn hơn tóc của
Hài Nhi, mắt của Hài Nhi thì mở to mà mắt của Thai Nhi
thì nhắm kín; và ông ta vui mừng kết luận rằng Thai Nhi và
Hài Nhi xuất phát từ hai nguồn khác nhau (như Bát Quái có
nguồn gốc từ phương Bắc, còn Ngũ hành có nguồn gốc từ
phương Nam) trong khi Hài Nhi và Thai Nhi chỉ là MỘT
chỉ khác THỜI mà thôi.
Tóm lại, ông ta đã làm một việc sai trái và vô ích do sự
Thiếu Hiểu Biết về Dịch Lý.
Thứ hai, Dịch Học là một môn học về THỜI-KHÔNG
(Space-Time Continuum), các Đơn Quái của Bát Quái và
các Trùng Quái của Kinh Dịch luôn luôn diễn tả Thời83
103

Không (Thời-Vị). Không thể tách rời Không Gian ra khỏi
Thời Gian để nghiên cứu Dịch, tìm hiểu Dịch. Nếu làm
công việc tách Không Gian ra khỏi Thời Gian thì cũng
giống như để nghiên cứu về một Tổng Thể là “Gia Đình”
chẳng hạn, lại tách người Vợ ra khỏi gia đình để nghiên
cứu về cái gia đình ấy thì kết quả có tốt hay không ?
Xin lấy một thí dụ khác. Là LY () lúc 12 giờ trưa nhưng lúc
12 giờ đêm lại là KHẢM (),chứ không phải là LY nữa, như
vậy LY( ) và KHẢM( ) là những trạng thái chứ đâu phải Sự
Vật mà có cấu trúc Không Gian ? Thế mà diễn giả II lại
dùng 30 trang giấy đề trình bày về cấu trúc Không Gian của
Bát quái và Ngũ Hành, Ông ta thật là can đảm!!!
Thứ ba, có lẽ vì nghĩ rằng quẻ Dịch có cấu trúc Không
Gian nên ông ta cho rằng các quẻ Dịch là TĨNH, CỤ THỂ,
ĐƠN NGHĨA (xin xem bảng 7.4 trang 150 “Tìm về bản sắc
văn hóa Việt Nam”). Có phải như vậy không ?
Không ai biết Dịch mà nói rằng quẻ KHẢM ( ) chỉ có Đơn
Nghĩa là “Nước” chẳng hạn, tại vì KHẢM cũng như 7 Quẻ
kia được xử dụng để diễn đạt biết bao nhiêu thứ trên cõi
Trời, cõi Đất, cõi Người, Nếu chỉ có một nghĩa không thôi
thì làm sao mà diễn đạt được tất cả các Luật tắc của Thiên
Nhiên ?!
Ngoài ra, Tiên Thiên Bát Quái được tạo ra để diễn tả nhiều
thứ. Mà một trong những điều quan trọng là diễn đạt sự
Thăng Giáng của Âm Dương, Khi Âm ‘thăng’ thì Dương
‘giáng’. Khi Dương ‘thăng’ thì Âm ‘giáng’ thì làm sao mà
TĨNH được
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Thứ tư, trong bảng 7.3 và 7.4 (trang 149 và 150 cùng tác
phẩm), diễn giả II cho rằng Trung Tâm của Bát Quái Tiên
Thiên bị bỏ trống.
_ Không phải vậy! Trung tâm của Tiên Thiên Bát Quái là
Thái Cực, Trong phần lớn các Tiên Thiên Bát Quái ĐỒ,
người ta không ghi Thái Cực, nhưng không người nào hiểu
Dịch mà không biết rằng giữa Tiên Thiên Bát Quái Đồ, có
hình Thái Cực.
Thái Cực sinh Bát Quái.
Thái Cực luôn ở giữa TiênThiên Bát Quái để giữ cho Bát
Quái được Quân Bình: Âm thăng thì Dương giáng. Nếu
không có Thái Cực ở giữa thì mất hết ý nghĩa của sự Thăng
Giáng của Âm Dương.
Và hơn nữa Dịch là Đạo ĐI VỀ tức Âm Dương (các quẻ
Đơn) phải Trở Về với Thái Cực ở giữa
Cuối cùng, nếu theo Sách Vỡ trước kia, người ta cho Kinh
Dịch là của người Tàu thì bây giờ chính người Tàu cũng
không dám nhận nữa.Các tài liệu Khảo Cổ, Di Truyền học
mới nhất chứng minh Văn Hóa Đông Á (trong đó có Kinh
Dịch) là từ Phương Nam đi lên. Mà Trung Tâm là Hòa
Bình nằm trên đất VIỆT.”.
Tóm lại, theo Vị Bạn Hữu của chúng tôi là một người
rất Uyên Thâm về Dịch Lý, diễn giả II vì không nắm
vững các vấn đề liên quan đến Dịch Lý nên có những
phát biểu tỏ ra RẤT KỲ LẠ đối với những người Hiểu
Rõ Dịch Lý!
m) Luôn tiện bàn về các vấn đề nêu trên, chúng tôi cũng
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xin đưa ra sau đây nhận xét về Cách Thức mà diễn giả II
thường xuyên áp dụng để đặt vào miệng Cố Triết Gia
những câu phát biểu KHÔNG phản ảnh một cách trung
thực chủ trương của Ngài.
– Chẳng hạn, như vừa mới đề cập ở trên: “Song nếu nói
như Kim Định hoặc “người Việt vào nước Tàu trước…..
đơn giản là vì vào lúc đó (khoảng 7-8 vạn năm trước, lúc
người nguyên thủy từ châu Phi di cư đến Đông Nam Á rồi
rẽ lên Đông Bắc Á) thì làm gì đã có “Việt Nam” với
“Trung Quốc” hay “nước Tàu”?
Trong “Việt Lý Tố Nguyên “, Kim Định nói đến
khoảng thời gian 10,000 năm chứ không phải “khoảng
7-8 vạn năm trước” như diễn giả II cố tình có thính giả
học độc giả hiểu như vậy.
Hoặc
-“…kiểu như “Không chỉ sách Dịch mà ngay cả ngôn ngữ
người Trung Hoa đang dùng cũng là sản phẩm của tộc
Việt”. Thưa ông, Cố Triết Gia nói câu này KHI NÀO ?
Thật ra, về sách Dịch, theo Ngài, Dịch là của TÀU ở 2 giai
đoạn sau ở đợt HÌNH tức tuy đã có chữ nghĩa, nhưng chỉ
gọi là “Hệ Từ” nghĩa là ‘chữ buộc vào sau’ các Quẻ mà
thôi
Còn Dịch là của VIỆT ở 3 giai đoạn trước tức ở đợt
TƯỢNG.
Chứ Ngài KHÔNG bao giờ nói là Dịch hay các Kinh
Điển khác là của RIÊNG người Việt cả !
Còn về chữ Nho, nguyên văn câu phát biểu của Cố Triết
Gia như sau:
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“Đó cũng là những Dấu Vết nói lên phần đóng góp của
Việt Tộc. Sở dĩ ta coi chữ NHO là của Tàu vì đến đời Tần
Thủy Hoàng thống nhất các chữ xưa kia lại một kiểu mới là
chữ LỆ ngày nay, bãi bỏ chữ con Quăng và con Chim. Thế
rồi lâu ngày ta quên gốc nên quy hết cho Tàu. Còn nếu xét
toàn diện thì sẽ thấy rõ nguồn gốc VIỆT ở hai giai đoạn
trước, Tàu chỉ ở giai đoạn ba.”(78)
Hoặc
– “Các quan niệm cực đoan cho rằng Dịch học, Nho học
Trung Hoa là của người Việt….”…vvv…
Về Nho Học cũng vậy, vì trước Tần Hán, ngay ở thời
Chiến Quốc, là giai đoạn chỉ còn lại Ngũ Bá: Tề Tấn, Sở,
Ngô, Việt thì ba nước sau Sở, Ngô, Việt đều có gốc VIỆT,
đó là lý do giải thích tại sao Cố Triết Gia gọi Nho trước
thời Tần Hán là Việt Nho hay Vương Nho để phân biệt với
Hán Nho tức Nho từ thời nhà Hán Tuy nhiên, Ngài luôn
quan niệm NHO là của Chung của VIỆT và TÀU, chứ
không phải như diễn giả II cố tình xuyên tạc với các lời
phát biểu đại loại như “Các quan niệm cực đoan cho rằng
Dịch học, Nho học Trung Hoa là của người Việt” mà diễn
giả II có vẻ muốn gán cho Kim Định.
Thật ra, loại “Xảo Thuật” trên không phải mới mẻ gì
đối với diễn giả II vì ông ta đã áp dụng TỪ LÂU, có lẽ
ngay từ lúc đầu.
Ở đây cũng cần nhắc lại là nhờ chịu ảnh hưởng Tư Tưởng
của Kim Định, nhất là nhờ xử dụng 2 khám phá của Cố
Triết Gia là sự phân biệt 2 loại nguồn gốc Nông Nghiệp và
Du Mục cùng với 2 loại Nho: Việt Nho và Hán Nho cộng
thêm một số kiến thức Phong Tục học “kiểu Toan Ánh”
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của miền Nam VN trước đây mà diễn giả II mới viết được
2 cuốn sách. Một bằng chứng là những thân hữu theo dõi
tình hình Văn Hóa VIỆT khi biết chúng tôi là môn sinh của
Cố Triết Gia thường đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa Kim
Định và diễn giả II.
Sau đây là một thí dụ được trích dẫn từ cuốn sách mà diễn
giả II đã xuất bản hơn 10 năm trước để xem cách thức ông
ta áp dụng đối với người mà ông ta chịu ảnh hưởng về mặt
Tư Tưởng. Ông ta viết:”Nho giáo có NGUỒN GỐC từ đâu ?
Câu hỏi này xưa nay ít người đặt ra bời lẽ câu trả lời dường
như đã quá hiển nhiên : Nho giáo là sản phẩm của văn hóa
Trung Hoa. Cá biệt cũng có người như linh mục kiêm triết
gia Lương Kim Định đặt ra để rồi trả lời bằng thuyết “Việt
Nho” mà theo đó thì “chữ Nho cũng như đạo Nho thoạt kỳ
thủy do người Việt khởi sáng, sau người tàu hoàn bị cũng
như làm cho sa đọa thành ra Hán nho”…..Nói Nho giáo là
của Trung Hoa thì quá chung chung và do vậy, không có
sức giải thích, còn nói như Kim Định thì cực đoan và
không có sức thuyết phục.”(79)
Vậy xin hỏi diễn giả II Kim Định Cực Đoan chỗ nào ?
Không lẽ ông ta không thấy (hay giả vờ) không thấy là
câu“chữ Nho cũng như đạo Nho thoạt kỳ thủy do người
Việt khởi sáng, sau người tàu hoàn bị cũng như làm cho sa
đọa thành ra Hán nho”….. là có 2 ‘Vế’
‘Vế’ thứ nhất là : “chữ Nho cũng như đạo Nho thoạt kỳ
thủy do người Việt khởi sáng”
‘Vế’ thứ hai là:” sau người tàu hoàn bị cũng như làm cho sa
đọa thành ra Hán nho”
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Nghĩa là theo Cố Triết Gia, Nho Giáo là của CHUNG
của
Tàu
và
Việt:
–
Việt
khởi
sáng
Nho
– Tàu hoàn bị nhưng cũng làm sa đọa Nho
Câu tuyên bố của Cố Triết Gia Rất Quân Bình và Đúng
Sự Thật, Chứ KHÔNG Cực Đoan chút nào cả ! Nhưng
những câu phát biểu của diễn giả II (mà chúng tôi đã
trích ở trên) cố tình cho thính giả hoặc độc giả cảm
tưởng là Kim Định chủ trương Nho Giáo là của RIÊNG
người Việt.
Tức là trong các phát biểu của ông ta về sau, ông ta làm
như câu tuyên bố của Kim Định chỉ có
-‘Vế’ đầu: “Nho Giáo là của người Việt” , mà KHÔNG có
kèm với
-Vế’ sau : Tàu hoàn bị nhưng cũng làm sa đọa Nho
Để có thể ‘cáo buộc’ Kim Định về cái gọi là tính Cực
Đoan chăng ?!
Trong khi đó, cũng trong cùng một cuốn sách. dẫu rằng (đã
trích dẫn ở trên), ông ta một mặt “chê” thuyết “Việt Nho”
của Kim Định “không có sức thuyết phục”, nhưng mặt khác,
ông ta lại xử dụng một cách rất ‘thoải mái’ khám phá của
Kim Định về cặp phạm trù “Nông Nghiệp-Du Mục” để “giả
vờ” làm như là người đầu tiên biết phân biệt “Nho Phương
Nam” KHÁC với “Nho Phương Bắc” như thế nào , trong
khi đó là điều mà Kim Định đã làm rồi với cặp phạm trù
“Việt Nho” và “ Hán Nho”.
Cái “Xảo Thuật” của ông ta là nằm ở đó, Nhưng Không
Che Mắt Được Ai Đâu !!!
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Ngay về phương diện Dẫn Chứng, ông ta cũng không kiếm
ra được các Thí Dụ mới, do đó phải “xài lại” thí dụ mà Kim
Định đã dùng trong tác phẩm đầu tay của Ngài về Việt Nho
là “Việt Lý Tố Nguyên” liên quan đến việc Tử Lộ hỏi
Khổng Tử về quan niệm của Ngài về chữ DŨNG.
Đó là lý do là hễ có dịp, người ta thường đặt những câu hỏi
tương tự câu hỏi sau đây:
-“Có ý kiến cho rằng Trần Ngọc Thêm lặp lại Kim
Định ? “
Và sau đây là câu trả lời ĐIỂN HÌNH của ông ta:
“Mọi nhà khoa học đều phải “đứng trên vai của những
người khổng lồ” (theo cách nói của Newton), tức là dựa
vào những người đi trước. Để viết được Cơ Sở văn hóa
Việt Nam và Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, chúng tôi
đã phải tham khảo hơn 400 tài liệu. Kim Định là tác giả của
9 đầu sách trong số đó…..”.(80)
Nói như vậy sao được ! Những tác giả trong các lãnh
vực như Phong Tục học có rất nhiều và nếu cần, ta có
thể thay thế tác giả hoặc tác phẩm này bằng tác giả
hoặc tác phẩm khác . Còn Kim Định như là Triết Gia
chỉ có MỘT. Và điều mà ta có thể học hỏi ở Kim Định
là Điều QUAN TRỌNG NHẤT. Và đó là ĐƯỜNG
HƯỚNG Nhận Thức và Nghiên Cứu để có thể Tìm Về
NGUỒN GỐC của Dân Tộc VIỆT nói riêng và của
Nhân Loại nói chung.
Và hai cuốn sách của diễn giả II trên điểm Chính Yếu, cũng
chỉ xử dụng cặp Phạm Trù NÔNG GHIỆP-DU MỤC cách
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chung và cặp VIỆT NHO-HÁN NHO cách riêng( khi áp
dụng vào Nho Giáo) của Kim Định. Đến nỗi có nhiều
người phát biểu như sau “ Khi đọc Trần Ngọc Thêm chúng
ta có cảm tưởng đang đọc Kim Định cộng với Toan Ánh (ở
đây xin đừng hiểu là cá nhân ‘Toan Ánh” mà là để chỉ bất
cứ nhà nghiên cứu nào về Phong Tục học của Việt nam).
Thật ra xét cho cùng, câu tuyên bố trên KHÔNG làm giảm
giá trị ông Trần Ngọc Thêm như là nhà Nghiên Cứu (trái
lại là đàng khác) với điều kiện là ông ta phải có Thái Độ
THẲNG THẮN, MINH BẠCH về phương diện này. Lý do
là tính “SÒNG PHẲNG” là một trong những Đức Tính
Quan Trọng Nhất của một người làm công việc Nghiên
Cứu !
KẾT LUẬN II

Chúng tôi vẫn thường thắc mắc về Thái Độ của diễn giả II
đối với Kim Định là người mà ông ta không những chịu
ảnh hưởng về mặt Tư Tưởng, mà còn nhờ áp dụng Nội
Dung và các Phạm Trù của Tư Tưởng đó, viết được hai
cuốn sách. Ngoài ra, các điều trên có vẻ còn giúp ông ta rất
nhiều trên con đường “Hoạn Lộ” ! Mà tại sao ông ta cứ ‘úp
úp’, ‘mở mở’, không có thái độ rõ ràng, minh bạch, thẳng
thắn để chân nhận ảnh hưởng đó. Mà chỉ công nhận kiểu
NỬA VỜI, đưa ra những giải thích có tính cách ‘vòng vo’
không mấy thuyết phục! Chúng tôi tự hỏi: “Ông ta sợ gì?”
Sợ “khen” Kim Định một cách thẳng thắn, minh bạch thì tự
giảm giá trị mình hoặc đánh mất cá tính hoặc nét độc đáo
của mình chăng ? Chúng tôi xin mạn phép đơn cử một thí
dụ sau đây để chứng minh rằng điều ông ta sợ là Không
Đúng !
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Đó là trường hợp của Mạnh Tử . Chúng tôi nghĩ là khó có
ai khi khen tặng Thầy mình vượt qua nổi Mạnh Tử với
những lời sau đây giành cho Khổng Tử:
“Bá Di là thánh chi Thanh, để giữ tấm băng tâm thì xuất
thế không chịu nhượng bộ. Y Doãn là thánh chi Nhiệm
nhập thế, để hết toàn thâm tâm vào thời cuộc. Liễu Hạ-Huệ
là thánh chi Hòa nhắm mắt cầu hòa với bất cứ giá nào. Cả
bằng ấy ông đều có nét duy: duy thanh, duy nhiệm duy hòa.
Khổng Tử tổng hợp lại cái hay của ba vị trên: Thanh Liêm
của Bá Di, óc Trách Nhiệm của Y Doãn, óc Ôn Hòa của
Liễu-Hạ-Huệ. Đó là những tiếng Nhạc lẻ loi được Tổng
Hợp lại thành một Bản HÒA ÂM mà Khổng Tử là người
đánh nhịp, tức được xưng là “Đại Thành Chí Thánh Tiên
Sư”, mà tiếng Chuông Đồng dẫn đầu, còn tiếng Khánh
Ngọc thì kết thúc. Tiếng chuông dẫn đầu là công việc của
Bậc THÁNH. TRI đến”Trí Tri”. THÀNH Sự đến chỗ
“Cách Vật”.(81)
Thật vậy, điều trên đâu có làm giảm giá trị của Mạnh Tử
chút nào đâu vì đó là Sự Thật. Theo Cố Triết Gia Kim Định,
nếu Khổng Tử đã đạt tới đợt Minh Triết thì những môn
sinh của Ngài như Mạnh Tử , Tuân Tử…đã đạt được đợt
Triết Lý. Tuy nhiên, theo thiển ý, không vì vậy mà Mạnh
Tử đánh mất Vai Trò và nét Độc Đáo của riêng mình. Là vì
nếu xét về nội tại, Triết Lý thấp hơn Minh Triết, “nhưng
đối với quảng đại quần chúng thì nó có ích không kém
Minh Triết vì giúp cho nhiều người hiểu được cái thâm
thúy của Minh Triết”. (82)
Mà bằng chứng hỗ trợ cho lập luận của chúng tôi là hậu thế
đã tôn Mạnh Tử thành bậc Á THÁNH, chỉ đứng sau Khổng
Tử trong Vương Nho.
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Phần phân tích ở trên không cản trở chúng tôi thấy được
những Ưu Điểm nơi diễn giả II rằng ông ta là người đầu
tiên trong nước sau 1975 (ít nhất cách chính thức) áp dụng
các Phạm Trù của Tư Tưởng Kim Định vào Phong Tục học;
nhờ vậy mà hai cuốn sách của ông ta tương đối có đường
hướng hơn đa số các sách khác trong lãnh vực này. Ông ta
cũng đã biết khẳng định rằng:
– “Lương Kim Định là người đầu tiên và cho đến nay là
duy nhất viết nhiều sách nhấtvề văn hóa Việt Nam…..”
– “Kim Định là người đi tiên phong trong việc tìm kiếm
những giá trị tinh thần đặc thù của dân tộc”
– đề xuất những nhận định khái quát rất mạnh bạo, rất
tiên phong…..Đó là nhận xét về vai trò và đóng góp của
văn hóa Bách Việt đối với văn hóa Trung Hoa.”
– Kim Định…..đã khởi tạo ra được một phong trào nghiên cứu văn hóa Việt, tư
tưởng Việt…, ông đã khơi gợi lên được lòng yêu nước, yêu dân tộc trong một
phạm vi rộng lớn trí thức và lớp trẻ.….”…..vvv…..
Tuy nhiên, kèm theo đó là những XẢO THUẬT như:

– Trong “Việt Lý Tố Nguyên “ Kim Định nói đến khoảng
thời gian 10,000 năm chứ không phải “khoảng 7-8 vạn
năm trước” như diễn giả II cố tình cho thính giả hoặc
độc giả hiểu như vậy. Hoặc
-Trong khi Kim Định luôn quan niệm NHO là của
Chung của VIỆT và TÀU, thì diễn giả II với những câu
tuyên bố có tính cách NỬA VỜI có vẻ cố tình cho thính
giả hay độc giả hiểu KHÁC tức làm như Ngài chủ trương
rằng Dịch hay các Kinh Điển khác hoặc chữ Nho là của
RIÊNG người Việt ! Mà mục tiêu tối hậu có vẻ là để gán
cho Kim Định cái gọi là tính “Cực Đoan” chăng! Hoặc
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– Trích dẫn NỬA VỜI Kim Định trong “Việt Lý Tố
Nguyên”nhằm mục đích gây hiểu lầm rằng Kim Định tỏ
ý đồng tình với chủ trương của Trung Cộng hay Việt
Cộng bằng cách chỉ ‘lượm lặt’ trong bài viết của Cố
Triết Gia những chữ, những câu, những đoạn văn nào
có lợi cho Trung Cộng và Việt Cộng, mà lãng bỏ những
đoạn bất lợi. Hoặc
– Xem Kim Định như chỉ là một tác giả Tham Khảo
bình thường trong khi các Khám Phá của Cố Triết Gia
về hai cặp Phạm Trù NÔNG NGHIỆP-DU MỤC và
VIỆT NHO-HÁN NHO đã được diễn giả II xử dụng
như ĐƯỜNG HƯỚNG Dẫn Đạo trong việc Nghiên Cứu,
Tìm Kiếm và Sắp Xếp dữ kiện và tài liệu đề hình thành
2 cuốn sách của ông ta…..vvv…..
Tóm lại, đối với diễn giả II tức ông Trần Ngọc Thêm, chúng tôi có thể tóm tắt toàn
bộ bài viết của chúng tôi bằng hai chữ ĐÁNG TIẾC. Đáng tiếc vì ông ta có thể có
thái độ KHÁC hơn là thái độ hiện có của ông đối với Kim Định là người mà ảnh
hưởng về mặt Tư Tưởng đã giúp ông rất nhiều trên bình diện Học Hỏi, Nghiên
Cứu, Sáng Tác và ngay cả trên con đường “Hoạn Lộ” !

Đáng tiếc vì NẾU ông ta tỏ ra THẲNG THẮN, MINH
BẠCH, THÀNH THẬT hơn trong việc Chân Nhận Giá Trị
và Ảnh Hưởng của KIM ĐỊNH đối với cá nhân ông và
đồng thời đóng góp một cách Tích Cực hơn trong việc
Truyền Bá AN VI và VIỆT NHO trước tiên đến với các
người VIỆT khác, sau đó đến với các Cộng Đồng không
phải Việt, thì theo chúng tôi, ông ta còn có thể tiến xa hơn
nữa trên con đường Học Hỏi.
Thiết nghĩ rằng như đã trình bày ở trên, tuy ông Trần Ngọc
Thêm có những điểm Tích Cực đối với An Vi và Việt Nho
nhưng vì nhiều lý do, ông ta KHÔNG làm tròn vai trò thực
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sự của mình, do đó đối với trường hợp ông Trần Ngọc
Thêm, chúng tôi cảm thấy BUỒN NHIỀU HƠN VUI !
Một ý tưởng bất chợt đến trong đầu chúng tôi liên quan đến
thắc mắc “Ông ta sợ gì?Và giả thuyết cuối cùng mà chúng
tôi đưa ra ở đây là : “Hay ông sợ nhà cầm quyền CSVN
không cho phép ông vượt qua giới hạn của việc “Tuyên
Dương Kim Định” kiểu NỬA VỜI ???!!!”
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CHÚ THÍCH

(1)HàVănThùy, “Bước Đầu Tìm Hiểu Sự Nghiệp Triết Gia
Kim Định”
(2)Trần Ngọc Thêm. “ Kim Định Với Việc Nghiên Cứu
Văn Hóa Việt Nam”
(3) Hà Văn Thùy, Idem
(4) Idem
(5) Lê Việt Thường, “Con Đường Nào Cho Việt Nam Hôm
Nay?”
http://www.tinparis.net/vn_index.html văn hóa/con đường
nào cho việt nam hôm nay
(6) Hà Văn Thùy, Idem
(7) Lê Việt Thường, “Hằng Tính Của Dân Tộc Việt”
http://www.minhtrietviet.net/article/article3a.htm
(8) Hà Văn Thùy, Idem
(9) Lê Việt Thường, “Con Đường Nào Cho Việt Nam Hôm
Nay?”,Idem
95
115

(10) Hà Văn Thùy, Idem
(11) Đông Lan, “Triết Lý An Vi Là Gì?”
http://www.minhtrietviet.net/article/article39.htm
(12) Hà Văn Thùy, Idem
(13) Kim Định, “Việt Triết Nhập Môn”
http://vietnamvanhien.net/viettrietnhapmon.html

(14) Kim Định, “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”
http://vietnamvanhien.net/photuongdepnhatcuaviettoc.pdf

(15) Hà Văn Thùy, Idem
(16) Kim Định, “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”,
Idem
(17) Hà Văn Thùy, Idem
(18) Lê Việt Thường, “Thái Độ Nghiêm Túc Khi Sử Dụng
Dữ Kiện hay Lý Thuyết Khoa Học”
http://www.minhtrietviet.net/article/article71.htm
(19) Hà Văn Thùy, Idem
(20) Hà Văn Thùy, Idem
(21) Trần Ngọc Thêm, Idem
(22) Tạ Chí Đại Trường : “Về “huyền sử gia” Kim Định và
các chi, bàng phái “huyền sử học” Việt Nam?
http:// www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12188&
rb=0302
(23) Đông Lan, “Tiểu Sử Cố Triết Gia Kim Định”
http://www.minhtrietviet.net/article/tieusu1.htm
(24) Vũ Khánh Thành,“Hành Trình Kim Định Và An Việt”
http://www.minhtrietviet.net/article/tieusu1.htm

96
116

(25) Trần Ngọc Thêm, Idem
(26) Tạ Chí Đại Trường, Idem
(27) Hà Văn Thùy, Idem
(28) Trần Ngọc Thêm, Idem
(29) Nguyễn Đình Chú, “Những Ngày Ấy”
http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song/cuocsong-quanh-ta/4322-triet-gia-tran-duc-thao-nhung-ngayay.html
(30) Nguyễn Mạnh Tường, “Un Excommunié” (Kẻ Bị Rút
Phép Thông Công)
http://minhtrietviet.net/kbrptca/

(31) Trần Ngọc Thêm, Idem
(32) Trần Ngọc Thêm, Idem
(33) Kim Định “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”, Idem
(34) Idem
(35) Trần Ngọc Thêm, Idem
(36) Lê Việt Thường, “Những Sai Lầm Ngộ Nhận Về Cố
Triết Gia Kim Định”
http://www.minhtrietviet.net/article/article40.htm
(37) Idem
(38) Lê Việt Thường, “Khi Nhà Sử Học Lạc Đường Vào
Thế Giới Văn Hóa”
http://www.minhtrietviet.net/index.htm
(39) Kim Định, “Việt Triết Nhập Môn”, Idem
(40) Lê Việt Thường, “Minh Triết Dẫn Đạo Chính
Trị”http://minhtrietviet.net/minh-triet-dan-dao-chinh-tri/
(41) Kim Định, “Việt Triết Nhập Môn”, Idem
(42) Idem
(43) Lê Việt Thường, “Minh Triết Dẫn Đạo Chính Trị”.
97
117

Idem
(44) Kim Định, “Việt Triết Nhập Môn”, Idem
(45) Kim Định “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”, Idem
(46) Nguyễn Hiến Lê, “Kinh Dịch: Đạo Của Người Quân
Tử”, NXB Văn Hóa,SG 1994, tr. 46
(47)Kim Định, “Loa Thành Đồ Thuyết”
http://vietnamvanhien.net/loathanhdothuyet.pdf

(48) Trần Ngọc Thêm, “Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt
Nam”NXBTPHCM, 2001, tr.611
(49) Kim Định, “Hùng Việt Sử Ca”
http://vietnamvanhien.net/hungvietsuca.html

(50) Lê Việt Thường, “Cần Cập Nhật Hóa Phương Pháp Và
Nôi Dung Trong Lãnh Vực Suy Tư”
http://www.tinparis.net/vn_index.html văn hóa/cần cập
nhật hóa phương pháp và nội dung trong lãnh vực suy tư
(51) Kim Định “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”
http://vietnamvanhien.net/photuongdepnhatcuaviettoc.pdf

(52) Trần Ngọc Thêm, Idem
(53) Idem
(54) Idem
(55) Trần Ngọc Thêm, “Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt
Nam”Idem, tr.614-615
(56) Kim Định, “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”,
Idem
(57) Kim
Định, http://vietnamvanhien.net/vandequochoc.pdf
(58) Trần Ngọc Thêm. “ Kim Định Với Việc Nghiên Cứu
Văn Hóa Việt Nam”, Idem

98
118

(59) Idem
(60) Idem
(61) Kim Định, “Việt Lý Tố
Nguyên”http://vietnamvanhien.net/vietlytonguyen.html
(62) Trần Ngọc Thêm, Idem
(63) Kim Định, “Việt Lý Tố Nguyên”. Idem
(64) Idem
(65) Trần Ngọc Thêm, Idem
(66) Kim Định, “Hùng Việt Sử Ca”, Idem
(67) Idem
(68) Trần Ngọc Thêm, “Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt
Nam”Idem, tr.64-65
(69) Chang K.C., “the Archaeology of Ancient China, New
Haven, Conn,. 1968
(70) Lê Văn Ẩn, “Việt”
http://www.minhtrietviet.net/article6.pdf
(71) Idem
(72) Kim Định, “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”,
Idem
(73) Lê Việt Thường, “Hiện Tượng Kỳ Quái: ‘Tổ Quốc Ăn
Năn”
http://www.minhtrietviet.net/article/article31.htm
(74) Trần Ngọc Thêm. “ Kim Định Với Việc Nghiên Cứu
Văn Hóa Việt Nam”, Idem
(75) Trần Ngọc Thêm, “Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt
Nam”Idem, tr.151
(76) Idem, tr.609
(77) Idem. Tr.608
(78) Kim Định, “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”,
Idem
99
119

(79) Trần Ngọc Thêm, “Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt
Nam”Idem, tr.481
(80) Idem, tr.615
(81 )Kim Định, “Chữ Thời”
http://vietnamvanhien.net/chuthoi.pdf

(82) Kim Định, “Những Dị Biệt Giữa Hai Nền Triết Lý
Đông Tây”,Idem

Lê Việt Thường

100
120

T. Kelton, USA, 1984
(17) Kim Định,“Tinh Hoa Ngũ Điển”, Idem
(18) Kim Định, “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”, Idem
(19) Kim Định, “Hựng Việt”, Idem, tr.35
(20) Kim Dịnh, “Tinh Hoa Ngũ Điển”, Idem
(21) Kim Định, “Hưng Việt, Idem, tr. 36
(22) Kim Định, “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”, Idem
(23) Kim Định,“Nguồn Gốc Văn Hóa Việt Nam”,Idem tr.99
(24) Kim Định, “Sứ Điệp Trống Đồng”, An Việt San José, 1999, tr.198-199
(25) Kim Dịnh, “Tinh Hoa Ngũ Điển”, Idem
(26) Idem
(27) Idem
(28) Kim Định, “Gốc Rễ Triết Việt”, An Việt Houston, tr.75
(29) Kim Định,“Nguồn Gốc Văn Hóa Việt Nam”,Idem tr.99-100
(30) Kim Định, “Gốc Rễ Triết Việt”, Idem, tr.75
(31) Kim Định,“Việt Lý Tố Nguyên”,Idem
(32) Idem
(33) Kim Định, “Gốc Rễ Triết Việt”, Idem, tr.76-77
(34) Kim Định, “Hồn Nước và Lễ Gia Tiên”, Nam Cung, 1979, USA, tr. 43
(35) Kim Định, “Tinh Hoa Ngũ Điển”, Idem
(36) Idem
(37) Kim Định, “Hưng Việt, Idem, tr. 36-37

101
121

Lê Việt Thường

NHỮNG NGỘ NHẬN LÂU ĐỜI VỀ NHO GIÁO (Phần Một)

NHẬP ĐỀ

Vì cuộc đời ngắn ngủi và thế hệ chúng ta sinh ra khi Tây Phương
đang ở tột đỉnh của Văn Minh cũng như quanh ta sách vở phần lớn
đang “đồng ca” về sự Hùng Cường của họ, khiến chúng ta có cảm
tưởng rằng tình trạng các nước Tây Phương nếu không luôn luôn thì
ít nhất trong phần lớn lịch sử của họ, chiếm được địa vị trổi vượt khi
so sánh với các nền Văn Minh khác. Điều trên dễ dẫn đến kết luận
rằng đó là nhờ tính Ưu Thắng của nền Văn Hóa Tây Phương. Tuy
nhiên, nếu chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc hơn Lịch Sử
Văn Minh của Nhân Loại với các Học Giả hàng đầu trên Thế Giới thì
có lẽ ta sẽ có một hình ảnh khác, rất khác nữa! Thật vậy, Tây Phương
chỉ thực sự hùng cường mới mấy trăm năm gần đây thôi, và suốt
chiều dài Lịch Sử Nhân Loại, “ngọn đuốc” Văn Minh có khuynh
hướng “chuyển tay” từ dân tộc này qua dân tộc khác. Và hình như
không có dân tộc nào chiếm được ‘độc quyền’ trong lãnh vực này
cả!
Tình trạng có lẽ cũng tương tự bên miền Viễn Đông. Phần lớn trong
chúng ta thường có cảm tưởng về một nước Tàu to lớn hiện hữu lâu
đời bên cạnh những nước nhỏ trong đó có Việt Nam. Mà không ngờ
rằng hình ảnh về một nước Tàu ‘vĩ đại’ chỉ thực sự có từ thời Tần
Hán, tức cách đây khoảng hơn hai ngàn năm một chút và như một
học giả Trung Hoa danh tiếng, Trương Quang Trực khẳng
định, “điểm gốc của văn minh Trung Hoa” chỉ bao gồm vài ba bộ
lạc “ở ba tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và Hà Nam, lưu vực sông Hoài”
(1) mà thôi! Trong khi đó, đại tộc Bách Việt đã có một thời chiếm cứ
toàn thể lãnh thổ nước Tàu ngày nay.
Có lẽ một trong những nguyên nhân chính yếu của điều Ngộ Nhận
nêu trên là tự thân việc bàn về nguồn gốc của bất cứ dân tộc nào đã
là một chuyện ‘nhiêu khê’; mà bàn về nguồn gốc của dân tộc Việt
Nam thiết tưởng lại còn ‘nhiêu khê’ hơn nữa, do hoàn cảnh đặc thù
của chúng ta. Lý do là vì đối tượng nghiên cứu, học hỏi của khoa Cổ
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Sử nằm ở một thời rất xa trong quá khứ, nên quả là chuyện ‘nhiêu
khê’ khi phải tìm kiếm dữ kiện, bằng chứng. Vậy nên, trong một thời
gian dài, khoa Cổ Sử thường dựa trên những giả thuyết rất là ‘bấp
bênh’.
Vào thập niên 1960, sau nhiều năm nghiên cứu về Nguồn Gốc nước
nhà, Cố Triết Gia Kim Định mới đưa ra lý thuyết VIỆT NHO với hai
đề quyết lớn sau đây:
– Một là người Bách Việt làm Chủ nước Tàu trước người Tàu
– Hai là người Bách Việt đã góp công vào việc hình thành Nho
Giáo
sơ
khởi,
khiến cho dư luận ‘xôn xao’ một thời !
May mà gần đây nhờ những tiến bộ Khoa Học với kỹ thuật ‘định
tuổi’ bằng Carbon 14 trong ngành Khảo Cổ, hay kỹ thuật ‘Gene
DNA’ trong Di Truyền học hoặc phương pháp nghiên cứu Mới trong
Ngôn Ngữ học…vvv…khiến cho công việc đặt Giả Thuyết đỡ ‘bấp
bênh’ hơn xưa. Tuy nhiên cũng còn rất nhiều điều khó khăn cần phải
được khắc phục. Mà một trong những phương thức được áp dụng
ngày nay để giải quyết các khó khăn là sự cộng tác Liên Ngành nhằm
giúp đương sự nhìn vấn đề dưới nhiều góc cạnh khác nhau, dễ đưa
đến những sáng kiến mới mẻ cũng như những bổ túc cần thiết giữa
các ngành về phương diện Lý Chứng.
Thật vậy, nhờ vốn kiến thức Uyên Bác của Cố Triết Gia trong nhiều
lãnh vực khác nhau có thể áp dụng vào vấn đề Nguồn Gốc nước nhà
cộng với một Trực Giác bén nhạy và óc Nhất Quán của một Triết Gia
mà chủ thuyết VIỆT NHO đã được khám phá ra.
I) BÁCH VIỆT LÀ CHỦ ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TÀU

Về phương diện Cổ Sử, trước khi dùng Sử Truyền để trình bày
Nguồn Gốc của phần đất của Viễn Đông mà ngày nay có tên là nước
Tàu, đồng thời kiểm chứng sự khả tín của các dữ kiện trong Sử
Truyền với các khám phá Khoa Học mới mẻ nhất, chúng tôi xin được
trích dẫn dưới đây ý kiến của một Học Giả VN, Cố Ls Cung Đình
Thanh về Giá Trị của Sử Truyền: “Một điều lạ là những sử liệu xưa
kia coi là giá trị nhất, khả tín nhất thì lại có vẻ trái ngược sự thực
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mới được khoa học phơi bày nhất, trong khi những truyền thuyết mà
học giả thời thuộc Pháp hay xa hơn nữa, thời chịu văn hóa Trung
Hoa vẫn cho là mê tín, hoang đường xem ra lại gần sự thực hơn”(2).
Và sau đây là phần tóm lược khái quát về nội dung của Sử Truyền
liên quan đến Nguồn Gốc của Viễn Đông:
“Câu chuyện xảy ra vào thời mở đầu Tân Thạch, tương đương với
Sung Tích kỳ (Holocene) vào lối hơn 10.000 trước đây. Sau khi băng
giá tan rã, khí hậu trở nên ấm áp, loài người lục đục dời bỏ những
hang động trong dãy Thiên Sơn (Tây Bắc Tibet và Tây Tân Cương)
để thiên di xuống các vùng bình nguyên.
Trong đoàn người tiến về phía Đông, có hai chi gọi là Bắc Tam Hệ
và Nam Tam Hệ.
Bắc Tam Hệ là ba phái đi theo Thiên Sơn Bắc lộ gồm có:
– Phái Mãn tộc chiếm lĩnh vùng cực bắc Trung Hoa ngày nay
– Phái Mông Cổ chiếm lĩnh chính Bắc Trung Hoa
– Phái Đột Quyết (Turcs) chiếm lĩnh Tây Bắc Trung Hoa và Đông
Nam Tây Bá Lợi Á
Nam Tam Hệ gồm có ba tộc là Miêu, Hoa, Tạng:
– Tạng tộc (Tibetans) thì đi lần theo Thiên Sơn Nam Lộ tới định cư ở
vùng Hy Mã Lạp Sơn, rồi sau lan ra vùng Thanh Hải, Tây Khương.
Về hai tộc Viêm Hoa thì thoạt kỳ thủy
– Viêm Việt theo dòng sông Dương Tử vào khai thác vùng Trường
Giang Thất Tỉnh tức là bảy tỉnh thuộc Dương Tử Giang là Tứ Xuyên,
Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, An Huy, Chiết Giang, rồi
lần lần một mặt theo bình nguyên Hoa Bắc lên khai thác vùng Hoàng
Hà Lục Tỉnh là Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Thiểm Tây,
Cam Túc. Còn phía Nam thì lan tới lưu vực thứ ba gọi là Việt Giang
Ngũ Tỉnh gồm Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc
Kiến.
– Cả năm tỉnh này từ lâu đều có người Viêm Việt cư ngụ. Theo Chu
Cốc Thành trong quyển ‘Trung Quốc Thông Sử’ và một số Sử Gia
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khác thì Viêm Việt đã có mặt ở khắp nước Trung Hoa cổ đại, trước
khi các dòng tộc khác tràn vào, nên Viêm Việt kể là CHỦ Đầu Tiên.
Khi Viêm Việt đã định cư rồi Hoa Tộc tuy theo Thiên Sơn Nam Lộ
như Viêm Việt nhưng còn sống đời săn hái vùng Tân Cương, Thanh
Hải, hồi đó còn là Phục Địa vì cát chưa lấn được những đất phì nhiêu
để biến thành sa mạc như ta thấy ngày nay, về sau họ theo khửu sông
Hoàng Hà tiến vào Bắc Trung Hoa chiếm lại đất của Viêm Việt ở
vùng này, và bị Si Vưu lãnh tụ Viêm Việt chống cự. Lãnh tụ Hoa
Tộc là Hiên Viên tập hợp lại các bộ lạc Hoa Tộc để cùng với Viêm
Việt ba lần đại chiến trong đó có trận Trác Lộc. Từ khi Si Vưu bị tử
trận thì Hoa Tộc bá chiếm 6 tỉnh lưu vực Hoàng Hà để lập quốc.
Hiên Viên nhờ vậy được công kênh lên làm tổng tù trưởng và xưng
hiệu là Hoàng Đế.” (3)
Các cuộc Thiên Di vừa nêu trên có lẽ liên quan đến hiện tượng Biển
Tiến, “biển lùi” và các cơn Đại Hồng Thủy.
“Khoa Học ngày nay cho biết là có 20 thời kỳ Băng Hà và Giáng
Băng trong 2 triệu năm qua, tương đương với 20 thời kỳ nước lên
xuống. Riêng ở hậu kỳ Pleistocene nghĩa là vào thời gian có người
Khôn Ngoan tức từ 125.000 đến 10.000 năm cách ngày nay, có
5 lần nước biển lên xuống ở Đông Nam Á vào khoảng 100.000,
80.000, 60.000, 40.000 và 18.000 năm cách ngày nay. Riêng đợt
Biến Tiến cuối cùng, sau thời kỳ Băng Hà Wiirm tan, khởi đầu vào
khoảng 18.000 năm trước ngày nay. Lúc đó nước biển thấp hơn bây
giờ là 130 m. Mỗi năm biển tiến trung bình 10 mm, đến khoảng gần
8.000 năm trước, mức nước biển tương đương với mức nước biển
ngày nay. Tuy nhiên có 3 lần nước biến tiến đột ngột và xảy ra vào
khoảng 14.000, 11.590 và 8.000 năm cách ngày nay ”(4)
Các sự kiện, bìến cố mà Sử Truyền đề cập ở trên có lẽ nằm trong
khoảng thời gian của ba cơn Đại Hồng Thủy gần nhất, ngoài ra nếu
căn cứ trên NIÊN ĐẠI của các trận Hồng Thủy, thì các sự kiện, biến
cố mà Sử Truyền đề cập có lẽ đã xảy ra với cơn Đại Hồng Thủy thứ
NHÌ ở đợt Biển Tiến cuối cùng của hậu kỳ Pleistocene.
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Theo Bs Stephen Oppenheimer, những cơn động đất do những chấn
động địa chấn thời kỳ hậu Băng Hà gây ra là những trận động đất dữ
dội nhất từng được biết đến, kéo theo những con sóng lớn dữ dội tràn
vào Thái Bình Dương nhận chìm tất cả các bờ biển và vùng nội địa
bằng phẳng theo một đường thẳng.(5) Những người sống sót phải tìm
đường ra đi và một phương thức có thể áp dụng là nương theo các
con sông lớn , giống như lộ trình phát tán ngôn ngữ mà nhà ngôn ngữ
học Johanna Nichols chủ trương, tức từ miền duyên hải lên miền núi.
Do đó, S. Oppenheimer mới đưa ra giả thuyết về “Quê Hương miền
Duyên Hải và nơì Lánh Nạn miền Núi Cao” cho cư dân Tiền Sử của
Đông Á và Đông Nam Á.
Trở lại Sử Truyền, sau khi cơn Đại Hồng Thủy thứ NHÌ chấm dứt
vào lối hơn 10.000 năm trước đây, hai Chi của dân Da Vàng là Bắc
Tam Hệ gồm ba phái Mãn Tộc, Mông Cổ, Đột quyết, và Nam Tam
Hệ gồm Miêu, Hoa, Tạng, thiên di về miền đồng bằng và duyên hải.
Chuyện này chỉ xảy ra nếu đúng như chủ trương của S. Oppenheimer
là TRƯỚC ĐÓ, những người sống sót của cơn Đại Hồng Thủy thứ
NHÌ lần theo các con sông lớn để lên “Tỵ Nạn” ở vùng núi. Do đó,
các dữ kiện và lý thuyết KHOA HỌC mới mẻ có vẻ rất ĂN KHỚP
với chủ trương “Thiên Sơn” của SỬ TRUYỀN Viễn Đông.
Phần trình bày trên đây cho thấy cả Sử Truyền lẫn Khoa Học tân
tiến đều xác nhận thuyết VIỆT NHO với đề quyết lớn đầu tiên là đại
tộc Bách Việt trong đó có Lạc Việt làm CHỦ nước Tàu trước Hoa
Tộc.
Ngoài ra, có một thời các Học Giả tranh cãi để xem đồ Gốm
Ngưỡng Thiều và Long Sơn cái nào ‘đẻ’ ra cái nào vì đó là một vấn
đề lớn: nếu bảo là Ngưỡng Thiều (ở phía Tây) là khởi điểm thì TÀU
đặt nền móng Văn Minh; còn bảo là Long Sơn (phía Đông) thì là do
LẠC VIỆT. Vậy mà Ts W. G. Solheim II lại còn đi xa hơn nữa khi
quả quyết rằng cả hai nơi Ngưỡng Thiều và Long Sơn đều do Văn
Hóa Hòa Bình phát xuất.(6) Thêm một bằng chứng của giới Học Giả
Quốc Tế củng cố cho chủ thuyết Việt Nho.
Chủ trương của Ts W. G. Solheim II gặp sự chống đối chính yếu
trong ngành Ngôn Ngữ học. Lý do có lẽ là tại đa số các nhà Ngôn
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Ngữ học Lịch Sử vì căn cứ nhiều trên Chữ Viết và VĂN BẢN nên
thường ‘rập khuôn’ theo mô thức phát tán BẮC-NAM, đi ngược lại
với chủ trương NAM-BẮC của những nhà Khảo Cổ như W.G.
Solheim, W. Meacham, Charles Higham cũng như của các khám phá
gần đây của khoa Di Truyền học với địa bàn hoạt động hàng chục
ngàn năm về trước trong lãnh vực Cổ Sử học tại miền Viễn Đông.
Trong khi đó, lịch sử Chữ Viết mới bắt đầu khoảng 6.000 năm trước
đây; do đó địa bàn hoạt động của đa số các nhà ngôn ngữ Lịch Sử
thường giới hạn ở 6 hoặc 7.000 năm trước đây. Và đó là thời Tiền Sử
gần của miền Viễn Đông vì sau đó là các nhà Hạ Thương Chu. Sự
phát tán các ngôn ngữ Hoa Tộc bắt đầu cách đây khoảng 3.000 năm
vào thời nhà Chu, trở nên mạnh mẽ hơn dưới các đời Tần, Hán, cùng
với sự bành trướng ảnh hưởng của người Hoa Hán về phương Nam
đã tóm thâu không biết bao nhiêu sáng kiến của dân Bách Việt mang
về làm của riêng.
Lấy một thí dụ về cây Lúa Nước là một trong những phát minh nền
tảng của nền Văn Minh Nông Nghiệp tại Đông Nam Á. Quý Vị chắc
còn nhớ là trước kia khi học Sử Sách, chúng ta đã được dạy là nhờ
Thái Thú Nhâm Diên của Tàu vào khoảng 2.000 năm trước đây, đã
có công sang nước ta giảng dạy nên dân ta mới biết cày cấy lấy gạo
mà ăn.
Nhưng vấn đề nguồn gốc Lúa Nước đã bắt đầu được đặt lại với Ts
Solheim II khi nhóm ông tìm thấy tại vùng Non Nok Tha, phía Bắc
Thái Lan Hạt Lúa có niên đại cổ hơn giống lúa ở Trung Hoa hay Ấn
Độ cả ngàn năm.
Ngay cả nhà Khảo Cổ Peter Bellwood, tuy bất đồng ý kiến với Ts
Solheim II ở những điểm khác, cũng cổ võ cho thuyết quê hương lúa
nước phải ở vùng khí hậu nhiệt đới từ Đông Dương xuống Mã Lai,
Miến Điện mới là thích hợp (7).
Một trong những dữ kiện mới nhất là nhà Khảo Cổ gốc Thái Surin
Pookajorn đã tìm thấy những hạt lúa ở hang Sakai có niên đại C14
đến 9260-7620 năm trước đây.(8)
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Bs Stephen Oppenheimer đã kết luận về vấn đề Lúa Nước như sau:
“Nay chúng ta có một hình ảnh mới, lạ lùng là : thay vì cái mô thức
cho Trung Hoa là nơi phát sinh kỹ thuật trồng lúa nước, ta thấy
chính giống người nói tiếng Nam Á ở Đông Dương thường bị coi là
giống Man Di lại dạy cho người Trung Hoa kỹ thuật thuần hóa Lúa
Nước”.(9)
Lúa Nước, một trong những thành tố nền tảng của nền Văn Minh
Nông Nghiệp tại Đông Nam Á, là một trường hợp Điển Hình về sự
Thoán Đoạt công trình Khám Phá của dân Bách Việt bởi người Hoa
Hán. Cùng số phận với Lúa Nước, còn nhiều khám phá khác như
Tằm Tang, Đồ Đồng, Đồ Gốm……. và ngay cả Văn Tự ít nhất ở đợt
‘tại Thiên thành Tượng’.
Tóm lại, vì hình ảnh một nước Tàu lâu đời và to lớn “đứng” bên cạnh
những nước nhỏ trong đó có Việt Nam, thực sự chỉ mới có từ thời
Tần Hán tức cách đây khoảng 2.000 năm mà thôi, trong khi đó như
vừa được trình bày ở trên, dân Viêm Việt đã có mặt trên toàn thể địa
vực tương đương với nước Tàu ngày nay ngay từ đầu, và đó chính là
lý do và nguồn gốc của sự Ngộ Nhận về Chủ Quyền trên vùng lãnh
thổ nêu trên.
[Trong các bài viết trước đây, chúng tôi có đề cập đến sự kiện là theo
các khám phá mới nhất của các ngành Di Truyền, Khảo Cổ
học ……ngày nay, thì con người Hiện Đại (Homo Sapiens Sapiens)
từ Phi Châu đến định cư đầu tiên tại vùng Đông Nam Á cách đây
khoảng 60.000 năm theo ngã Nam Á. Nhưng phải chờ đến khi miền
Bắc bớt lạnh giá tức cách đây khoảng 40.000 năm, ( có lẽ sau khi xảy
ra hiện tượng ‘đột biến di truyền’ biến da Đen thành da Vàng) thì
đoàn người này từ Đông Nam Á mới thiên di lên phía Bắc đến định
cư tại vùng đất Cổ Việt tức nước Tàu ngày nay.
Còn nguồn gốc người Hoa Hán là do các đoàn người cũng từ Phi
Châu sang, nhưng qua ngã Âu Châu và Trung Á, đến lâu sau LAI
giống với dân bản thổ Viêm Việt đã hiện diện từ trước, vào thời kỳ
cách đây khoảng từ 15.000 đến 20.000 năm. Lúc ban đầu, họ chỉ bao
gồm một vài bộ lạc nhỏ cư ngụ ở phía Tây Bắc trên bờ sông Hoàng
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Hà Và sau đó xảy ra những diễn biến mà chúng tôi vừa trình bày ở
phần trên của bài này].
II) BÁCH VIỆT HÌNH THÀNH NHO GIÁO SƠ KHỞI
A) DẪN NHẬP

Tình trạng cũng tương tự đối với vấn đề Nguồn Gốc của Nho Giáo.
Thật vậy, “vì mọi người chỉ quen biết nước Tàu qua hình ảnh một
nước Tàu với ngũ thiên niên sử, với giải đất mênh mông chạy dài từ
tỉnh Cam Túc Mãn Châu đến Bắc Việt, mà không để ý đến sự khác
biệt trong thời gian không gian”(10)
Thật vậy, với sự hiện diện của cư dân Viêm Việt ngay từ đầu tức ở
thời Tiền Sử xa xưa, thì có thể nói VIỆT NHO thời đó đã bàng bạc
trên khắp nước Tàu trước khi người Tàu xâm nhập. Và sau này tức ở
thời Tiền Sử gần hơn, khi người Tàu xâm nhập rồi thì họ cũng chỉ
chiếm cứ những khoảng không gian rất ‘khiêm tốn’.
Việt Nho ở thời kỳ đầu tiên của Cổ Việt mà lãnh thổ tương đương
với nước Tàu ngày nay, còn được Cố Triết Gia Kim Định gọi ở nơi
khác là HOÀNG NHO, mà nội dung được chứa đựng trong bốn loại
sách gọi là : Tam Phần, Ngũ Điển, Bát Sách, Cửu Khâu, mà tương
truyền là nhà Chu (1122-225 trước T.L.) đã ‘để mất’, khiến người
sau quên dần dòng văn hóa Hoàng Nho này. Do đó, người Tàu chỉ
còn tính lịch sử từ Hoàng Đế 2696 trước T.L. trở lên Thần Nông là
2737 trước T.L. , Phục Hy 2852 trước T.L.
Sau Tam Hoàng đến đợt Tổ thứ hai là Nghiêu Thuấn. Sách Trung
Dung chương 30 viết: ‘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 theo vua Văn, vua Vũ.)
Thế mà, trong sách Mạnh Tử ( Ly Lâu Hạ ) khi đề cập đến nguồn
gốc của Vua Thuấn, Văn Vương lại đề quyết chính là người Man Di
(Vua Thuấn gốc Đông Di, còn Văn Vương gốc Tây Di) .Vì thế, ta có
thể gọi thời này là DI NHO, tức là Nho của dòng tộc Man Di. Xin
lưu ý từ ‘Man Di’ là chỉ tên của chủng tộc Man và Di , còn gọi chung
là Tứ Di (và vào thời đó, chưa có tính ‘bôi bác’ ‘khinh miệt’ cho là
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‘mọi rợ’ như thái độ của người Tàu sau này đối với dân Bách
Việt).(11)
Đợt Ba là VIỆT NHO vì Việt cũng là Bách Việt , là tên phổ biến từ
thời Chiến Quốc để chỉ các dòng tộc cũ như Tứ Di hay Man Di.
(Nhưng riêng về từ ‘Việt’, theo những khám phá mới nhất của Khoa
Học ngày nay, thì có những bằng chứng Khảo Cổ về sự hiện hữu của
Từ này lên tới ít nhất cho đến đời nhà Thương). Đó là một liên đoàn
các dân bản thổ đã cư ngụ từ phía Nam sông Hoàng Hà trải dài tới
phía Đông bờ Thái Bình Dương, (và như đã đề cập ở trên) họ cư ngụ
khắp vùng lãnh thổ tương đương với nước Tàu ngày nay trước khi
Tàu lập quốc và xuất hiện một dân tộc gọi là Tàu. Đoàn cư dân bản
địa này gồm nhiều dòng tộc như Viêm Chủng, Tam Miêu, Cửu Lê,
rồi còn là Cửu Di, Tứ Di….và sau này được 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 Việt Nam hiện nay.
Chữ VIỆT của đoàn người Bách Việt này được viết với bộ Mễ, chỉ
lúa Mễ của nền văn hoá Nông Nghiệp. Mễ là loại lúa nước , khác loại
lúa khô, lúa tắc của Du Mục Hoa Hán
Tóm lại, Hoàng Nho, Di Nho cũng chính là VIỆT NHO, vì khởi thủy
chỉ có đại chủng tộc Bách Việt cư ngụ toàn cõi mênh mông từ miền
Nam Hoàng Hà đến tận bờ Thái Bình Dương, với nền văn hoá chung
là Nho Nguyên Thủy. Việt Nho do đó còn là Nguyên Nho.(12)
B) HOÀNG NHO CHÍNH LÀ VIỆT NHO

Về đề quyết thứ nhất ‘Hoàng Nho cũng chính là Việt Nho’, chúng ta
hãy trở lại với bộ ba gọi là ‘Tam Hoàng” của người Tàu, mà người
đọc nếu tinh ý một chút, có thể nhận thấy tính cách Du Mục, ‘Trọng
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NAM’ của ‘bộ ba’ ‘Tam Hoàng’ này gồm toàn nhân vật ‘đực rựa’
theo thứ tự của họ là ‘Hoàng Đế-Phục Hy-Thần Nông’ do đó có tính
cách ‘Duy Dương’ nên trái với tinh thần triết lý Âm-Dương hai
chiều của Kinh Dịch. Vậy nên, cũng đi ngược lại với tính cách Nông
Nghiệp, ‘Trọng NỮ’ của ‘bộ ba’ ‘Tam Hoàng’ của Viêm Việt bao
gồm ‘Phục Hy-Nữ Oa-Thần Nông’ được xếp theo tinh thần ‘Lưỡng
Long Chầu Nguyệt’ với nguyên tắc ‘Chúng do Quả vi Chủ’ của Dịch
Lý, tức DƯƠNG [=nhiều (‘Chúng’ vì có hai Vị đại diện (Phục Hy và
Thần Nông) phải ‘Tôn’ ÂM [ít (‘Quả’) vì chỉ có Nữ Oa] làm CHỦ.
Lý chứng thứ hai về tính Kế Thừa của Việt Nho đối với Hoàng Nho
khi so với ‘Nho Tàu’ liên quan đến cách thức đặt Tên các giai đoạn
Văn Minh.
Giai đoạn Việt Nho đầu tiên còn gọi là Hoàng Nho thường được chia
làm 3 thời kỳ: Tam Hoàng, Ngũ Đế, Tam Đại. Ở thời kỳ Tam Hoàng,
để đặt Tên, các dân căn cứ vào Tài Đức mà cụ thể là các Sáng Chế
như sự dùng Lửa (Toại Nhân), làm Nhà (Hữu Sào), sáng tạo Kinh
Dịch (Phục Hy), làm Ruộng (Thần Nông)…..vvv…..
Các Danh Hiệu huyền sử nước ta đều đặt theo lối Tam Hoàng nêu
trên tức gọi theo các Phát Minh chứ không gọi theo Dòng Tộc như
người Tàu. Thí dụ :
_ phát minh Lửa (Toại Nhân) được ghi vào tên Xích Quỷ, Viêm Việt
_ làm Nhà (Hữu Sào) thì thành Hồng Bàng (=Nhà chim)
_ làm Ruộng (Thần Nông) được ghi vào chữ VIỆT với bộ
‘Mễ’…..vvv…..
_ cặp Phục Hy-Nữ Oa mà ý nghĩa được hình tượng bằng ‘hai đuôi
Giao nhau’ trở thành các danh hiệu Nước của Việt tộc: Văn Lang,
Giao Chỉ (cả hai chữ đều có hai nét “âm-dương giao thoa”)
TOẠI NHÂN:

phát minh ra phép dùng Lửa đã chấm dứt thời bắt sống ăn
tươi như thú vật, đặng bước vào thời nấu nướng, chiên, xào. Vì liên
hệ với cụ Toại Nhân mà chúng ta có tên Xích Quỷ. ‘Quỷ’ là ‘làm
Chủ’, còn ‘Xích’ là ‘đỏ’, hiểu là ‘đỏ lửa’, tức làm Chủ được Lửa, hay
là áp dụng Lửa vào cuộc sống. Cũng vì thế phương Nam thuộc Xích
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đế (Tây Bạch đế, Đông Thanh đế, Bắc Huyền đế, ở giữ là Hoàng đế).
Chỉ vì liên hệ này mà Việt tộc có tên Viêm tộc.
HỮU SÀO:

là ‘có Tổ’ có ý nói tới ‘nhà Sàn’, vì nó giống với ‘Tổ’, Tổ
làm trên cây ở giữa Trời cùng Đất. Nhà Sàn cũng vậy, có nóc chỉ
Trời, có sàn chỉ Người, có nền chỉ Đất. Vì thế nhà Sàn ám chỉ ‘TrờiNgười-Đất’. Sau này, Nho công thức hóa thành Tam Tài là ‘ThiênĐịa-Nhân’, ta quen gọi là Đạo BA.
THẦN NÔNG: có tên Viêm đế và một chuỗi những chim “Lửa” như
chim Tất Phương và chim Chương Dương đều là Thần Lửa phương
Nam, cũng như có những Tổ làm Thần Chúc Dong coi về Lửa, tức
kỷ niệm thời Tổ Tiên ta còn thờ Mặt Trời nên mới có những tên như
Viêm đế, Viêm bang, Viêm chủng mà nhà Phật dịch là Nhật chủng
cũng như nước ta nhận hoa Nhật quỳ làm Quốc hoa…..vvv…..(13)
[Vì đang nói đến thời kỳ Tổ Tiên ta còn thờ Mặt Trời như phần đông
các dân tộc sinh sống thời đó, chúng tôi xin được mở một dấu ngoặc
để nói thêm một chút về diễn tiến sau đó. Từ thờ Mặt Trời chuyển
qua giai đoạn Thờ Trời. Mà Đạo Thờ Trời cùng với Lễ Gia Tiên và
cơ cấu Ngũ Hành là 3 cột cái của ‘căn nhà’’ Việt Nho.
Thật vậy, Đạo Thờ Trời là của Bách Việt về sau Tàu mượn và dành
cho vua, dân không được thờ, đang khi bên ta đến đầu năm 1945, có
nơi đến 80% gia đình trong nhà có bàn thờ Ông Thiên.(14)
Và luôn tiện đang nói về Đạo Thờ Trời của Bách Việt, chúng tôi mới
chợt nhớ tới trường hơp có người lo cho ‘Ông Trời’ VIỆT làm việc
không xuể trước vô số nguyện vọng của dân chúng. Nhưng đó là một
điều Ngộ Nhận có lẽ bắt nguồn từ sự kiện người này không nắm
vững bản chất của “Ông Trời” Việt Nam cách riêng và Đông Phương
cách chung.
Ở đợt Tâm Thức cao nhất thì bản chất của Thượng Đế bên Đông
Phương được hiểu là VÔ NGÔI VỊ nên ‘Ông Trời’ VIỆT đâu cần
phải giải quyết từng vấn đề của từng cá nhân mà sợ ‘Ông’ làm không
xuể ? Lý do là ‘Ông’ đã ‘ấn định’ tất cả Luật Tắc từ thời ‘Big Bang’
rồi, như luật ‘Âm Dương’ của Dịch Lý chẳng hạn. Và cả Vũ Trụ,
Càn Khôn kể cả Con Ngưới cứ tuân theo Luật Tắc đó để mà Sống,
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mà Tiến Hoá. ‘Ông’ đâu cần mất thì giờ can thiệp nữa như có người
lo!
Chính vị Thượng Đế có NGÔI VỊ của phần lớn Tín Hữu bên Tây
Phương vì tính cách Can Thiệp nằm sẵn ngay trong bản chất Ngôi Vị
mới lo làm không xuể trước các đòi hỏi bất tận của Tín Hữu bên trời
Tây]
Xin trở lại vấn đề.
PHỤC HY-NỮ OA:

mà Cố Triết Gia Kim Định đề nghị ‘thử máu’, xem là
máu Tàu hay máu Việt ? Cố Triềt Gia viết: “Đó là phương pháp rất
khoa học vì đây không phải máu chủng tộc mà máu Văn Hóa. Đến
lúc thử xong thì toàn lại máu TR (Tiên-Rồng). Phục Hy cũng có tên
là Thanh Tinh, rồng xanh, đúng là máu R, còn bà Nữ Oa thì thấy là
máu T (Tiên=Chim), vì khi bà chết thì hóa ra chim Tinh Vệ tha đá
lấp bể. Tương truyền Nữ Oa lập ra phép Hôn Phối, thực ra là Linh
Phối giữa Trời với Đất, Âm với Dương…..”(15)
Mà triết lý Âm-Dương là nền tảng của Kinh Dịch mà tương truyền
do Phục Hy sáng tác ra với các Quẻ được tượng hình bằng 6 thể
Rồng để chỉ 6 trạng thái Tâm Thức của con người trong cuộc tiến
hóa. Điều thú vị ở đây là với Phục Hy chỉ có Quẻ, các đời sau mới
thêm Lời vào. Rồi cũng tương truyền Khổng Tử thêm phụ trương gọi
là Thập Dực nghĩa là “mười cánh”. Thế là nói lên Chủ Quyền của
VIỆT là Tiên Rồng rồi đó (vì chim đi với Tiên) trên Kinh Dịch là
sách nền tảng của Nho Giáo. Nếu Rồng như đã nói ở trên, là 6 thể
Rồng của quẻ Kiền mở đầu Kinh Dịch, vậy thì kết phải là mười cánh
Chim (biểu tượng Tiên), là Thập Dực vậy (16).
Còn về phía người Tàu, Tam Đại rồi tiếp theo Ngũ Bá, là một sự bắt
chước lối đặt Tên kiểu Tam Hoàng và Ngũ Đế nhưng đã SA ĐỌA:
Họ không còn dựa trên Tài Đức hay Sáng Chế như Việt Nho hay
Hoàng Nho đã làm, mà như với Tam Đại, người Tàu thiên về Cá
Nhân nên gọi tên bằng Triều Đại : Hạ-Thương-Chu, Tề Hoàn Công,
Tấn Văn Công…
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Sự Sa Đọa nêu trên còn được ghi đó đây: thí dụ Lễ Ký II.307 viết:
“Nghiêu Thuấn trọng Đức, nhà Hạ trọng Tước, nhà Ân trọng Phú”:
đó là những nấc đi Xuống của “Nho Tàu” , từ Đức qua Tước đến
Phú.(17)
Lý chứng thứ Ba về tính Kế Thừa của Việt Nho là cách thức gọi Tên
theo lối VIỆT: Nữ Oa, Thần Nông….mà không là Oa Nữ, Nông
Thần theo lối Hán.
C) DI NHO CHÍNH LÀ VIỆT NHO

Cũng như ở giai đoạn DI NHO, gọi Đế Nghiêu. Đế Thuấn…..mà
không là Nghiêu Đế, Thuấn Đế….Ngoài ra, như đã đề cập ở trên,
theo Mạnh Tử, Vua Thuấn là người Đông Di (=’Thuấn, Đông Di chi
nhân’), còn Văn Vương là người Tây Di (=“Văn Vương, Tây Di chi
nhân”), tức cả hai Vị đều là Tứ Di tức là gốc VIỆT cả ! Đó là dựa
trên bằng chứng Xác Thực mà nhân chứng không ai khác hơn là
Mạnh Tử. Còn đối các Vị khác tuy chưa có bằng chứng hiển nhiên
như trên, nhưng có thể cũng nằm trong trường hợp tương tự như Vua
Thuấn và Văn Vương vậy !
Ngoài ra, sở dĩ Khổng Tử đề cao Nghiêu Thuấn vì hai ông mang đầy
yếu tố VIỆT trong mình. Ông Nghiêu nêu cao đức Thiện Nhượng tức
là đức tính căn bản xã hội cộng đồng nguyên thủy của Việt tộc lấy sự
cộng tác tương trợ làm cốt cán như thấy trong bầu khí Trống Đồng là
thuận hòa từ nhượng cộng tác (xa với lối tranh đấu để sinh
tồn)…..Ông Thuấn cũng Thiện Nhượng như vậy, lại còn thêm một
đức tính trổi vượt của Việt tộc là đức Hiếu Thảo.
Hoặc nếu nhìn hơi khác một chút, thì cùng lắm cho Nghiêu là Tàu
(Nho) còn Thuấn là Việt thì Khổng Tử kể là nối Việt vào Nho khi
ghép hai ông lại một. Đặt Việt trước Nho là Khổng Tử đề cao Thuấn
hơn Nghiêu, vì Thuấn hội nhiều nét Việt hơn, như Tâm Tình là chữ
Hiếu, Nghệ Thuật là Ca Vũ (ông Thuấn làm ra nhạc Cửu Thiều) lại
còn kiêm bộ Nạp Ngôn đi sát với dân. Ông Nghiêu chỉ có việc Khoa
Học là Thiên Văn Lịch Pháp mà không ấm áp tình người như ông
Thuấn, và như vậy Thuấn có thể coi như biểu thị cho bước đầu VIỆT
Lý được NHO Công Thức Hóa.(18)
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Đàng nào thì trừ Đại Vũ, các Vị nêu trên đều chủ trương TRUYỀN
HIỀN rất gần với Tinh Thần Dân Chủ của Làng Xã VIỆT. Do đó
thêm một lý chứng nữa cho thấy Di Nho cũng chính là VIỆT NHO.
D) GIAI ĐOẠN “TAM ĐẠI”

Và sau đó là giai đoạn TAM ĐẠI: Hạ-Thương-Chu.
1) Nhà HẠ kéo dài 439 năm (-2205 : -1766 trước T.L.)
Tiếng ‘Hạ’ không phải tên một chủng tộc, mà để chỉ một mảnh đất
nhỏ ở mạn Nam sông Hoàng Hà. Đối với người mạn Bắc thì Nam kể
như Hạ. Có thể người Chàm Châu Đốc đã ở đấy vì họ cũng có tên
‘Hạ’ và có tục cưới Rể y như ông Vũ nhà Hạ ở quê vợ là Đồ Sơn tức
Hội Khê. Cha ông tên là Cổn được trao cho việc ‘trị thủy’ nhưng thất
bại, đến lượt ông Vũ thì thành công.
Chữ ‘Trị Thủy’ hiểu theo ẩn nghĩa là ‘Cai Trị Nước’. Ông Vũ ‘trị
thủy’ được là nhờ có con ‘Qui’ nổi lên ở sông Lạc đội quyển sách có
9 khoản. Theo cái nhìn của Huyền Sử thì đó là cách Cai Trị của Lạc
Việt gọi là Cửu Lạc, sau Nho Giáo gọi là Hồng Phạm Cửu Trù với
Lạc Thư, tất cả đều phát xuất từ Việt Tỉnh Cương tức là 9 điều xếp
theo 9 ô của chữ TỈNH của VIỆT Tộc.(19)
Thật vậy, nhà Hạ còn ở giai đoạn Huyền Sử và thiên Vũ Cống trong
Kinh Thư là bản đồ duy nhất còn sót lại trong Kinh Điển về thời này,
có thể dùng làm tài liệu để rọi ít nhiều ánh sáng vào cương vực Việt
Nho mà trung tâm lại ở phía Nam.
Nếu nói rằng địa vực vận hành của Sử Tàu là 3 châu Kinh, Duyện,
Dự nằm trên bờ sông Hoàng Hà, thế mà ở thiên Vũ Cống thì trung
tâm (nội phương) lại nằm ở Châu Kinh (tức Kinh Việt) trên bờ sông
Dương Tử. Như vậy rõ ràng đã có một sự di chuyển trung tâm từ
Dương Tử lên Hoàng Hà.
Mặt khác, nói Đại Vũ lập ra nhà Hạ có nghĩa là làm Vua phương
Nam và lập được hai công lớn: một là Đúc Đỉnh , hai là Trị Nước.
Trị Nước theo đồng văn có nghĩa là thực hiện nổi nền triết lý Việt
Nho vào việc Chính Trị, còn Đúc Đỉnh là đúc hai nền văn hóa Việt
Hoa vào một khối kêu là Hoa Hạ.
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Tóm lại, Đại Vũ là vị vua đầu tiên mở biên cương liên bang xuống
miền Nam, nên huyền sử kêu là lập ra Hoa Hạ, tức các nước phía
Nam, thế nên Sử Tàu kể nhà Hạ là nhà Vua đầu tiên của họ. Còn phía
Viêm Việt cũng gọi Hạ Vũ là ông Vua có vợ Việt, tức linh phối văn
hóa Việt…..Đại Vũ đã khéo léo đặt cơ chế của xã hội LÝ của Hoa
tộc trên cơ chế xã hội TÌNH của Viêm Việt. Đem ngoại phương đặt
vào nội phương, tức là lấy Việt Nho làm phần cốt cán.
Ngoài ra, ‘người Hán tộc có thành kiến Bắc-Nam. Song trải qua nạn
Ngũ Hồ, nhà Đông Tấn và các Nam triều thống trị phương Nam
hưng thịnh, người Bắc bị Nam hóa nên quan niệm Bắc –Nam dần
dần tiêu tán’. Đó là câu nói vô tình chứng minh nguồn gốc Việt Nam
của Nho Giáo, vì khi hai luồng văn hóa giao thoa thì Nam đã chuyển
hóa Bắc, rất nhiều lần như vậy tự xa xưa lúc Việt còn gọi là Lạc,
Miêu, Man…..
Sự chuyển hóa đã theo MỘT CHIỀU và nhiều lần nên về sau xóa
mất ý thức về sự việc , cho nên xảy ra hai hậu quả :
_ một là làm cho người Việt quên hẳn CÔNG ĐẦU của Tổ Tiên
mình đối với Văn Hóa
_ hai là không đề phòng với yếu tố Hoa nữa, nên chúng xuất
hiện kéo Nho Giáo thiên qua phía Hoa tộc. Thí dụ về sau Đại Vũ
KHÔNG Truyền Hiền mà là Truyền Tử thì đã SAI đường Viêm Việt.
Sử cũng còn vớt lại một câu rằng Vũ có ý truyền hiền nhưng hiền lại
là con Vũ, nên nói là truyền hiền hay truyền tử đều đúng.
Nói chung thì ông Vũ đã cố gắng thực hiện Việt Nho…..Cho nên ta
có thể kết luận Đại Vũ là một tiêu biểu cho sự Đúc Kết hai nền văn
hóa Việt Hoa,(20) mà sau này còn một Cao ĐỈNH thứ Ba nữa là
Khổng Tử. Tiếp theo nhà Hạ là:
2) Nhà THƯƠNG kéo dài 612 năm (-1766: -1154)
Về Văn Hóa thì phát xuất từ Hoài DI tức theo văn hóa Di-Việt. Bà
Giản Địch đẻ Tổ nhà Thương theo lối dã hợp của Di, cũng theo mẫu
hệ: gọi tên theo Việt như vua Đế Ất (thay vì Ất Đế theo lối Hoa), khi
đánh nhà Chu thì nhờ quân các nước Di….., mà Di với Việt có liên
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hệ chặt chẽ cả về tiếng nói cùng một gốc Nam Á (AustroAsiatic)….(21)
Chúng ta biết là theo truyền thuyết của người Hoa thì nước Tàu xuất
hiện với Hoàng Đế……tiếp theo sau là Nghiêu Thuấn, rồi nhà Hạ,
nhưng các việc nêu trên còn nằm trong giai đoạn Huyền Sử. Còn
trong giai đoạn Lịch Sử, về phương diện Cổ Sử và Khảo Cổ, nước
Tàu chỉ thực sự bắt đầu với nhà Thương, lúc đầu là một bộ lạc với
đất đai nhỏ hẹp [(400 x 300) km vuông] như trăm, ngàn ‘tiểu bang’
khác (‘vạn quốc’) của Di Việt, chỉ nổi về Binh Bị, còn về Văn Hoá
thì thua xa Di Việt, nên có lẽ vì vậy sách ‘Xuân Thu Tả Truyện’ có
câu ‘Hoa Hạ diệc tân Di Địch’ nghĩa là dân Trung Hoa cũng chính là
những dân Di Địch mới. Đó là câu sách thoáng qua, nhưng lại phản
ảnh một lưu truyền xa xưa mà ta có thể xác định vào thời Thương
Ân lúc nhà Thương xâm chiếm văn hóa Di Việt và biến cố này xảy
ra ở vùng Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc miền Dương Tử giang, An
Huy, Giang Tô miền Bắc sông Hoài…..vvv…..mà ấn tích là di chỉ
Long Sơn rất nổi tiếng, vào những thế kỷ 15-12 trước
T.L. ……Chính nhờ cuộc chiếm Long Sơn bởi nhà Thương mà
‘nước Tàu’ mới nhô lên bật ra khỏi tình trạng Bộ Lạc.
Long Sơn là một di chỉ danh tiếng do ông Anderson khai quật được
năm 1923 với cái Lịch ( nồi có 3 chân rỗng) rất thời danh cũng như
Đồ Sứ Đen. Long Sơn của Di Việt đã có Làng Xã, có thờ Tổ Tiên
cũng như vòng xoáy ốc Tả Nhậm (ngược chiều kim đồng hồ) cũng
Rìu có vai và Đồ Gốm có hoa văn …..y như văn hóa Đông Sơn của
Lạc Việt vậy ! Ông Bỉnh Thế Hà đã kết thúc tác phẩm ‘The Craddle
of the East’ bằng câu tuyên bố rằng nước Tàu làm nên do những
người KHÔNG phải là Tàu. Vậy thì là ai ? ” (22) nếu không phải là
dân DI VIỆT !
Và những điều vừa nêu trên và nhiều điều khác nữa về văn hóa Long
Sơn đã được nhà Thương vay mượn từ Di Việt để đóng góp vào nền
Văn Minh Tàu.
Lấy thí dụ về ảnh hưởng của Long Sơn trên nhà Thương qua cái
LỊCH có thể coi như mối khởi đầu của nền văn hóa Lạc Thư, vì tự
Lịch (3 chân) thuộc văn hóa Long Sơn chuyển qua cái ĐỈNH đời
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Thương rồi Chu hoặc những cái TƯỚC đủ loại mà tựu trung loại 3
chân 2 tai nổi bật nhất. Mà điểm kết tinh của các diễn tiến nêu trên là
Hà Đồ Lạc Thư vì tất cả từ cái Lịch của Long Sơn thuộc Di Việt qua
cái Đỉnh, cái Tước của nhà Thương rồi Chu đến Hà Đồ Lạc Thư đều
chứa đựng những con số rường cột là 2,3,5 (23) với số 2 chỉ Âm
Dương, số 3 chỉ Tam Tài, số 5 chỉ Ngũ Hành của Dịch Lý.
Vậy nên, ảnh hưởng của Việt Nho trên văn hóa nhà Thương một mặt
đã được xác nhận ở phần trên bằng những chứng tích Khảo Cổ, mặt
khác còn được phản ảnh qua trung gian của Nghệ Thuật. Một trong
những điểm nổi bật nhất của nhà Thương là các Đồ Đồng đúc khéo
đến độ hoàn bị (đỉnh, chén, bình, đồ đựng khi tế)…Mà trong các đồ
đồng, diễn đề nổi nhất là Văn Thao Thiết, hầu như không có di vật
nào là không có, đến nỗi gọi đồ đồng là Thao Thiết.
Diễn trình của nghệ thuật Thao Thiết trên đại cương có thể biểu hiệu
cho bước tiến của Việt Nho trên đường chuyển hóa văn minh Tàu.
Bước đầu,Tàu nhận Hổ làm vật tổ, Hổ Phù, có lẽ do nguồn gốc Du
Mục của người Hoa.
Bước hai, Hổ Phù biến thể ghé sang nghệ thuật của VIỆT thành ra
Thao Thiết đầu bò. Đầu bò là Nông Nghiệp.
Bước ba, Thao Thiết ‘đầu bò’ biến ra ‘nửa Chim nửa Rồng’ (tức gần
ra Tiên Rồng).
Bước bốn, Rồng đã trùm lên Thao Thiết, tức làm Chủ, đuổi Hổ đi
hẳn.
Còn Chim thì tách ra một thứ hoa văn riêng biệt gọi là Quì Văn, một
thứ Tiên Rồng cộng lại.
Tóm lại, nói Thao Thiết là biểu hiệu cho sự kiện Việt Nho chuyển
hóa văn minh Tàu là vì khi xét đến các diễn tiến trong Phong Tục,
Thể Chế, Kinh Văn….ta sẽ thấy có nội dung rất trung thực trong xã
hội mà những Hoa Văn vừa nói coi được là Biểu Hiệu.(24)
Sau nhà Thương là:
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3) Nhà CHU kéo dài 897 năm(1122-225 trước T.L.) phát xuất từ
Tây Di, họ Cơ, thuộc bộ tộc Khương. Đến thời nhà Chu các bộ tộc
còn lại từ ‘vạn quốc’ là 160 ‘nước’.
Nhà Chu là một trường hợp khá phức tạp với nhiều Mâu Thuẫn. Một
mặt, VƯƠNG NHO là một sự kết hợp xảy ra ở đời Chu đựợc Khổng
Tử nhắc tới trong câu : “Chu giám ư nhị đại, úc úc hỗ văn tai”
(LN.III.14) (= nhà Chu noi gương hai nhà trước là Hạ và Thương
mà lập nên nền văn hóa xán lạn). Vậy hai nhà ấy đã đóng góp những
gì ?
Như đã nói ở trên, vua Đại Vũ nhà Hạ đã lập hai công lớn: một là
Đúc Đỉnh , hai là Trị Nước. Trị Nước là thực hiện nổi nền triết lý
Việt Nho vào việc Chính Trị, còn Đúc Đỉnh là đúc hai nền văn hóa
Việt Hoa vào một khối kêu là Hoa Hạ.
Còn nhà Thương thì vay mượn chính yếu từ Long Sơn mà theo Ts W.
G. Solheim II, cả Long Sơn lẫn Ngưỡng Thiều đều chịu ảnh hưởng
của văn hóa Hòa Bình. Do đó ngày nay, nhiều nhà Khảo Cổ trong đó
có ông Diselev người Nga đã nhìn nhận những nét “đại đồng tiểu dị”
giữa Nghệ Thuật nhà Thương và Đông Sơn (Việt Nam).
Để đóng góp vào văn minh Tàu, nhà Thương đã vay mượn của Di
Việt nhiều thứ trong đó có:
_ Tục cúng tế Tổ Tiên và tế Xã
_ Cái Lịch (nồi ba bề) với hệ thống số 3 được đề cao, và chuyển qua
cái Đỉnh, cái Tước về sau, nhất là kiểu 3 chân 2 tai với hệ thống số
5 đặc biệt cặp số 3-2
_ Hội mùa Xuân (tôn giáo phong nhiêu và tế tự)
_ Tằm Tang
Cũng như:
_ Coi bói mu rùa và nhà chữ đinh
_ Nhà cất theo hướng từ trường nên đoán là đã tìm ra kim chỉ nam
…..vvv…..(25)
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Đó là những yếu tố Căn Bản làm thành văn hóa mà Cố Triết Gia Kim
Định gọi là VIỆT NHO.
Ở trên chúng tôi có viết là sự đóng góp của nhà Chu có nhiều Mâu
Thuẫn, tức vừa tích cực vừa tiêu cực.
Với nhà Chu bắt đầu có ảnh hưởng DU MỤC đến từ phía Tây Bắc
tức từ miền Lưỡng Hà như Perse, Assyria….Về khía cạnh Tích Cực
liên quan đến phần Hình Thức, nhà Chu có công làm cho sáng tỏ ra
tức MINH NHIÊN hóa nội dung vẫn còn ‘lờ mờ’ trước đó, có tính
cách chính yếu là NÔNG NGHIỆP của hai nhà Hạ và Thương.
Còn về mặt Tiêu Cực liên quan đến khía cạnh Nội Dung, thì bắt đầu
tiến trình SA ĐỌA vì nhà Chu du nhập vào Viễn Đông những yếu tố
DU MỤC từ miền Lưỡng Hà như :
_ Luật Hình
_ Hoạn Quan
_ Quân đội chuyên nghiệp
_ Quan niệm về Thiên Mệnh và về nước Tàu như trung tâm của thiên
hạ. Trước đó chưa có hai quan niệm này vì nước nhà Thương còn
nhỏ…
_ Sự chuyển từ tư sản Làng Xã qua tư sản Phong Kiến…..vvv….(26).
Sau thời Tây Chu là thời Đông Chu với hai giai đoạn : Xuân Thu và
Chiến Quốc.
E) XUÂN THU (-772 : -481)

Khổng Tử sinh ra và lập thuyết ở giai đoạn này và cho đến thời Xuân
Thu, Ngài là một trong ba Đỉnh cao của Nho Giáo.
_ Đợt nhất là Thần Nông, Nghiêu Thuấn lập ĐỨC
_ Đợt nhì là Đại Vũ lập CÔNG
_ Đợt ba là Khổng Tử lập NGÔN
Nhờ ba Đỉnh cao đó mà nước Tàu thâu nhận nền văn hóa cổ xưa của
Viêm Việt để dần dần tách ra mà vươn lên.
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Người ta thường ghép hai chữ ‘Khổng Giáo’ hay ‘Khổng Mạnh’ để
thay cho đạo Nho. Ghép như thế dễ gây lầm lẫn về nguồn gốc của
Nho Giáo. Ngay nghĩ Khổng Tử là người sáng lập ra Nho Giáo đã là
điều sai lầm rồi. Vì theo Gs Creel, không một yếu tố căn bản nào nơi
Khổng Tử mà lại không tìm thấy nơi những người trước. Muốn nói
thật chính xác, thì mấy Hằng Số của Nho Giáo đều phát xuất từ Viêm
Việt.(27)
Ai cũng biết là Đạo NHO phát xuất từ Kinh Dịch. Kinh Dịch thành
bởi Âm Dương, Tam Tài, Ngũ Hành. Nói kiểu Cơ Cấu là thành bởi
ba số 2,3,5 (số 2: âm dương, số 3: tam tài, số 5: ngũ hành). Vậy
muốn biết gốc đạo Nho thì hãy tìm gốc ba bộ số 2,3,5. Hễ thấy chúng
phát xuất từ đâu, thì Nho cũng từ đấy. Kinh Dịch đã nói điều đó
trong câu: ‘Tham thiên (3) lưỡng địa (2) nhi ỷ số’ (thuyết quái 1) (28)
Vậy mà theo những cuộc thám quật mới nhất thì những con số này
cũng như cái Lịch đều phát xuất từ phía Đông Nam, tức là Hà Nam,
Sơn Đông rồi tỏa lên phía Tây Bắc: Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc.
Vậy mà Đông Nam chính là miền cư ngụ lâu dài của người Lạc Việt,
nên luận được rằng âm dương, tam tài, ngũ hành cũng như cửu trù,
hồng phạm khởi từ Viêm Việt.(29)
Riêng tại Việt Nam :
Số 2 phát xuất từ nét Song Trùng là hai gạch song song gặp thấy
khắc vào những viên đá cuội tìm được ở Bắc Sơn (tỉnh Thái
Nguyên)…..rất phổ cập đến độ được coi như dấu chỉ nền văn hóa
Đông Nam Á xưa với tên gọi là dấu Bắc Sơn (la marque
Bacsonienne qui consiste en deux traits parallèles).
Số 3 phát xuất ở bộ ba cái Chạc (Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa)
Số 5 hay cặp 2-3 cũng ở Đông Sơn trong một mộ cổ tìm thấy 5 hòn
sỏi thì 3 hòn mài nhẵn, 2 hòn để thô. Lại thấy hình xếp 3 người trên,
2 người dưới trong các cái Qua. Rồi trong huyền thoại “Sách Ước”
với hai trang Hỏa-Mộc: hỏa số 2, mộc số 3…..vvv…..(30)
Ngoài ra, Khổng Tử hướng hẳn về văn hóa phương Nam của Viêm
Việt. Ngài nói : ‘Thuật nhi bất tác’ tức là Ngài công nhận không sáng
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tạo ra cái gì mới cả, nhưng chỉ thuật lại cái Đạo cổ xưa, mà đạo cổ
xưa là gì nếu không phải VIỆT NHO, một Đạo đã xuất phát từ
phương Nam. Khi Tử Lộ hỏi về đức Cường thì Khổng Tử phân biệt
ra hai thứ cường: một của phương Bắc ưng xông pha ra trận địa coi
thường cái chết, một của phương Nam dùng điều Nhu Thuận mà giáo
hóa, không báo thù kẻ ‘vô đạo’ (= ‘khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô
đạo’), người Quân Tử phải ở lại, phải y cứ trên Tinh Thần phương
Nam. (‘nam phương chi cường giả quân tử cư chi’).
Tâm trạng của Khổng Tử ở đây thật giống những nhân tài Việt tộc
tuy hoàn cảnh phải làm việc trên Bắc, nhưng lòng những canh cánh
hướng về phương Nam: chính trong cái Vô Thức Công Thông đó mà
Khổng Tử đề cao hai thiên Châu Nam, Thiệu Nam (trong Kinh Thi)
hết cỡ, đến nỗi với Ngài, kẻ nào không đọc hai thiên đó thì như
người quay mặt vào tường chẳng thấy được chi.(31)
Và như đã đề cập ở trên, Khổng Tử đã học với Thuấn là người Đông
Di [= “Thuấn, Đông Di chi nhân” (Mạnh Tử)]. Mà Di chính là Lạc
Việt. Người Tàu quen gọi ta là Man Di nên có Di Việt, Hoàng Di
(cũng như Hoàng Việt).
Hỏi nếu vậy thì Khổng Tử có CÔNG gì ?
Xin trở lại với câu ‘Thuật nhi bất tác’. Khi Khổng Tử nói Ngài chỉ
thuật lại chớ không sáng tác là Ngài nói lên một Sự Thực rất lớn lao:
tức Ngài không phải là tác giả. Tác giả là toàn thể giới Kẻ Sĩ đi trước
Ngài, là toàn thể các Tiên Hiền Bách Việt hữu danh cũng như vô
danh. Tuy nhiên, cuối cùng Tác Giả đích thực chính là DÂN GIAN:
Viêm Tộc, Bách Việt, Lạc Việt…và là Vô Thức Cộng Thông
(Collective Unconscious) của Việt Tộc.
Nói vậy không phải hạ giá Thiên Tài của Khổng Tử …..Vì nếu
không phải là Thiên Tài thì không thể tô tạo những hình thái bất hủ
như thế được: những câu Châm Ngôn với hình thức như kiểu ‘Bia
Ký’, ‘Thánh Phán’ đi thẳng vào lòng người nhờ đầy nội dung Minh
Triết có khả năng soi sáng và làm hướng đạo dẫn dắt những dân tộc
lớn qua biết bao thế hệ ! Dân gian chỉ cung cấp có CHẤT, còn việc
làm của Tác Giả là cuối cùng tìm ra dạng thức nhất định gọi là VĂN.
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Biết chọn trong đống tư liệu bộn bề những điều giá trị Trường Cửu
và xếp đặt theo một ý nghĩa gọi là Văn sao cho ‘văn chất bân bân’ thì
ngoài Thiên Tài ra không ai làm nổi. Phải là Thiên Tài kiêm Thánh
Triết thì mới có thể ‘Thuật Nhi’ tức viết thành ‘Kinh Điển’. Thiếu
những tư cách ấy thì chất liệu có dồi dào, dữ kiện có phong phú đến
mấy cũng không tự nhiên thành Kinh Điển hay Cổ Điển được. Tuy
nhiên tài cao đến đâu cũng không lấn át được Chất tức phần đóng
góp âm thầm lâu dài và công cộng của Toàn Dân, cho nên những thời
mà Trí Thức quá xa lìa với Dân Gian thì không làm nên chuyện gì,
thí dụ không có văn học đời Tần hay Sơ Hán vì họ xa dân”.(32)
Tóm lại, công việc nêu trên của Khổng Tử có tên là VĂN hay Hình
Thức đối với CHẤT hay Nội Dung của toàn thể dân gian Bách Việt
với mục tiêu đạt được tình trạng ‘Văn Chất bân bân’ mà dung lượng
Lý Tưởng theo Dịch Lý là ‘2 Văn 3 Chất’. Nói cách khác, qua trung
gian của Vương Nho, Khổng Tử đã CÔNG THỨC Hóa nội dung
Văn Hóa của Bách Việt.
Theo Cố Triết Gia Kim Định, Khổng Tử “đã có công lớn lắm ở chỗ
đưa Lý Trí vào để làm ra Minh Nhiên những huấn điều của Việt Đạo
hãy còn nằm trong Tiềm Thức, Thiên Năng. Thiên Tài của Khổng Tử
là đưa Lý Trí vào vừa ĐỦ nên không phá mất Thiên Năng. Ngài giữ
được tỉ lệ 2-3, 2 Lý Trí 3 Thiên Năng. Triết Tây Âu đưa vào đến 4
Lý Trí làm thui chột Thiên Năng (còn có 1)….”
Và cũng theo Cố Triết Gia, ‘về mặt Quân Bình 3-2 thì khắp Đông
Tây Kim Cổ, không tìm thấy một Thiên Tài nào sánh ngang được với
Khổng Tử ‘.(33)
Có lẽ vì vậy mà tại Hội Nghị Triết Học Thế Giới đầu tiên được tổ
chức tại Đại Học Hawaii vào năm 1949, Khổng Tử đã được bầu làm
Nhạc Trưởng cho cuộc Hòa Tấu Đông Tây mai hậu về phương diện
Văn Hóa và Triết Học. Lý do đã được Hội Nghị đưa ra là nhờ Khổng
Tử có chân trên cả hai “tàu”: “tàu” Huyền Niệm và “tàu” Xã Hội.
Ở phần trên, chúng tôi đã chứng minh Hoàng Nho, Di Nho chính là
Việt Nho. Còn với Vương Nho, Khổng Tử đã dùng Lý Trí vừa đủ để
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Công Thức hóa trên nền tảng Việt Đạo. Vậy nên cuối cùng, Hoàng
Nho, Di Nho, Vương Nho cũng chính là VIỆT NHO.
Mà muốn nắm vững nội dung của Việt Đạo, có lẽ phải trở về nghiên
cứu cơ cấu và sinh hoạt của Làng Xã Việt, cũng như ý nghĩa của lễ
Gia Tiên, nhất là sự khác biệt giữa tục thờ cúng Ông Bà ở đâu cũng
có ở thời xa xưa và lễ Gia Tiên của riêng Việt tộc.
Tục thờ cúng Ông Bà vì chỉ dừng lại với ông bà, tổ tiên của mình,
nên đưa đến hiện tượng là thời xưa phe cầm quyền tức giới quý tộc
Đông cũng như Tây, thường chiếm độc quyền Cúng Tế, lấy cớ tổ
tiên của họ mới có máu họ với thần linh. Và đó là đầu mối của Giai
Cấp và Nô Lệ.
Việt Tộc, trái lại ngoài bốn bài vị dành cho Cao, Tằng, Tổ, Nỉ xếp
theo khung ngũ hành nghĩa là đặt ở bốn phương, còn trung tâm thì
dành cho Văn Tổ là Tổ trên hết các tổ, Tổ của Văn Hóa, của Nhân
Loại. Vì Văn Tổ là Tổ chung của mọi người nên “hễ ai là Người thì
đương nhiên có đủ quyền đứng ra Tế Gia Tiên. Vì nhờ quan niệm rất
rộng đó nên ai cũng như ai, đều có quyền làm Người, bất cứ gia đình
nào cũng có quyền lập bàn thờ Tổ Tiên. Lễ Gia Tiên từ đấy hết còn
là đặc ân dành riêng cho quý tộc như xưa, mà mở rộng cho khắp mọi
tầng lớp với các quyền lợi đi kèm theo như quyền được đặt tên Tự,
và do đó quyền được hưởng công điền, quyền được đi học, đi thi làm
quan”.(34) Và đó là đầu mối của Tự Do và Bình Sản hay quyền được
Ăn được Nói trong Văn Hóa VIỆT.
Và như đã nói ở trên, Khổng Tử đã Công Thức hóa Việt Đạo thành
Vương Nho, do đó Cứu Cánh của Nho Giáo cách chung,của Việt
Nho cách riêng là bảo vệ nền Tự Trị xã thôn, với chế độ Bình Sản
(‘Ăn’) và Tự Do ( ‘Nói’) cho con người. Vì Nho cũng chính là NHU
vừa có nghĩa là Nhu Yếu (đáp ứng những nhu yếu thâm sâu của con
người) vừa có nghĩa là Đạo của dân nhu thuận hiền hậu.
Sau thời Xuân Thu là thời
F) CHIẾN QUỐC (-481:-249)

Việt Nho đã hiện hữu từ thời Xuân Thu trở về trước. Còn từ thời
Xuân Thu trở về sau là một loại Nho khác.
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Cuộc chiến đấu cho lý tưởng Tự Do và Bình Sản nêu trên, ngay
trước thời Khổng Tử đã được đỡ đầu do những nhà Hiền Triết ẩn
dưới những tên như Thần Nông, Phục Hy, Nữ Oa, Nghiêu, Thuấn
Đại Vũ….. tất cả là những tên quen thuộc của giai đoạn Viêm Việt,
giai đoạn đã thành lập được văn minh Nông Nghiệp, mà sau này
mang tên là Vương Đạo.
Nhưng cùng với thời gian và sự thấu nhập của các làn sóng xâm lăng
từ Tây Bắc, nền Văn Hóa này đã bị lung lay. Và từ cuối thời Xuân
Thu, mấy nước lớn như Tề, Tống, Tấn, Sở , Ngô, Việt, Tần có tranh
bá đồ vương, không phải để sống lại tinh thần Vương Đạo, mà cốt để
thôn tính các nước nhỏ cho tới khi toàn thắng để đặt nền Thống Trị
trên toàn lãnh thổ. Tự hậu người ta có gọi Nho Giáo thì cũng chỉ còn
là mượn danh hiệu, vì chính ra đó chỉ là Pháp Gia, Hình Gia chứ có
còn đâu là Nho Gia!(35)
Tuy nhiên, Vương Đạo không vì vậy mà biến mất, mà chỉ rút lui về
cố thủ nơi chốn Làng Quê đã được thấm nhuần tinh thấn Nhân Chủ
của Việt Nho từ thuở xa xưa mà chiến tuyến trồi sụt theo dòng thời
gian qua những hình thức và giai đoạn tranh đấu khác nhau như giữa
Nông Nghiệp và Du Mục, Việt Tộc và Hoa Tộc, Vương Đạo và Bá
Đạo, và nay giữa Vương Triều và Thôn Dã…..vvv…..Thỉnh thoảng
có vài Vị có học thức và có dịp ra làm Quan là những Kẻ Sĩ phải
đương đầu với phe Vương Triều đồng thời nói lên nguyện vọng thâm
sâu của người Thôn Dân tại chốn triều đình.
Ngoài ra, việc nghiên cứu lại lịch sử Nho Giáo có thể giúp chúng ta
nhận thấy có hai thời kỳ khác hẳn nhau, mà khúc rẽ lớn nhất là việc
Tân Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho. Thật ra, sự kiện lịch sử nêu trên
đã được báo trước, lối giữa thế kỷ thứ IV trước công nguyên, lúc mà
nước Tấn (Xuân Thu) bị chia làm ba nước Triệu Ngụy, Hàn. Sở dĩ
lấy việc phân chia nước Tấn làm tiêu điểm vì trước khi Tần Thủy
Hoàng thống nhất nước Tàu, nước Tấn kể là lớn nhất trong các nước
của nhà Chu. Nước này nằm trong tỉnh Sơn Tây trước kia là đất của
vua Nghiêu mang tên là Đường, cũng như còn gọi thế trong quốc
phong…..Vì thế việc tan rã của nước Tấn cũng chính là bước khởi

24
145

đầu sự băng hoại của Vương Nho để chuyển sang Đế Nho với Tần
Hán (36)
G) NHÀ TẦN(-255 : -206)

Kéo dài 49 năm, nhưng chiếm toàn cõi nước Tàu nhất là Sở, Việt,
Ngô và xưng là Tần Thủy Hoàng Đế thì mới từ năm 221. Tuy cai trị
vắn nhưng đã để lại một hình ảnh nước Tàu to lớn, thống nhất, nên
từ ấy về sau các nhà viết Sử bám vào hình ảnh này mà quên đi những
quãng đầu lúc nước Tàu còn nhỏ xíu. Từ Tần Thủy Hoàng nước Tàu
mới có như nay nhưng 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 đời nên đi theo hướng Du Mục,
Chuyên Chế không hơp với Nho Nguyên Thủy là Vương Đạo theo
tinh thần Dân Chủ. Vì thế chỉ cai trị nước Tàu quãng 49 năm.(37)
Lê Việt Thường
(Hết Phần Một)
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Lê Việt Thường

NHỮNG NGỘ NHẬN LÂU ĐỜI VỀ NHO GIÁO
PHẦN HAI
III) TRẬN TUYẾN “VIỆT NHO – HÁN NHO”
A) LỊCH SỬ TỔNG QUÁT
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Sau nhà Tần là:
NHÀ HÁN gồm Tiền Hán (-206 : + 9), Vương Mãn (9-24)
và Hậu Hán (25-220)
Nhà Hán 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” (có lẽ bắt nguồn từ “Tên” con sông Hán) chỉ là hình
dung từ còn có nghĩa “cao sang, vinh hiển”, chứ không là
tên dòng họ, y như chữ “Hạ” và “Hoa” đều thế. Vì Tàu chỉ
từ Tứ Di phát xuất chứ không có dòng tộc riêng nên không
có tên riêng…..Điều này đã trở thành hiển nhiên khi xem
mấy vị Thủy Tổ như Phục Hy, Nữ Oa đều xuất phát từ Di
(miền Châu Từ, sông Hoài) (38)
Điểm đặc sắc của AN VI ở đây là Cố Triết Gia đã phân biệt
được sự khác biệt giữa Việt Nho và Hán Nho, nên giải
quyết được vấn đề từng làm nhức đầu nhiều nhà nghiên cứu
liên quan đến những Mâu Thuẫn được tìm thấy trong Nho
Giáo.
Thật vậy, bên cạnh những giá trị “Vượt Thời Không” phát
xuất từ một nền Nhân Bản Tâm Linh tinh tuyền nhất nhằm
giải phóng con người ra khỏi những thế lực “u tối” đàn áp
nó do sự ngu dốt gây ra vì lối suy nghĩ Một Chiều bắt
nguồn từ tình trạng mê tín dị đoan hay đầu óc ý thức hệ,
hoặc bên cạnh những giá trị đáng được trân quý phát xuất
từ một nền Đạo Lý Tu Thân dựa trên Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí,
Tín hoặc từ một nền Vương Đạo với các nguyên tắc “Cử
Hiền, “Giáo Chi”, “Phú Chi”, “Lễ Trị” và “Chữ Tín” mà
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theo giới học giả quốc tế rất giống với tinh thần Dân Chủ
ngày nay, do đó đã có ảnh hưởng quyết định ở thế kỷ XVIII
trên các người Cha Tinh Thần của nền Dân Chủ Tây
Phương như Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Franklin,
Jefferson……., thì đôi khi lại đi kèm với những yếu tố
không được nhân bản lắm !
Phát kiến chính yếu của Cố Triết Gia ở đây là luận cứ cho
rằng những giá trị thực sự Nhân Bản có giá trị “Vượt Thời
Không” trong Nho Giáo bắt nguồn từ nền văn minh NÔNG
NGHIỆP Nguyên Thủy do Việt Tộc sáng lập ra tại Viễn
Đông. Còn những yếu tố “không được nhân bản lắm” có
nguồn gốc DU MỤC Ngoại Lai, đặc biệt đến từ phía Tây
Bắc, miền Lưỡng Hà, do người Tàu du nhập về sau.
Hán Nho ở đây có hai nghĩa:
_ nghĩa hẹp là loại Nho Giáo được thành hình với nhà Hán
và phát triển từ thời nhà Hán
_ nghĩa rộng là loại Nho Giáo đã bị tiêm nhiễm những yếu
tố Du Mục ngoại lai từ tận thời nhà Chu. Chỉ có điều là tính
chất Du Mục được hiện rõ lên từ đời nhà Chu sẽ được phát
triển tột cùng ở nhà Tần, rồi truyền qua nhà Hán để in dấu
rõ rệt trên nền văn hóa nước Tàu.
Các yếu tố Du Mục đã được nhà Chu du nhập từ ngoài đã
được đề cập ở trên là:
_ Luật Hình
_ Hoạn Quan
_ Quân đội chuyên nghiệp
_ Quan niệm về Thiên Mệnh và về nước Tàu như trung tâm
của thiên hạ.
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_ Sự chuyển từ tư sản Làng Xã qua tư sản Phong
Kiến…..vvv…..
Đến thời Vũ Đế thì nhà Hán bắt đầu sử dụng Nho Giáo với
Đổng Trọng Thư như công cụ củng cố quyền lực. Hán Vũ
Đế sai Lưu Hâm sửa kinh sách cũ của cổ nhân , gọi là bí
thư trong thư viện Thạch Cừ của triều đình. Các nhà Thái
Học ở kinh đô đều phải dùng ngụy kinh ở thư viện Thạch
Cừ. Sau này các triều đại của Tàu tiếp tục con đường của
nhà Hán, cứ pha chế thêm các yếu tố của họ vào Nho, đó là
tính chất DU MỤC phía Tây Bắc.(39) Và đó cũng là đầu
mối của những điều Mâu Thuẫn trong Nho Giáo.
Ngoài ra lại có một số điểm được thêm thắt về sau như:
Câu “Trung thần bất sự nhị quân” (=tôi trung không thờ hai
chúa). Nhiều người gán bừa cho Nho Giáo chủ trương trên.
Nhưng có thực đúng như vậy hay không ? Nếu chịu tra cứu
đàng hoàng thì họ sẽ nhận thấy là câu trên không “ăn
nhằm” gì đến Nho Giáo và Khổng Tử cả!
Thật vậy, “Khổng Tử không để mình bị nô lệ với nhất, nhị,
tam, tứ quân gì cả mà mục tiêu của Ngài là thi hành Đạo Lý.
Đạo có cần “nhị quân” thì cứ “nhị quân”, như chính Ngài
đã bỏ vua nước Lỗ để đi tìm “nhị quân”. Và Ngài đã ca
ngợi Quản Trọng đã biết “Sự Nhị Quân” đặng có cơ hội
phụng sự dân nước (LN XIV.17) (40)
Câu kế tiếp thường được trích dẫn là “Quân sử thần tử, thần
bất tử bất trung” (= vua bảo tôi chết mà tôi không chết là
bất trung). Câu này của Thái Tử Phòng Tô, con Tần Thủy
Hoàng, trả lời Mông Điềm khi vị Tướng này can Phòng Tô
đừng chết ngay vì nghi là Sắc Lệnh do đám Triệu Cao, cận
thần của Tần Thủy Hoàng giả mạo để bức tử Phòng Tô.
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Cho nên câu trên cũng không “ăn nhằm” gì với Nho Giáo
cả!
Trái lại, tinh thần trung thực của Nho Giáo được biểu lộ
chẳng hạn qua câu sau đây của Tuân Tử : “Tòng Đạo bất
tòng quân, nhân chi đại hạnh giả” (= theo Đạo mà không
theo vua, đó là đại hạnh của con người).
Hoặc câu “Quân sử thần dĩ lễ, thần sự quân dĩ trung” (=
vua phải lấy lễ để đối đãi với tôi thì tôi mới lấy trung mà
thờ
vua).
Như vậy, tương quan Vua-Tôi theo quan niệm Nho Giáo có
tính cách Hai Chiều đối đãi đàng hoàng, chứ không phải
kiểu Trung Quân mù quáng một chiều như họ lầm tưởng.
Bằng chứng là Mạnh Tử còn đi xa hơn nữa khi tuyên bố :
“Nếu vua coi thần như cỏ rác thì thần coi vua như trộm đạo
(khấu trù)”(41)
Ngoài ra, vì là con của Tần Thủy Hoàng nên cũng chính
Thái Tử Phòng Tô còn thêm vào câu sau: “Phụ sử tử vong,
tử bất vong bất hiếu” (= cha bảo con chết, mà con không
chết là bất hiếu), mà người ta lầm tưởng là của Nho Giáo,
và thường được xem là thí dụ điển hình về loại Hiếu Để có
tính chất Mù Quáng một chiều.
Câu chuyện sau đây trích từ “Khổng Tử Gia Ngữ”, Tam
Thư, phần IX : “Một hôm Ai Công nước Lỗ hỏi Khổng Tử,
con theo mệnh cha có phải là hiếu không ? tôi theo mệnh
vua
có
phải
là
trung
không?
Hỏi ba lần mà Khổng Tử không thưa. Khi ra ngoài, Khổng
Tử đem câu chuyện đó nói lại học trò là Tử Cống để hỏi ý
thế nào ?
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Tử Cống trả lời, con theo mệnh cha là hiếu, tôi theo mệnh
vua là trung thì đúng như vậy thưa Thầy.
Khổng Tử nói người không biết gì hết. Hiếu hay Trung còn
tùy cha và vua không làm điều lầm lỗi. Cho nên con theo
mệnh cha há đã là hiếu, tôi theo mệnh vua há đã là trung.
Hiếu đúng mới gọi là HIẾU, Trung đúng mới gọi là
TRUNG”.(42)
Tóm lại nếu xem Nho toàn bích thì không có vụ “Quân sử
thần tử, thần bất tử bất trung” hoặc “Phụ sử tử vong, tử bất
vong bất hiếu” như thường bị “gán ép” !
Phần trình bày ở trên cho thấy vì Việt Tộc cư ngụ tại vùng
đất mà ngày nay gọi là nước Tàu trước người Tàu, nên đã
đặt Nền Móng đầu tiên cho Nho Giáo. Mặt khác, vì Việt
Tộc cũng thành lập nền văn minh Nông Nghiệp đầu tiên
của Nhân Loại tại Đông Nam Á, nên nguồn gốc và nội
dung của Nho Giáo Nguyên Thủy cũng có tính cách chính
yếu là Nông Nghiệp.
Mặt khác, vì vai trò của PHỤ NỮ rất quan trọng trong xã
hội NÔNG NGHIỆP (như việc Gieo Gặt, trọng điểm của xã
hội Nông Nghiệp hầu chắc là do phụ nữ sáng kiến ra), nên
các xã hội nông nghiệp cổ sơ thường theo chế độ Mẫu Hệ,
thờ Nữ Thần, cũng như dành cho Phụ Nữ vai trò quan trọng
được thấy chẳng hạn qua tập tục tính theo Họ Mẹ và tục
Cưới Rể như một vài sắc dân Ra Đê trên Ban Mê Thuột
vẫn còn giữ .
Nhưng đến nhà HÁN, như đã nói ở trên, thì bề ngoài có vẻ tôn Nho
nhưng trong thực tế lại lập tháp Thạch Cừ nhằm xuyên tạc Nho Giáo
như chẳng hạn giải nghĩa Nho theo lối ma thuật có lợi cho chính
quyền chuyên chế, hạ giá đạo Hiếu để đề cao “trung quân” hay thay
31
152

thế TAM CƯƠNG Đạt Đức: Trí-Nhân-Dũng bằng TAM TÒNG của
Đổng Trọng Thư.
Nho Vương Triều cùng với số phận của người Phụ Nữ còn tiếp tục
Sa Đọa với các triều đại Minh, Tống, Thanh.
Vậy nên, muốn hiểu đúng Tinh Hoa của Nho Giáo, phải trở về với
Vương Nho hay xa hơn nữa là VIỆT NHO, đặc biệt trong môi sinh
tinh thần của LÀNG XÃ VN.
Nhiều Học Giả Ngoại Quốc như M. Durand trích P. Lastéguy tác giả
“La Femme Annamite” đều nhận thấy vai trò Quan Trọng của người
Phụ Nữ Việt trong đời sống gia đình. “Lấy chồng, người vợ có quyền
Tay Hòm, Tay Khóa, nghĩa là quyết định về tài sản và tài chánh của
gia đình. Jules Ferry, một viên quan cai trị Đông Dương thời Pháp
thuộc đã không tiếc lời ca tụng vẻ đẹp gia đình trong xã hội Việt
Nam, nhờ người vợ đóng vai trò Nội Tướng, “Chủ Nhân Ông” thực
sự của gia đình”. (43)
Nhưng địa vị đặc biệt Cao Quý của Phụ Nữ VIỆT khi so sánh với
thân phận rất Hẩm Hiu của tuyệt đại đa số người phụ nữ Cùng Thời ở
trong các nền văn hóa khác, được đặt nổi một cách đặc biệt trong bộ
“Quốc Triều Hình Luật” còn được gọi là Luật Hồng Đức ra đời cách
đây khoảng 5 thế kỷ. Nhưng vì giới Tây Học không chịu cập nhật
vốn kiến thức của mình nên phần đông không hay biết gì về nội dung
của Bộ Luật rất quan trọng này .
Khi so sánh Luật Hồng Đức với Luật Tây Phương cùng thời, trên
phương diện Tài Sản, trong khi Luật Hồng Đức cho vợ chồng hoàn
toàn BÌNH ĐẲNG VỀ HÔN SẢN thì tại Mỹ, mãi tới năm 1890,
nhiều tiểu bang mới sửa đổi và một số tiểu bang vẫn còn áp dụng học
lý “Femme Couverte” của Thông Luật, theo đó NGƯỜI VỢ LÀ
VẬT SỞ HỮU CỦA CHỒNG và không có quyền pháp lý đối với lợi
tức do chính bà kiếm ra cũng như đối với con cái và tài sản của bà ,
trừ khi hai vợ chồng ký hôn khế trước đặt tài sản của họ dưới chế độ
giám hộ (trust).
Và một cách Tổng Quát, trong khi người phụ nữ VIỆT ở thế kỷ 15 có
quyền tư hữu ngang hàng với chồng và giữ vai trò quan trọng trong
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gia đình cũng như ngoài xã hội, thì mãi tới thế kỷ 18 ở Âu Châu và
thế kỷ 20 ở Mỹ, địa vị của người đàn bà TÂY PHƯƠNG còn thấp
trong cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Cao trào Phụ Nữ (Feminism)
chỉ thực sự lên cao tại Mỹ vào thập niên 1960 và thu thành quả tích
cực vào những năm 1990.(44)
Tóm lại, như đã thấy ở trên, trong xã hội Truyền Thống VIỆT, có lẽ
nhờ nguồn gốc Nông Nghiệp mà Phụ Nữ Việt có địa vị rất cao khi so
với các nền văn hóa khác cùng thời. Tình trạng tốt đẹp trên không chỉ
phản ảnh trong các Tập Tục “bất thành văn” mà còn trong cả Luật
Pháp “thành văn” mà chứng tích là bộ Luật Hồng Đức.

Nhưng với sự chuyển tiếp từ giai đoạn Mẫu Hệ qua Phụ Hệ
và sự bành trướng của Hán Nho, thì Đàn Bà bị lép vế dần
và làm nên một điểm đen cho Hán Nho. Nhưng dầu sao
Việt Lý hãy còn giữ được ảnh hưởng nên không bao giờ
đàn bà bị hạ thấp đến độ Cơ Cấu như bên Hy Lạp thời xưa,
nơi đàn bà bị coi như Nô Lệ tức không được kể là công dân,
hoặc coi như không có linh hồn.
Hoặc như bên Ấn Độ vợ là “của” chồng đến độ khi chồng
chết thì vợ phải lên giàn hỏa chết theo chồng.(45)
Khi Học Giả Frank nhận xét luật pháp Tàu có Nữ Tính (tức
Nhân Bản) là tại so với luật pháp Tây Phương đầy Nam
Tính, chứ so với văn hóa Việt thì Tàu lại nhiều Nam Tính.
Phần Nữ Tính chỉ là ảnh hưởng do Việt Tộc.
Vì lý do trên xưa rầy người ta chỉ nhìn thấy Hán Nho,
chẳng mấy ai nhìn ra Nguyên Nho cũng là Việt Nho.
Nhưng chính nền văn hóa nguyên thủy này mới đem lại cho
Viễn Đông những nét đặc trưng căn bản giàu tính cách
Nhân Chủ. Có thể nói Hán Nho mạnh ở triều đình, ở giới
bác học, ở thị dân, còn Việt Nho mạnh ở thôn dân, ở làng
xã. Điều đó chứng tỏ như đã nói trên, phương Nam vẫn giữ
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được nhiều tinh thần Nhu Hòa, Tả Nhậm, khiến Khổng Tử
luôn luôn hướng lòng về phương Nam cho là nơi Quân Tử
phải y cứ (TD 10).(46)
Tóm lại, suốt dòng lịch sử Viễn Đông có sự đụng độ liên
tục giữa hai nền Văn Hóa: Nông Nghiệp đại diện bởi Việt
Nho và Du Mục đại diện bởi Hán Nho. Tình trạng và cơ
may của hai phe thay đổi theo dòng thời gian và mặc nhiều
hình thái khác nhau, nhưng trên đại cương Việt Nho hay
Vương Nho có lẽ tương đối chủ động từ thời Xuân Thu trở
về trước, trái lại từ Xuân Thu trở về sau, phe Đế Nho hay
Bá Nho mà từ thời nhà Hán còn gọi là Hán Nho, có vẻ
thắng thế.
Thực ra trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, có 6 nước mạnh
là Tề, Tấn, Ngô, Việt, Sở, Tần. Cả 6 đã có lần nắm gần trọn
nước Tàu. Nhưng rồi Tề Hoàn Công thì ngăn Sở, Tấn Văn
Công thì liên kết với Tần để đánh Sở giúp cho Tần lớn
mạnh…..Ngô đã có lúc lớn mạnh có thể chinh phục trọn
nước Tàu, nhưng Phù Sai không biết giữ điều độ…….nên
bị Việt diệt năm 372. Và lúc ấy Việt trở nên mạnh nhất :
các nước Tống, Trịnh, Lỗ, Vệ, Trần, Sái…..đều phải cầm
thẻ ngà đến triều yết Việt Câu Tiển….Nhưng rồi Việt bị Sở
diệt và sức mạnh chuyển qua Sở. Nhưng Sở không gặp may
nên cuối cùng bị Tần diệt và thống nhất nước Tàu, do đó đổ
khuôn cho Nho Giáo được nhà Hán thừa hưởng nên truyền
tận đến đầu thế kỷ 20, nên gọi là HÁN NHO.
Thế mà lẽ ra phải là VIỆT NHO vì tất cả chỉ có 4 dịp may
để Nho Giáo có thể đổ khuôn thì Viêm Việt nắm 3 (Ngô,
Việt, Sở cùng chủng Nam Man. Tấn, Tề không có may
bằng nên không kể).Thế mà cuối cùng lại là Tần. Và đó là
một trong những cái may rủi đầy mỉa mai của lịch sử.(47)
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B) LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

Trận tuyến Việt Nho-Hán Nho xảy ra suốt dòng lịch sử của
miền Viễn Đông được trình bày một cách Tổng Quát ở
phần trên, sẽ được tiếp tục ở phần dưới bằng việc nhấn
mạnh lần này đến làn ranh giữa các nhà Tư Tưởng, Hiền
Triết, Triết Gia….đại diện cho cả hai phía Việt Nho và Hán
Nho.
Ở đời Hán có Đổng Trọng Thư. Ông cũng là một trường
hợp phức tạp với nhiều Mâu Thuẫn. Về mặt lý thuyết, đôi
khi ông phát biểu những câu có “dáng dấp” Minh Triết
như :“ Cấn bản, tường thủy, kính tiểu, thận vi” (= cẩn thận
về cái gốc, biết rõ về đầu mối, kính nể những việc nhỏ mọn,
thận trọng cái tế vi). Nói như vậy chứng tỏ ông đã có tinh
thần Việt Nho, vì biết chú ý đến cái gốc, cái tế vi. Thế
nhưng đến khi hiện thực thì ông lại ghé sang Tai Dị, thành
ra cái học của ông giống cái học tin nhảm của Mặc Địch.
(48)
Nhất là ông để nhà Hán lợi dụng hầu củng cố quyền lực
bằng nhiều phương cách trong đó có việc đặt cái “ách”
Tam Tòng lên giới Phụ Nữ, mà hệ quả là người nào trong
giới Tây học ngày nay mon men tìm cách chỉ trích Nho
Giáo đều sử dụng như luận cứ mà không hay biết (hay “giả
vờ” không hay biết) đó chỉ là một trường hợp Sa Đọa vì bị
thế lực chính trị là nhà Hán lợi dụng , họ cũng “làm bộ”
như Nho Giáo không có điều gì khác “hay ho” hơn cái
“ách” Tam Tòng của Đổng Trọng Thư vừa nêu trên ???!!!
Ngoài ra, vì nguyên Nho Giáo là một nền Minh Triết hay
Triết Lý HAI CHIỀU kích nên khi áp dụng vào khía cạnh
Xã Hội chẳng hạn, “trật tự” Nho Giáo không chỉ có một
35
156

chiều kích “Quân, Sư, Phụ” đi từ trên xuống dưới của TÀU
như có người nhấn mạnh, mà còn một chiều kích khác đi từ
dưới lên trên “Vợ Chồng, Cha Con, Vua Tôi” của VIỆT
nữa !
Xin trở lại vấn đề : các triết gia Trung Hoa sau thời Hán
phần nhiều xuất hiện trên phần đất Cổ Việt như Chiết
Giang (quê của Vương Dương Minh), Vương Sung và hầu
hết các môn đệ của Lục Cửu Uyên đều xuất thân Giang Tây,
Chu Đôn Di ở Hồ Nam. Phía Bắc chỉ thấy có Vương Thông
(Sơn Tây), còn ngoài ra tuy gọi là Bắc, nhưng là miền Bắc
của Cổ Việt như Chu Hy tỉnh An Huy, Trình Y Xuyên và
Trương Tái ở Hà Nam.
Chính ra thì nơi xuất thân không quan trọng, nhưng trong
trường hợp Trung Hoa tự đời nhà Hán thì ai sinh ra phía
Bắc thường đi với Hán Nho như Chu Hy, còn phía Nam đi
với Việt Nho như Vương Dương Minh.(49)
Sau nhà Hán là Tam Quốc và Tùy Đường, không có gì
quan trọng về mặt Tư Tưởng. Mãi đến đời Tống thì Triết
mới hồi sinh lại với hai ngành: Lý Học và Tâm Học. Lý
Học do Chu Hy người tỉnh An Huy, còn Tâm Học do Lục
Cửu Uyên quê ở Giang Tây và Vương Dương Minh quê ở
Chiết Giang, cả hai xứng đáng là đại biểu cho Việt Nho, vì
biết vươn lên đến chỗ Vi Tế căn bản. Nhưng cả hai đều
không thành công, vì chỉ phát triển có phần Nội Thánh mà
thiếu phần Ngoại Vương, nên bị Lý Học của Chu Hy lấn áp.
Lý Học quá thiên về Thượng Lễ, câu nệ vào những tiểu tiết
vụn vặt, trái với óc quảng đại, yêu đời, độ lượng của Việt
Nho, nhưng vì được triều đình ủng hộ nên nắm quyền dẫn
đạo Văn Hóa…..
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Lục Cửu Uyên đại diện cho cái học của phương Nam, xem
nhẹ cái học nghĩa lý, bác học mà đặt nặng cái học tôn Đức
Tính. Ông cho rằng học giả bất đồng về Tính bởi vì ham
nói về Tính chứ không thấy rõ cái Tính…..Ông nói cái
Thực bị mất không bao giờ bằng lúc cái Danh đã tôn, cái
Đạo hỏng không bao giờ bằng khi cái Thuyết đã tường
(=“ Thực vong mạc thậm ư danh chi tôn. Đạo tệ mạc thậm
ư thuyết chi tường” TTK b 186)……
Ông nói tiếp : “Tri có thực thì nói lý mới là thực lý, nói sự
mới là thực sự, nói đức mới là thực đức”. Đấy cũng là đặc
điểm của Việt Nho, một cái học vụ Thực, vì là cái học
Nhân Sinh. Bởi vì con người là “thiên địa chi giao”, nối
trời đất lại nơi mình, nên dù có nói trời hay đất cũng vẫn
bắt nguồn tự nơi mình”…..
Về tương quan Tâm-Vật, “ Lục Cửu Uyên phá vỡ màn
ngăn cách trong câu nói thời danh của ông “ ngô tâm tiện
thị vũ trụ, vũ trụ tiện thị ngô tâm”. Với câu nói đó, ông cố
nối Tâm với Vũ Trụ, mong con Người lại trở nên mối giao
thoa của Trời Đất, và nhờ đó đạt được cái đạo “ Vô nhập
nhi bất tự đắc yên”…..
Tiếp nối Lục Cửu Uyên là Vương Dương Minh. Cái Linh
Giác của Lục Cửu Uyên được họ Vương gọi là Lương Tri.
Cũng có lúc gọi là Chiêu Minh Linh Giác. Ông nói: “Tâm
chi bản thể tức thiên lý dã, thiên lý chi chiêu minh linh giác,
sở vị lương tri dã”(TTK b 261). Ông cho rằng tìm Lý ở Vật
là lầm, phải tìm trong Tính, nhấn mạnh đến Tự Tu, Tự Trị,
nghĩa là Trung Đạo giữa Hữu với Vô.
Vương Dương Minh nói “Ai chìm đắm ở chỗ Vô thì có chỗ
dùng cái tâm lưu đãng mà không có chỗ về. Ai ứ trệ ở chỗ
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Hữu thì dùng cái tâm ở chỗ vô dụng, thành ra nhọc mà
không công” (TTK b246). Ông chú ý tới “Trí Tri” hơn
“Cách Vật”. Với ông Vật là Việc. Hễ Ý phát ra tức có việc;
việc mà Ý ở đó gọi là Vật. Cách là Chính vậy….. “Trí Tri
tại Cách Vật” tức “Trí Trí tại Cách Việc”. Tức là biết thấu
triệt là làm thấu triệt, mà làm thấu triệt là để trọn ý, tình,
chí vào việc.Vì vậy mà nói việc mà ý ở đó gọi là vật. Ý đây
là “Ý Thành”. Đây là đầu mối cho thuyết “Tri Hành Hợp
Nhất”…..
Đúng hơn phải nói là một Đạo, vì với Đạo “nói là làm”
(=”ngôn cố hành, hành có ngôn”). Mà điều ấy rất thật với
Vương Dương Minh, một Triết Gia có đời sống vận hành
trên Hoạt Trường nhiều hơn và vượt xa trên Học Trường…..
Vương Dương Minh có thể được coi đại diện cho Việt Nho
vì nhiều lẽ : một là xuất xứ từ đất Việt (Cối Kê), hai là đã
biểu lộ một nền Triết Lý thiết cận đầy Hoạt Lực, ba là đã bị
dìm về đủ mọi phương diện.(50)
Bước ra Thời Mới, vế phía TÀU, có Hồ Thích và Phùng
Hữu Lan.
“Hồ Thích thì đi theo lối triết học Danh Lý, thất bại thấy rõ,
vì đẩy Đông Phương ra, còn chủ thuyết của ông thì căn cứ
trên những yếu tố đã lỗi thời của thuyết Duy Hiệu Nghiệm
(pragmatism).
Phùng Hữu Lan theo lối Danh Lý Siêu Hình, nên tiến xa
hơn họ Hồ rất nhiều. Ông đã phân biệt được ba bình diện:
Ích Dụng, Đạo Đức, Siêu Việt…..và lần đầu tiên đã giúp
cho Âu Tây nhìn được nhiều yếu tố tinh tế của Đông
Phương”.
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Tuy nhiên, “cả hai họ Hồ và Phùng CHƯA đạt đến trình độ
“Tổ Thuật” để đưa ra được một Tổng Hợp MỚI (có lẽ) vì
thời gian chưa đủ chín mùi cho một Tổng Hợp” chăng ?!
Họ Hồ đã thất bại vì lý do nói trên. Họ Phùng tuy đã biết
đối chiếu Nho Giáo với triết học Tây Âu, Cổ Điển và Thời
Mới, nhưng ông chưa biết đến Hiện Sinh và Hiện Tượng
Luận. Vì nếu thấu hiểu được Triết Học MỚI của Âu Châu
thì sẽ dễ nhìn ra được những giá trị Tâm Linh Á Châu”.
Ngoài ra, còn “phải biết về những khoa KHÁC nữa như
Tâm Phân và nhất là Uyên Tâm, khoa này sẽ giúp khám
phá những khía cạnh Uyên Thâm không ngờ được của
Đông Phương Cổ Đại”(51)
Về phía VIỆT, phải đợi đến đầu thập niên 1960, đáp ứng
với lời kêu gọi của Hội Nghị Thế Giới về Triết Học đầu
tiên được tổ chức tại Honolulu vào năm 1949, Cố Triết Gia
Kim Định đã thực hiện một Tổng Hợp Đông Tây về
phương diện Triết Học dựa trên những Nguyên Lý của nền
Siêu Hình KINH DỊCH đồng thời thâu tóm TINH HOA các
bộ môn Khoa Học, Triết Học Hiện Đại. Thành quả là một
Công Trình Văn Hóa đồ sộ bao gồm khoảng 42 tập sách mà
32 Tác Phẩm Triết Học đã ra đời xoay quanh hai Chủ Đề
Chính Yếu là AN VI và VIỆT NHO.
• KẾT LUẬN
Nếu sau khi đọc xong phần trình bày ở trên mà có người
vẫn tin là Nho Giáo CHỈ là của Riêng người Tàu, thì chúng
tôi xin được đưa ra hai nhận xét cuối cùng như sau:
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1) Nếu bảo Nho Giáo là của Tàu , thế tại sao mấy triều đại
chính của Tàu lại phá Nho mạnh nhất: nhà Chu tận diệt
sách của nhà Thương, nhà Tần đốt sách chôn Nho, nhà Hán
xuyên tạc Kinh Văn. Và sau này tuy đã nhận Nho , nhưng
vẫn còn lưu lại hai yếu tố phát xuất tự Tây Bắc là Hoạn
Quan (Iran) và Pháp Hình để kiểm soát Nho Sĩ.
2) Tại sao nước Việt Nam ( trên thực tế là các Làng) mãi tự
xa xưa luôn luôn lẫn trốn văn minh Tàu như nhận xét tinh
tế của ông Paul Mus, thế mà những Hằng Số của Nho lại
nằm sâu trong lòng dân Việt Nam, còn sâu hơn cả bên Tàu
Và qua bao lần chống Tàu mà không hề chống Nho, kể cả
những thời có tinh thần độc lập nhất như nhà Lê.(52)
Để tóm tắt, những Thành Kiến, Ngộ Nhận có từ lâu đời về
Nho Giáo và Văn Hóa Viễn Đông có lẽ bắt nguồn từ sự
kiện là các công cuộc Nghiên Cứu được thực hiện trước
đây thường bị Giới Hạn cả về mặt Không Gian lẫn Thời
Gian.
Về Thời Gian, là giới hạn của lịch sử 2.000 năm từ thời
Tần Hán bên Tàu hay từ thời Trưng Triệu bên Việt, kéo
theo giới hạn về Không Gian là một nước Việt Nam nhỏ bé
mà lãnh thổ chỉ bắt đầu từ Lạng Sơn, Móng Cáy phát triển
theo dòng thời gian về phía Nam, hiện tại đến mũi Cà Mau,
trước một nước Tàu to lớn thống nhất như nay.
Đó là lý do khiến các nhà nghiên cứu trước đây quên đi
thực tế của một “nước” Tàu nhỏ bé với tỷ xích Bộ Lạc khi
bắt đầu Lịch Sử với nhà Thương 15 thế kỷ trước thời Tần
Hán với vài ba nhóm định cư ở phía Tây Bắc sông Hoàng
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Hà.Và phần còn lại của vùng đất ngày nay gọi là nước Tàu,
thời đó còn nằm trong sự kiểm soát của cư dân Viêm Việt.
Nếu trở về xa hơn nữa phía trước là lịch sử khoảng 5.000
năm khi bắt đầu có Chữ Viết thì vì có chữ viết nên các nhà
nghiên cứu thường căn cứ trên VĂN BẢN. Nhưng với Văn
Bản, điều bất tiện chính yếu là càng ngày người ta càng
khám phá ra hiện tượng sau đây là kẻ thắng trận thường có
khuynh hướng “cạo sử” lịch sử để có lợi cho họ, cho phe
nhóm họ. Và như đã đề cập ở trên, người Tàu đã dùng cách
thức này để thoán đoạt biết bao Phát Minh của Việt Tộc.
May mà gần đây nhờ các tiến bộ của Khoa Học như trong
khoa Khảo Cổ với kỹ thuật “định tuổi” bằng Carbone 14,
trong Di Truyền học với kỹ thuật “Gen DNA”, trong Ngôn
Ngữ học với phương pháp ngôn ngữ Mới, thì lần lần người
ta giải quyết được vấn đề do Giới Hạn đặt ra cả về mặt
Thời Gian lẫn Không Gian.
Bước đầu, được nới rộng địa bàn nghiên cứu lịch sử Viễn
Đông lên tới 10.000 năm tương đương với thời kỳ Tân
Thạch của lịch sử Nhân Loại . Ngay các Học Giả Trung
Quốc cách đây 12 năm, trong tờ “Beijing Review”, một
trong những “tiếng nói” chính thức của nhà cầm quyền
THCS, trong số ngày 23-29/03/98, ở phần “Culture and
Science” (tr.31), trước những bằng chứng không thể chối
cãi được của Khoa Học ngày nay, đã phải đi đến việc phủ
nhận quan điểm Lịch Sử 5.000 năm của Sử Gia Tư Mã
Thiên để thay thế bằng chủ trương của giới Học Giả Quốc
Tế về Lịch Sử 10.000 năm lập quốc Trung Hoa với sự đóng
góp Nền Tảng của các bộ tộc BÁCH VIỆT trong một xã
hội mà họ gọi là Đa Văn Hóa được thành hình vào thời kỳ
này.
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Thật vậy, vào thời kỳ đó, KHÔNG phải người Tàu “dạy
văn minh” cho người Việt, mà theo giới Học Giả Quốc Tế
thì NGƯỢC LẠI như chủ trương của Sử Gia kiêm Lý
Thuyết gia Khoa Học lừng danh J.Needham chẳng hạn, thì
chính người Hòa Bình tức Tổ Tiên chúng ta, đã du nhập
vào Trung Hoa những truyền thống Văn Hoá VIỆT mà ông
tóm tắt vào 25 điểm bao gồm:
_ Văn hóa biển và sông nước
_ Kỹ thuật đóng tàu dài
_ Đặc điểm nhà làng để cho dân tụ tập sinh hoạt
_ Tục đua thuyền
_ Huyền thoại con rồng
_ Văn minh trống đồng
_ Thuật dùng nỏ bắn bằng tên
_ Tục xâm mình
_ Đốt rừng làm rẫy
_ Hội về mùa xuân và mùa thu cho trai gái vui chơi để tự
do lựa vợ kén chồng
_ Văn minh trồng lúa nước
_ Tục thờ cúng ông bà
_ Thuật trồng cây tre và sử dụng dụng cụ bằng tre
_ Kỹ thuật đúc sắt
_ Kỹ thuật làm sơn mài
…..vvv…..(53)
Chúng ta có thể nhận thấy là hầu hết các điểm được lược kê
ở trên là những yếu tố của nền Văn Minh NÔNG NGHIỆP,
và điều này lại càng chứng tỏ rằng người Hoa Hán vì có
gốc DU MỤC nên phải học những điều trên với Tổ Tiên
chúng ta.
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Nhà Khảo Cổ danh tiếng W. G. Solheim còn nới rộng giới
hạn của Cổ Sử Viễn Đông từ 10.000 năm lên đến khoảng
40.000, 50.000 năm cách ngày nay khi mà những cư dân
đầu tiên của nền Văn Hóa Hòa Bình bắt đầu cuộc hành
trình tiến lên phía Bắc để định cư ở vùng đất mà ngày nay
gọi là nước Tàu.
Trong khi đó, nhiều ngưòi trong giới Tây học còn đọc
những cuốn sách Sử cũ rích từ thời Pháp thuộc, ngay cả từ
thời nhà Hán thì đâu thấy được điều gì “hay ho” về Văn
Hóa và Lịch Sử VIỆT. Vậy nên, điều trước tiên họ cần phải
làm là Cập Nhật vốn Kiến Thức của mình với các khám
phá Khoa Học mới nhất trong các lãnh vực nêu trên.
Đó có lẽ là nguyên nhân khiến họ thốt lên những câu nói có
tính cách “dè bỉu” chứa đựng những thuật ngữ như các
“Chức Sắc Làng Xã”….Ở đây, có nhiều cơ may là thực sự
họ không hiểu được sự Khác Biệt giữa Văn Hóa và Chính
Trị hay giữa Văn Hóa và Khoa Học. Văn Hóa đích thực
(viết hoa) chỉ những giá trị “Vượt Thời Không” thuộc bình
diện mà Nho gọi là “Thiên Viên” (=Trời tròn) được biểu
hiệu trong huyền sử Việt bằng “bánh dầy” (Tròn). Còn
Chính Trị hay Khoa Học là những lãnh vực có giá trị hạn
cục vào không gian và thời gian mà Nho gọi là “Địa
Phương” (= Đất vuông) được biểu hiệu trong huyền sử Việt
bằng “bánh chưng” (Vuông).
Chúng ta thường thấy người dân thị thành có chút “ăn học”
thường có thái độ “dè bỉu” tương tự đối với thôn dân mà họ
cho là “quê mùa dốt nát”. Nhưng điều này chỉ có thể áp
dụng liên quan đến lãnh vực KIẾN THỨC về Chính Trị
hay Khoa Học chẳng hạn, bao gồm những giá trị giới hạn
vào một không gian và một thời gian.
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Còn VĂN HOÁ lại là chuyện khác ! Như theo ý kiến của
nhà xã hội học danh tiếng về vấn đề Việt Nam Paul Mus thì
“càng đi sâu vào miền bưng biền của nước Việt lại càng
gặp nhiều Triết Nhân”. Hoặc như theo một trong những
Triết Gia lớn nhất của Tây Phương cận đại là F. Nietzsche
“Dòng giống tốt nhất tại Đức ở trong huyết quản Nông
Dân”. Hay theo Học Giả Columella “Đời sống Thôn Dã có
họ máu hàng dọc với Minh Triết”.Hoặc nhiều câu tương tự
như “ Chớ lầm là Dân ngu vì họ là những Triết Nhân”.
Ngay Kinh Điển Nho Giáo chỉ là công trình Công Thức
hóa của Khổng Tử dựa trên Nội Dung của một “rừng” Ca
Dao, Tục Ngữ….được lưu truyền trong các Làng Xã Bách
Việt. Và những người tự nhận thuộc giới “Tây học” đôi khi
cũng phải “Xổ Nho” vì những giá trị Minh Triết ẩn tàng
trong các câu chữ Nho !
Vậy nên đừng lấy làm lạ là những khái niệm về Tản Quyền,
Tự Trị Địa Phương, Dân Chủ, Bình Sản, Bình Quyền Nam
Nữ, Bảo Vệ người dân Thiểu Số……của nền Triết Lý
Chính Trị VIỆT còn gọi là VIỆT NHO đã được “thai
nghén” và “cưu mang” hàng ngàn năm trong môi trường
Làng Xã Việt, vì đó là những Nguyên Lý có giá trị “Vượt
Thời Không” nên ngày nay được các quốc gia Tân Tiến
NHẤT trên Thế Giới áp dụng vào đời sống Chính Trị, Xã
Hội…..của nước họ.
Tóm lại, muốn nắm vững nội dung của Văn Hóa Viễn
Đông, có lẽ cần phải thay đổi lối nhìn cũng như phương
pháp Nghiên Cứu. Nhất là tránh giới hạn Lịch Sử Viễn
Đông vào lịch sử 2.000 năm kể từ thời Tần Hán với hình
ảnh một nước Tàu to lớn bên cạnh những lân bang nhỏ bé
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trong đó có Việt Nam. Mà cần phải nghiên cứu Lịch Sử
Viễn Đông ngay từ đầu khi nước Tàu còn có tên là Cổ Việt
bao gồm những thời kỳ sau đây.
A) Giai Đoạn Huyền Sử
_ Đợt đầu là cuộc chiến giữa Si Vưu đại diện cho Việt tộc
và Hoàng Đế đại diện cho Hoa tộc
_ Đợt hai ôn hòa hơn là Đại Vũ tiến xuống mạn Nam sông
Hoàng Hà lập ra nhà Hạ giữa đất đai cũng như văn hóa Việt
B) Giai Đoạn Lịch Sử
_ Đợt ba là cuộc chiến giữa nhà Thương và dân Di Việt cư
ngụ phần đất còn rộng lớn bao gồm Sơn Đông, Hà Nam,
Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang…..vvv…..
_ Đợt bốn là thời Chiến Quốc với trận đụng độ giữa nước
Tần đại diện Hoa tộc và các nước Sở, Ngô, Việt cùng một
chủng tộc Việt, kéo theo sau đó giai đoạn “Hán Sở Tranh
Hùng”
_ Đợt năm là cuộc cưỡng chiếm Nam Chiếu, Dạ Lang nước
Điền bởi nhà Hán
_ Đợt sáu là cả Lạc Việt bao gồm Quảng Đông và Quảng
Tây trước gọi là Lưỡng Việt, sau đổi thành Lưỡng
Quảng…….(54)
Công việc nêu trên cần được thực hiện trong toàn bộ Lịch
Sử Viễn Đông không những đối với lịch sử Tổng Quát mà
còn đối với lịch sử Văn Hóa và Triết Học nữa trong thế
SINH THÀNH của nó thì mới mong TRÁNH bớt những
THÀNH KIẾN, NGỘ NHẬN đã có từ quá lâu đời liên
quan tới Nho Giáo và Văn Hóa Viễn Đông.
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Lê Việt Thường
CHÚ THÍCH
Vì mới viết xong một bài về Nho Giáo nên luôn tiện chúng
tôi đề cập đến một chuyện nhỏ thôi (do đó mới để trong
phần Chú Thích này). Gần đây, tình cờ chúng tôi nghe một
“tin đồn” là có ai đó thắc mắc về kiến thức chữ Nho của Cố
Triết Gia Kim Định.
Ai có dịp đọc tiểu sử của Cố Triết Gia thì biết là Ngài đã có
đi du học Pháp 10 năm để nghiên cứu về Nho Giáo và văn
hóa Việt tại “Institut des Hautes Études Chinoises”. Vậy
nên, chưa cần bàn đến trường hợp Ngài đã có cơ hội học
chữ Nho ở thời niên thiếu hay không, chúng ta biết rằng
một người bình thường (nhất là còn trẻ) nếu chuyên cần, thì
cần khoảng vài năm học tập là có thể nắm vững một Sinh
Ngữ. Nếu cho rằng chữ Nho có lẽ hơi khó học hơn một
sinh ngữ thông thường một chút, thì thiết nghĩ 10 năm là
quá đủ để giải quyết vấn đề này. Chưa kể là sau đó, Ngài đã
tiếp tục nghiên cứu Nho Giáo và văn hóa Việt suốt cuộc
đời còn lại và đã hoàn tất một công trình văn hóa và triết
học đồ sộ về An Vi và Việt Nho.
Vậy nên, ai đó nếu có khả năng thì hãy tranh luận đàng
hoàng dựa trên “giấy trắng mực đen” là 32 tác phẩm của
Cố Triết Gia đã xuất bản. Chớ giở loại “đòn Hạ Cấp” vừa
nêu trên, vì thật không xứng với một người tự nhận mình là
“Trí Thức” !!!
(38) Kim Định, “Hưng Việt, Idem, tr. 37
(39) Đông Lan, Idem
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(40) Kim Định, “Định Hướng Văn Học”, Ra Khơi, SG, VN, 1969,
tr.148
(41) Kim Định, “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”, Idem, tr.74
(42) Nguyễn Thị Sông Hương, “Yếu Tính Phá Sản Trong Tổ Quốc
Ăn Năn Đai
Nam,CA, USA, tr.151
(43) Idem, tr.159-160
(44) Hoàng Xuân Hào, “Nhân Quyền Trong Luật Hồng Đức: Niềm
Tự Hào
Dân Tộc”, Thế Kỷ 21, số 113 tháng 9/1998, tr.28-33
(45) Kim Định, “Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc”, Idem
(46) Kim Định, “Sứ Điệp Trống Đồng”, Idem, tr.185-186
(47) Kim Định, “Tinh Hoa Ngũ Điển”, Idem
(48) Idem
(49) Idem
(50) Idem
(51) Kim Định, “Định Hướng Văn Học”, Idem, tr. 174-177
(52) Kim Định, “Tinh Hoa Ngũ Điển”, Idem
(53) Cung Đình Thanh, Idem, tr.182-183
(54) Kim Định, “Tinh Hoa Ngũ Điển”, Idem
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Lê Việt Thường
CLAUDE LÉVI-STRAUSS VÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN
DẪN NHẬP

MỘT THỜI ‘CƠ CẤU LUẬN’

Về Cơ Cấu Luận, hình như có một mối liên hệ đặc biệt và thâm sâu
nào đó nối kết hành trình học hỏi nghiên cứu của cá nhân chúng tôi
với Cơ Cấu Luận hơn với bất cứ trào lưu Văn Hóa cận đại Tây
Phương nào khác! Một trong những lý do chính yếu có lẽ là khi
chúng tôi bước vào ngưỡng cửa Đại Học vào cuối thập niên 1960,
Claude Lévi-Strauss và Cơ Cấu luận đang là hiện tượng làm chấn
động cả thế giới khoa học Nhân Văn ! Chúng tôi còn nhớ bầu khí sôi
nổi hứng thú của các nhóm bạn bè thân hữu đang theo học các Phân
Khoa khác nhau trong khuôn viên Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, đang
bàn tán xôn xao về đề tài ‘ăn khách’ nhất của thời kỳ này!
Bên phân khoa Văn Chương Pháp là Michel Foucault với tác phẩm
‘Les Mots et les Choses’, là Roland Barthes với ‘Le Degré Zéro de
l’Écriture’…vvv…Đã thấy thấp thoáng có người đang cầm trên tay
các tác phẩm nêu trên mượn từ Trung Tâm Văn Hóa Pháp (Centre
Culturel Français) thời đó nằm kế bệnh viện Đồn Đất cách ĐHVK
không xa lắm, hoặc nhờ thân nhân bạn hữu mua giùm từ bên Pháp để
sử dụng trong các lớp Dự Bị, Chứng Chỉ hay ngay cả để sửa soạn
cho Tiểu Luận Cao Học ban Văn Chương Pháp !
Bạn bè theo học phân khoa Nhân Văn cũng đang được dạy về
Claude Lévi-Strauss. Bên ban Triết Đông, giống như đối với bất cứ
nhà Tư Tưởng, Triết Gia ‘Thế Giá’ nào của Tây Phương, Cố Triết
Gia Kim Định cũng đang nghiên cứu về Claude Lévi-Strauss và Cơ
Cấu luận, mà Ngài có dịp đề cập trong tác phẩm ‘Cơ Cấu Việt Nho’
ra ‘trình làng’ không lâu sau đó!
Các tập san ‘Bách Khoa’, ‘Tư Tưởng’…vvv… của Miền Nam Việt
Nam thời đó đều có bài giới thiệu trào lưu Cơ Cấu luận. Riêng tại
Pháp, quê hương của Claude Lévi-Strauss, năm 1966 được giới cầm
bút ‘phong thánh’ là ‘Năm của Cơ Cấu Luận’. Ở Paris, “cả năm tập
san hàng đầu đều dành một số Đặc Biệt cho Cơ Cấu luận . Riêng tập
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san ‘Esprit’ tổ chức một cuộc Hội Thảo về đề tài hấp dẫn này. Các
sách xuất bản về Cơ Cấu luận bán chạy như ‘tôm tươi’: 5000 bản in
ấn tác phẩm ‘Écrits’ của Jacques Lacan bán hết trong vòng hai tuần
lễ; độc giả ‘tiêu thụ’ 800 bản in tác phẩm ‘les Mots et les Choses’
của Michel Foucault trong vòng năm ngày, Roland Barthes cho ‘ra
đời’ ‘Critique et Vérité’, Georges Dumézil trong ‘La Religion
Romaine Archaique’, Tsvetan Todorov trong ‘Théorie de la
Littérature’ đều đề cập ít nhiều đến Cơ Cấu luận…vvv…Riêng
Algirdas Greimas với ‘Sémantique Structurale’ nhờ nghe lời vị giám
đốc nhà phát hành khuyên nên thêm từ ngữ ‘Structurale’ vào Tựa của
tác phẩm, nhờ đó đã bán thêm được 1000 bản!
Thật vậy, ‘làn sóng’ Cơ Cấu luận đang tràn ngập môi trường Trí
Thức Pháp thời đó có thể được ‘ví von’ như là ‘nước vỡ bờ’, vượt
qua ‘cương thổ’ xuất phát là địa hạt Ngôn Ngữ học, cũng như môi
trường Hàn Lâm ban đầu để lần lượt ‘chinh phục’ không những các
lãnh vực Nhân Chủng, Xã Hội, Kinh Tế, Lịch Sử, Triết Học, khảo
cứu Văn Học, mà còn làm ‘điên đảo’ các nhà Phân Tâm học, Phê
Bình Văn Học và Điện Ảnh với ‘Chân Lý Mặc Khải’ là CHÍNH CƠ
CẤU XÁC ĐỊNH MỌI SÁNG TẠO CỦA CON NGƯỜI!”(1)
Trào lưu Cơ Cấu luận kéo dài khoảng từ một tới hai thập niên. Vào
tháng năm 1966, số thứ ba tập san ‘Cahiers pour l’Analyse’ mời
Jacques Lacan, một trong ‘Tứ Trụ’ (les quatre Grands) của Cơ Cấu
Luận, cộng tác . Lacan viết như sau: ‘Phân Tâm học như là môn
Khoa Học sẽ có tính chất Cơ Cấu đến chỗ sẽ đi đến việc từ chối sự
hiện hữu của một Chủ Thể…. Còn theo Sử gia Francois Dosse, Apex
tên của phong trào đem Cơ Cấu luận đi truyền bá ra khắp bốn
phương trời trong lãnh vực Khoa Học, chân nhận sự hiện hữu của
‘chất men’ Cơ Cấu luận như là nguyên nhân của cơn say ‘bí tỉ’ đang
‘hoành hành’ trong giới Trí Thức Pháp vào thời kỳ này mà đỉnh cao
là niên biểu 1966 tại Paris,’thủ đô ánh sáng’ của nước Pháp! Roland
Barthes thì xác định là các chuyện kể của ông từ nay phải từ bỏ tính
chất ‘biên niên’, còn Tzvetan Todorov phải cậy đến Cơ Cấu luận để
đem lại cho môn Văn Chương tính chất ‘Khoa Học’, trong khi đó
Jean Pouillon cho rằng trào lưu Cơ Cấu Luận là ‘hiện tượng’ tất yếu
không thể nào tránh được…vvv… (2)
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Thật vậy, trào lưu Cơ Cấu luận đã đem lại bầu khí Văn Hóa sôi động,
hào hứng vào thập niên 1960 tại Pháp, nhất là Paris, bầu khí mà Đại
Học Văn Khoa Sài Gòn phần nào chia xẻ có lẽ do mối liên hệ thân
cận lâu đời của phần lớn giới Trí Thức Miền Nam thời đó với nền
Văn Hóa Pháp. Và giới nghiên cứu thường đề cập tới ‘Tứ Trụ’ (les
quatre Grands) của Cơ Cấu luận là Claude Lévi-Strauss, Michel
Foucault, Louis Althusser và Jacques Lacan. Một ngưới thứ năm
cũng thường được nhắc đến trong lãnh vực Triệu Chứng học
(Sémiologie) và phê bình Văn Học là Roland Barthes.
PHẦN MỘT: CLAUDE LÉVI-STRAUSS và CƠ CẤU LUẬN
1) CUỘC ĐỜI
Claude Lévi-Strauss sanh ngày 28.11.1908
Hàn Lâm Viện Pháp năm 1973

Nhưng nhân vật quan trọng nhất, người được xem là Sáng Lập ra Cơ
Cấu luận trong khoa học Nhân Văn là Claude Lévi-Strauss. Tuy
nhiên, mới thoạt trông từ bên ngoài cả về nguồn gốc gia đình, lãnh
vực học vấn, lẫn sinh hoạt ở thời trai trẻ, khó có ai đoán trước được
những thành tựu của ông sau này về mặt Sự Nghiệp và Văn Hóa !
Xuất thân từ một gia đình Nghệ Sĩ mà thân phụ là một Họa Sĩ, tốt
nghiệp ‘École Normale Supérieure’ bộ môn Triết Học, có thời thử
mon men vào địa hạt Chính Trị, nếu bình thường thì ông có thể đã
trở thành một công chức kín đáo, gương mẫu trong một Bộ, Sở hay
một trong trăm, ngàn nhà giáo Pháp kiều đang sinh sống ở một xứ sở
xa xôi nào đó, nhưng có lẽ ít ngưới trông chờ là ông sẽ trở thành nhà
Nhân Chủng học Nổi Tiếng nhất đương thời, Chuyên Viên Thượng
Thặng về các xã hội cổ truyền của Mỹ Châu, Sáng Lập ra một Trào
Lưu Tư Tưởng đã từ ít lâu và với một tỷ xích rộng lớn, vượt qua giới
hạn của ngành chuyên môn của mình là Nhân Chủng Học!
Nhưng “Cơ Duyên đã đến vào năm 1934 lúc vừa tốt nghiệp
“Normale Sup.” môn Triết, đang chán nản thất vọng về cả hai mặt
Nghề Nghiệp và hoạt động Chính Trị, Claude Lévi-Strauss đã nhận
một chức Giảng Sư về môn Xã Hội học tại Đại Học São Paulo ở Ba
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Tây. Trong thời gian ở xứ sở xa xôi này, ông đã có dịp tiếp xúc với
thổ dân Da Đỏ qua những cuộc thám hiểm khảo cứu Dân Tộc học
trong miền Gatto Grosso và vùng trung bộ Amazonie.
Năm 1939 ông trở về Pháp và bị động viên. Khi Thế Chiến thứ Hai
bùng nổ, để tránh chính sách Kỳ Thị người Do Thái của Đức Quốc
Xã, ông di cư sang Hoa Kỳ và cùng với các Trí Thức Pháp Kiều
khác thời đó tại Hoa Kỳ như Jacques Maritain, Henri Focillon,
Roman Jacobson…vvv…thành lập ‘École Libre des Hautes Études’,
một loại Đại Học ‘lưu vong’ của giới Trí Thức tỵ nạn Pháp thời đó.
Claude Lévi-Strauss theo dạy tại ‘New School for Social Research’ ở
New York, viết sách về bộ lạc Nambikwaras ở Ba Tây, và bắt đầu
chuyên về môn Nhân Chủng học Mỹ Châu. Tới khi nước Pháp được
giải phóng, ông giữ chức Cố Vấn Văn Hóa cạnh Tòa Đại Sứ Pháp.
Ông từ bỏ chức vụ này vào năm 1947 để trở về Pháp đệ trình luận án
Tiến Sĩ với đề tài ‘Les Structures Élementaires de la Parenté’ và ‘La
Vie Familiale et Sociale chez les Indiens Namikwaras’ vào năm 1948,
cũng như để có thì giờ tham gia nhiều hơn vào công tác nghiên cứu
Dân Tộc học tại ‘Musée de l’Homme’ rồi thế chỗ nhà Dân Tộc học
Marcel Mauss tại ‘École Pratique des Hautes Études’. Tuy nhiên,
‘hoạn lộ’ của ông không phải lúc nào cũng được suôn sẻ : lý do phải
chăng là vì trào lưu Cơ Cấu luận vào thời kỳ đó bị xem là quá
‘Avant-Garde’ ( = Tiền Phong) nên các vị chức sắc thủ cựu tại
‘Collège de France’ hai lần từ chối đơn của ông cũng như ông phải
đợi 9 năm trời ròng rã mới thực hiện được ý nguyện của mình!
Năm 1953, Đại Học Harvard gởi ‘đặc sứ’ qua Pháp để tuyển dụng
ông, nhưng ông từ chối. Cuối cùng, năm 1959, Claude Lévi-Strauss
đã chính thức được mời dạy môn Nhân Học Xã Hội (Anthropologie
Sociale) tại ‘Collège de France’ và năm 1961 thành lập một Phòng
Thí Nghiệm lớn của bộ môn này, đồng thời cho ra mắt tập san
‘L’Homme’ không bao lâu trở thành tập san hàng đầu trong ngành
chuyên môn của ông.(3)
Sau khi hoàn tất ‘trường thiên’ Huyền Thoại bốn tập
‘Mythologiques’ vào năm 1971, hai năm sau (1973) ông đắc cử vào
Hàn Lâm Viện Pháp (Académie Française): Danh Dự Cao Quý nhất
đối với một Trí Thức Pháp . Ông cũng là thành viên của ‘American
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Academy of Arts & Letters’, đoạt các Giải Thưởng Éramus (1973),
Meister-Eckhart (2003) về Triết Học, được trao các bằng Tiến Sĩ
Danh Dự tại các Đại Học hàng đầu trên thế giới như Oxford, Harvard,
Columbia, và các Huy Chương như ‘Grand Croix de la Légion
d’Honneur’, ‘Commandeur de l’Ordre National du Mérite’,
‘Commandeur des Arts et des Lettres’.
Và là một Danh Dự hiếm có đối với một Tác Giả còn sống, năm
2008 ‘Bibliothèque de la Pléiade’ bắt đầu cho xuất bản các tác phẩm
chính yếu của Claude Lévi-Strauss, mà quan trọng nhất về mặt
Phương Pháp luận là:
2) ANTHROPOLOGIE STRUCTURALE (1958)

Thật vậy, qua tác phẩm trên, Claude Lévi-Strauss trình bày và áp
dụng PHƯƠNG PHÁP Cơ Cấu (Méthode Structurale) từ đây gắn
liền với tên tuổi của ông. Trong đó, tất cả các vấn đề lớn của Nhân
Chủng học đều được đề cập đến, từ những lệ luật trong lãnh vực
Thân Tộc và Cưới Hỏi, qua tập tục Cấm Loạn Luân và chế độ Ngoại
Hôn, khái niệm về người Sơ Khai, Tương Quan giữa môn Nhân
Chủng với các lãnh vực Sử Ký, Ngôn Ngữ, Xã Hội, Tâm Lý, Phân
Tâm, tới lối giải thích Huyền Thoại, Nghi Lễ, Ma Thuật, Tương
Quan giữa Nghệ Thuật và các khía cạnh khác của đời sống Xã
Hội…..vvv…..
‘Anthropologie Sociale’ cũng bàn đến các vấn nạn được đặt ra về
khía cạnh PHƯƠNG PHÁP Nghiên Cứu với sự xuất hiện của trào
lưu Cơ Cấu luận. Và cũng qua tác phẩm này được xác định và minh
chứng về dự án mà tác giả rất thâm tín từ lâu về khả năng phân tích
một cách KHOA HỌC các hiện tượng xảy ra, mà không làm hao tổn
đến tính chất ĐA DẠNG, PHONG PHÚ cũng như khiá cạnh TỈ MỈ,
CỤ THỂ gắn liền với các sinh hoạt của con người.
Thật vậy, bên cạnh tính chất Phức Tạp của đời sống Xã Hội xuất hiện
ở những giai tầng khác nhau, thì theo ông, đồng thới cũng có sự hiện
hữu của nhiều giai tầng khác của Cuộc Sống mà Cơ Cấu luận có thể
‘nắm bắt’ được bằng những LUẬT TẮC. Với cùng một loại hiện
tượng mà tác giả vay mượn từ những xã hội khác nhau, hoặc với
những loại hiện tượng khác nhau phát xuất từ cùng một xã hội hay từ
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các xã hội khác nhau, sự áp dụng Phương Pháp CƠ CẤU sẽ làm xuất
hiện những mối Tương Quan mà Lý Trí con người có thể ‘nắm bắt’
một cách dễ dàng hơn là đối với chính những sự vật, biến cố riêng
biệt là đối tượng của các mối liên hệ nêu trên. Tóm lại, Nhân Chủng
học có thể đóng góp những ‘dụng cụ’ chính xác, vững chắc về khía
cạnh PHƯƠNG PHÁP để mà một ngày nào đó, các Khoa Học Nhân
Văn sẽ có thể tự chính mình đạt được các Tiêu Chuẩn KHOA HỌC
đúng nghĩa. (4)
a)VAI TRÒ NGỮ HỌC
Thật ra Cơ Cấu Luận đến với Lévi-Strauss qua trung gian của nhà
Ngữ Học gốc Tiệp Roman Jakobson mà ông đã may mắn gặp ở New
York năm 1942 khi ông tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Nhưng Jakobson lại chịu
ảnh hưởng của Ferdinand de Saussure.
Với Jakobson, Lévi-Strauss bắt đầu ý thức được vai trò đặc biệt của
Ngữ Học : đây là thực thể riêng biệt nhất của con người cũng như là
ngã ba mà mọi ngành học phải đi qua. Có một điểm may mắn khác là
Ngữ Học đã trở thành Khoa Học xác thiết đến độ có thể dùng làm
mẫu cho các khoa khác. Ngoài ra, có những lý do khác khiến LéviStrauss gọi đây là một cuộc Cách Mạng Âm Vị học (révolution
phonologique).
Người đi tiên phong trong lãnh vực này là nhà Ngữ Học N.S.
Trubetzkoy chủ trương vượt Ý Thức để khảo sát hạ tầng Vô Thức
của những hiện tượng ngôn ngữ, lấy đối tượng học hỏi là các mối
Liên Hệ giữa các đơn vị Âm Vị học hơn là chính các đơn vị đó, phát
hiện những Hệ Thống âm vị cụ thể và Cơ Cấu của chúng, sau cùng
cố tìm ra những Định Luật Tổng Quát bằng quy nạp hay diễn dịch.
Sau này nhà Ngữ Học danh tiếng Ferdinand de Saussure nhận ra một
chiều kích khác gọi là Hàng Dọc thì tự đấy nảy sinh ra CƠ CẤU
trong NGỮ LÝ Học (Linguistique) (5).
b)PHƯƠNG PHÁP CƠ CẤU
Vậy CƠ CẤU là gì ? Có thể nói Cơ Cấu là một cố gắng vượt qua
những cái dị biệt, tạp đa để đạt tới những nét căn bản nhất của bất cứ
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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 cách Tổng Quát của Cơ Cấu, có nghĩa là 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 nhiều mối Liên Hệ
Thân Tộc trong Thân Tộc học hoặc nhiều loại Huyền Thoại trong
Huyền Thoại học của nhiều nhóm dân khác nhau, sau phân tách bên
ngoài những dị biệt, ông tìm ra được rất nhiều nét giống nhau giữa
các huyền thoại hay liên hệ thân tộc. 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…vvv… 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.
Đó là lý do khiến các 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 hóa là những hình thái
khác nhau của Cơ Cấu Tâm Thức của mỗi dân tộc. Theo LéviStrauss, 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 hóa khác
nhau bằng phương pháp mới của Cơ Cấu luận, Lévi-Strauss tóm tắt
công trình nghiên cứu của mình bằng cách đưa ra bốn 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 hóa. Thí dụ
Lévi-Strauss phân tích bốn loại Giao Liên với những ký hiệu sau:
= Giao liên có tính cách 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 đã được phác họa để suy diễn và quy
nạp.
Theo Lévi-Strauss, muốn tìm ra Cơ Cấu chung nêu trên, thì 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 kẻ 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 con ngưới 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 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 như khoa học Vật Lý cũng cắt xén sự
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vật bằng những phương pháp trừu tượng hầu chế ngự thực tại.
DẠNG THỨC của Cơ Cấu luận tương tự 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, Lévi-Strauss
chú ý đến ĐIỂM NỐI đã hiện hình trong lãnh vực liên hệ. Đây là một
điều Tối Quan Trọng, nhưng không được chú ý cách đầy đủ trong
các khoa liên hệ. Xu hướng chung là chỉ chú ý có một phía : Triết thì
chú ý Lý Trí, Sử thì Duy Kiện, Ngôn Ngữ thì Ngữ Luật. Không có
khoa nào chú trọng đến ĐIỂM NỐI giữa Ý Thức với Tiềm Thức,
Cảm Xúc vơi Khả Tri, Văn Hóa với Thiên Nhiên. Và vì vậy tất cả
đều bị lên án là MỘT CHIỀU hay ĐỘC KHỐI. Lévi-Strauss đã
muốn bù đắp chỗ đó bằng nghiên cứu những Điểm Nối Hiện Hình
như tục CẤM LOẠN LUÂN là Điểm Nối trong Thân Tộc học giữa
Nhiên Giới (l’ordre naturel) và Nhân Giới (l’ordre culturel), HUYỀN
THOẠI là Điểm Nối trong Huyền Thoại học giữa Ý Thức và Tiềm
Thức, giữa Sử Hàng Ngang (histoire diachronique) và Sử Hàng Dọc
(histoire synchronique)…vvv…(6).
Trên con đường kiến tạo một Lý Thuyết mới mẻ trong khoa học
Nhân Văn là Cơ Cấu luận (Structuralisme) mà nội dung được đúc
kết bằng Phương Pháp Cơ Cấu (Méthode Structurale), Lévi-Strauss
đã sử dụng rất nhiều chất liệu trong Huyền Thoại học (Mythologie).
Vì vậy, HUYỀN THOẠI (Mythe) đóng một vai trò rất quan trọng
trong Sự Nghiệp của ông. Mà Huyền Thoại thường xuất hiện vào
thời đầu của Lịch Sử con người, do đó muốn hiểu một chút bầu khí,
khung cảnh của Huyền Thoại, ông phải đi nghiên cứu sinh hoạt, nếp
sống, nếp nghĩ của các Sắc Dân Thiểu Số còn sót lại ngày nay. Công
việc này được Lévi-Strauss đúc kết trong tác phẩm “La Pensée
(Hết Phần Một)
CHÚ THÍCH
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(1)Nicolas Journet, “La Vague Structuraliste”, <http://www.scienceshumaines.com>
(2)Idem, “La Vague Structuraliste, le Flux et le Reflux”
(3)Idem, “Claude Lévi-Strauss: le plus philosophe des ethnologues”
(4) Claude Lévi-Strauss, “Anthropologie Structurale”, Plon 1958,1974, France
(5) Kim Định, “Cơ Cấu Việt Nho”, Nguồn Sáng, Sài Gòn, 1973, VN tr.27-28
(6)Đông Lan, “Yêu Mến An Vi”, Văn Hiến, 2004, USA tr.76-91
Kim Định, “Cơ Cấu Việt Nho”, Idem
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Lê Việt Thường
PHẦN HAI: CLAUDE LÉVI-STRAUSS và QUAN NIỆM MỚI VỀ VĂN MINH
1) MỘT QUAN NIỆM MỚI VỀ VĂN MINH

Phần trình bày trên cho chúng ta thấy địa vị Đặc Biệt, Quan Trọng
mà Lévi-Strauss đã dành cho Huyền Thoại. Thật vậy, ông xem
những truyện Thần Thoại như những Cơ Cấu nỗi lờ phờ trên mặt Ý
Thức nên dễ khai quật, để giúp tìm ra những Dạng Thức căn cơ cho
một xã hội. Ông cho rằng muốn tìm hiểu một xã hội mà lại bỏ bê
những Trang Đầu lịch sử và chỉ biết có Sử Ký, tức Sử Hàng Ngang
(histoire diachronique), là một SA ĐỌA, mà hậu quả là sẽ không đạt
được Cấu Thức của các định chế. Lý do theo ông là trong bất cứ
phương diện nào, chỉ có những BƯỚC ĐẦU mới LỚN LAO, chỉ có
những sáng tạo ban đầu mới VĨ ĐẠI.
Chính vì thế mà Lévi-Strauss đứng vào phe chống lại thuyết TIẾN
HÓA về Văn Minh, vì theo ông, là thuyết mưu toan xóa bỏ các nền
Văn Hóa khác để chỉ lấy Âu Châu làm điểm tối hậu, làm tiêu chuẩn
duy nhất; và như vậy thì các dân tộc khác phải từ bỏ tiêu chuẩn của
mình để theo tiêu chuẩn của Tây Âu. Có thế mới gọi là tiến bộ văn
minh : vì theo chủ trương Tiến Hóa thì những sự khác biệt là giả tạo
mà không còn là tố chất của các nền văn hóa.
Thế mà theo Lévi-Strauss, sự Tiến Hóa xưa nay không thể đi theo
một chiều hướng nhất định, thẳng tắp mà lại không gặp nguy cơ bị
“trệch hướng” theo dòng thời gian. Trái lại, chiều hướng có thể thay
đổi bất ngờ, ngẫu biến giống như một con “cờ tướng” có sẵn nhiều
lối đi, nhưng không bao giờ theo một chiều hướng duy nhất. Tây
Phương có tiến xa trong Kỹ Thuật, nhưng lại kém trong các ngành
khác như Tôn Giáo, Mỹ Thuật…vvv.. Chứng cớ là nhiều dân Cổ Sơ
biết tổ chức đời sống đem lại Hạnh Phúc cho nhiều ngưới hơn bên
Âu Châu. Có thể nói họ NGƯỜI hơn những dân Tây Âu văn minh!(7)
Ông còn đưa ra nhiều thí dụ để chứng minh tính chất TƯƠNG ĐỐI
trong các quan niệm về Văn Minh Tiến Bộ. Theo ông, từ vài thế kỷ
nay, văn minh Tây Phương chỉ chú trọng đến việc tìm kiếm những
phương tiện KỸ THUẬT càng ngày càng “mạnh” hơn để phục vụ
cho các nhu cầu Vật Chất của con người. Nếu tiêu chuẩn trên được
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chấp nhận, thì sự phát triển cao thấp của một xã hội được căn cứ trên
số năng lượng được dành cho mỗi cư dân.
Nhưng Lévi-Strauss cho rằng có nhiều loại TIÊU CHUẨN khác nhau
về Văn Minh. Theo ông, nếu tiêu chuẩn được áp dụng là khả năng
Thích Ứng với những Môi Trường địa lý Khắc Nghiệt nhất, thì
không có dân tộc nào bằng dân “Eskimos” ở Bắc Cực hay dân
“Bedouins” ở sa mạc Sahara. Cách đây 13 thế kỷ, Đạo Hồi đã “tổng
hợp” được nhiều hình thái khác nhau của đời sống như: Kỹ Thuật,
Kinh Tế, Xã Hội, Tâm Linh..vvv. với Giáo Lý của họ, điều mà người
Tây Phương chỉ mới làm được gần đây với khoa Nhân Chủng. Nhờ
vào đó mà Văn Minh và giới Trí Thức Á Rập đã giữ được vị trí hàng
đầu ở thời Trung Cổ. Người Tây Phương ở thời Cận Đại tuy là “vua
kỹ thuật” nhưng lại có những kiến thức rất “nông cạn” về tiềm năng
và cách điều khiển “bộ máy chúa tể” là thân xác con người. Đông
Phương đã đi trước Tây Phương mấy ngàn năm về phương diện này,
tức về mối liên hệ giữa Tâm Thần và Thân Xác, với các thuật Yoga
của người Ấn, Thiền của người Tàu, thể dục tâm thần của người
thiểu số Maoris…vvv…(8)
Đó là lý do Lévi-Strauss phản đối thuyết Tiến Hóa được hầu hết
người Pháp thời đó theo, trừ hai ông Balandier và Roger Bastide. Tất
cả những người ấy đều có đầu óc Đế Quốc giống như người Cộng
Sản, (dẫu họ có mầu da trắng, vàng hay đen nhưng nên nhớ rằng
thuyết Mác Xít bắt nguồn từ Tây Phương): thật vậy, người Cộng
Sảnï cố công đem ý thức hệ phương Tây trùm lên con người khắp
nơi, mà không kể chi tới những sắc thái dị biệt, với chủ trương rất
“quái đản” là vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.! Vì thế nhà nhân
chủng học nổi tiếng gốc Anh gọi quan niệm Tiến Hóa trên kia là
NGỤY SỬ.
Do đó, ông Malinowski đưa ra thuyết CHỨC NĂNG
(fonctionnalisme) để chống lại. Ông này cho rằng thuyết Tiến Hóa
quá trừu tượng vì xem xã hội sơ khai như lệ thuộc vào lịch sử Tây
Phương. Đó là lối nhìn cũ kỹ cắm mắt vào những yếu tố lẻ tẻ vụn vặt
mà không chú ý đến toàn bộ làm thành bởi những yếu tố ấy. Vậy cần
lập ra Chức Năng thuyết để nghiên cứu về tác hành của xã hội. Cái
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đó nằm ngay trong hiện tại của nó, vì xã hội ấy chỉ có thể tồn tại và
điều hành được là nhờ những yếu tố hiện tại có trong xã hội chứ
không phải những yếu tố đã khuất dạng trong quá khứ. Và vì thế mà
quan niệm Chức Năng đi đến chỗ PHỦ NHẬN LỊCH SỬ, phủ nhận
BIẾN ĐỘNG. Đó là một quá đáng khác mà Lévi-Strauss đã muốn
tránh.
Vì thế tuy ông rất chú ý đến CƠ CẤU nhưng đồng thời cũng công
nhận rằng nhờ có sự biến chuyển hiện đang xảy ra trong các xã hội
cổ sơ mà ta mới có thể khám phá ra những Cơ Cấu nằm ngầm trong
các xã hội ấy. Những cơ cấu ấy thường hình thành từ những bước sơ
khai của mỗi dân tộc, vì thế Lévi-Strauss đề cao giá trị của những cái
KHỞI ĐẦU coi đó như những GẠCH NỐI giữa hai nền SỬ HÀNG
NGANG (histoire diachronique) và HÀNG DỌC (histoire
synchronique) , vì lúc đó Tiềm Thức tác động mạnh trên Ý Thức hơn
các đời về sau.
Quyển “La Pensée Sauvage” của Lévi-Strauss có thể xem như “tiếng
chuông sầu chôn táng sự sai lầm của Lévy-Bruhl cho rằng các dân cổ
sơ là lạc hậu, là “chưa tới đợt khoa học lý luận nên gọi là tiền lý
luận”. Đó cũng là thành kiến của hầu hết mọi người trong thế hệ vừa
qua. Tự nay với Cơ Cấu ta phải nghĩ khác. Cơ Cấu sẽ nói với mọi
người : “Bạn đừng lấy mình làm thầy, hãy để người khác tiếp tục là
họ. Họ còn gần Thiên Nhiên nên cũng gần Căn Cơ hơn bạn!”.(9)
2) MỘT QUAN NIỆM MỚI VỀ LỊCH SỬ
Cơ Cấu Luận không những cống hiến một quan niệm Mới về Văn
Minh như phần trên cho thấy, mà còn đem lại một Chiều Kích MỚI
cho lãnh vực LỊCH SỬ.
Thường khi nói đến SỬ người ta liên tưởng đến Sử các Biến Cố
(histoire évènementielle) mà Cơ Cấu gọi là Sử Hàng Ngang (histoire
diachronique), Sử Khoa Học hay DUY SỬ (historicisme). Duy Sử
xuất hiện dưới quyền lực của DUY LÝ chú ý đến BIẾN CỐ
(évènement) nghĩa là những sự kiện có thực, đã xảy ra nên có thể ghi
ngày tháng và địa điểm với những nhân vật có thực.
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Nhưng với Cơ Cấu thì nảy ra một loại Sử gọi là Hàng Dọc (histoire
synchronique) vận hành với Tiềm Thức, không cần thể hiện vào một
cá thể, vì vậy không thể ghi thời điểm và không điểm, nhưng vẫn gọi
được là Sử vì có THẬT tuy Không Thực (vraie mais irréelle), mà
Nho gọi là “Hữu thực (vraie) nhi vô hồ xứ giả (irréelle)”.
Áp dụng vào Sử thì “hữu thực” là có những tác động, hay nguyên lý
chỉ dẫn hoặc lý tưởng được cưu mang…nhưng “vô hồ xứ giả” nghĩa
là không cần kết tinh vào cá nhân này hay cá nhân kia. Nhờ đó nó có
thể là Sơ Nguyên Tượng (Archétype) hay Điển Loại tức là một dạng
thức phổ biến, còn nằm trong cõi Thiên Thai (mong muốn) nhưng
chưa gặp “bước trần ai”, nghĩa là chưa hẳn có ai hiện thực được như
vậy. Nói thế có nghĩa là trong thực tế như trong chuyện “Đế Minh
tuần thú phương Nam” chẳng hạn, không cần có những người mang
tên là Đế Minh, nhưng trái lại, có nguyên lý hướng về ánh sáng (tuần
thú phương Nam), có những tác động tháo lui trước quân xâm lăng,
rồi lấy vợ ở miền Nam, và gọi đó là gặp Vụ Tiên trên núi Ngũ Lĩnh,
tức là trong miền đất có nền văn hóa đi theo thuyết Ngũ Hành. Tóm
lại, có Tác Động ĐIỂN HÌNH, mà không cần phải có người nào cả!
Nếu theo Cơ Cấu, Sử Hàng Ngang (hay Sử Ký) đem tin hay cho biết
biến cố (apprendre) nhiều hơn là giải nghĩa, thì Sử Hàng Dọc (hay
Huyền Sử) giải nghĩa (expliquer) nhiều hơn là đem tin.(10)
Và Lý Tưởng là làm sao Quân Bình hai loại Sử: Sử Ký với Huyền Sử,
Hàng Ngang với Hàng Dọc. Phải chăng chỉ có Việt Nho mới đạt
được thế Quân Bình nêu trên ? được thấy chẳng hạn qua việc chiết tự
chữ DỊCH kép bởi “Nhật Nguyệt” qua đó NHẬT luôn luôn tròn,
tượng trưng cho Thường Hằng hay Sử Hàng Dọc ( histoire
synchronique), còn NGUYỆT khi tròn khi khuyết , khi úp khi ngửa,
biểu thị mọi biến hiện đổi thay hay Sử Hàng Ngang ( histoire
diachronique).
Trong khi đó bên trời Tây, Plato chỉ biết ngắm nhìn Lý Giới hay thế
giới Ý Niệm (le monde des Idées) và khinh thường Cuộc Đời hay thế
giới Cảm Xúc (le monde Sensible) bị xem là PHÙ ẢNH. Do đó,
Plato đã trở thành một Triết Gia PHI NHÂN nên cũng PHI LỊCH SỬ.
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Thật vậy, SỬ là sự hiển hiện của NHÂN CHỦ. Nói khác chỉ có SỬ
khi con người là CHỦ. Con vật không có Sử vì không là Chủ. Con
người thái cổ chưa có Sử vì chưa thực sự đạt được Nhân Chủ. Người
La Hy chưa đưa Sử vào chương trình Giáo Dục, vì chưa thiệt định
xong nền Nhân Bản. Và tình trạng trên kéo dài ở Tây Phương cho
đến cuối thế kỷ XVII. Chính vì thế kỷ XVIII nói đến Nhân Bản nhiều
nên cũng vôi vàng đưa Sử vào chương trình học. Và cũng từ đấy mới
nhận ra thiếu Sử không chỉ là thiếu Sử, mà còn hàm chứa nhiều cái
hại cho con người. Bởi vậy từ đó mới TÔN THỜ SỬ và đẩy đến độ
DUY SỬ để lại gây ra một sự QUÁ ĐÁNG khác là chạy theo biến cố
hàng ngang với nhịp độ càng ngày càng điên loạn, để đuổi theo sự
hội nhập càng ngày càng trở nên diệu vợi, khó lòng lập lại được thế
quân bình cần thiết giữa Cơ Cấu và Biến Cố (giữa CƠ và
DỤNG).(11)
Vì thế mà Lévi-Strauss đã cảnh cáo là đừng để thời gian (duy sử) tiêu
diệt mình (= ne laissons pas le temps nous détruire).(12)Và đó là một
trong những lý do của sự xuất hiện của Cơ Cấu. Nhưng rồi nhiều tay
Cơ Cấu lại đi đến chỗ Chối Sử, rồi Chối luôn cả Con Người, biến
TRIẾT thành PHI NHÂN, PHI SỬ, PHI CHÍNH TRỊ.
Đó là cái vòng luẩn quẩn, khiến phần lớn các Cơ Cấu gia QUAY
LẠI LỐI CŨ của người xưa, của Hegel chẳng hạn, cho rằng chỉ Toàn
Thể mới có, còn thành phần là những con người Cá Thể thì gần như
không có! Chỉ Hệ Thống mới có, chứ tôi, một cá thể trong xương
trong thịt hầu không có!
Tóm lại, có lẽ từ trước cho đến nay, chưa có một Triết Gia Tây
Phương nào đặt nổi một nền tảng vững chắc cân đối cho một quan
niệm Lịch Sử. Điều trên có nghĩa là Triết Tây vẫn còn đong đưa giữa
hai thái cực:
-hoặc CHỐI SỬ với câu “dưới ánh mặt trời không xảy ra cái chi mới
hết”
-hoặc DUY SỬ với câu” không thể tắm hai lần trong cùng một dòng
sông”
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Sự Thật không có với những người ôm câu này hay câu kia, mà nó
nằm trong quan niệm SỬ HAI CHIỀU:
– chiều Hàng Dọc hay Huyền Sử gần như BẤT BIẾN
– chiều Hàng Ngang hay Sử Ký vẫn BIẾN
Có như vậy mới “DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN” !
Liệu Cơ Cấu có đạt được cùng chăng ? Tuy trong “Race et Histoire”,
ở phần cuối sách, Lévi-Strauss có vẻ nghiêng sang BẤT BIẾN,
nhưng một mặt trước đó, ông cũng đã cố gắng cho Sử Ký hay Sử
Hàng Ngang một Giá Trị nào đó, cũng như ông đã ý thức được sự
quan trọng của chữ HÒA qua việc đề cao NHẠC. Cho nên ít nhất,
Lévi-Strauss cũng đã đi xa hơn bất cứ nhà Cơ Cấu học Tây Phương
nào khác trên con đường nói trên.(13)
Ngoài ra, ai cũng biết NHẠC được Việt Nho tôn trọng như “Bà
Chúa” cho mọi sự HÒA HỢP: hòa Trời với Đất, hòa Nam với Nữ,
hòa Sử Ký với Huyền Sử…vvv…
Mà nét đặc sắc của Claude Lévi-Strauss là ông cũng quan tâm tới
NHẠC, coi “Nhạc như mầu nhiệm tối hậu cho các khoa học về con
người, một mầu nhiệm mà các khoa nhân văn đều vấp phải, nhưng
chính Nhạc là kẻ giữ chìa khóa mở vào mọi tiến bộ.” Ông viết tiếp:
“Trên những thanh âm và tiết diệu Nhạc tác động trong một khoảng
đất trống là thời gian sinh lý của thính giả dùng để nghe Nhạc, đó là
thứ thời gian chạy dài cách tuyệt vọng vì bất khả phục hồi, nhưng
Nhạc lại biến đổi nó thành một toàn thể hàng dọc có đủ lý do tồn tại
khép kín trên mình. Đến nỗi trong lúc nghe Nhạc, chúng ta như bước
vào cõi bất tử, khiến cho tâm thức thấy mình thông hội với cơ cấu
thiên nhiên vô thức. Một khi đã đạt đến cõi cơ cấu vô thức của tinh
thần đó rồi, nhà cơ cấu van xin người ta bãi bỏ mọi công trình đi
trước để hiến trọn thân tâm cho nền thẩm mỹ trầm lặng đặng thiết lập
tương quan thầm lặng với vũ trụ”.(14)
Có lẽ cuối cùng Cơ Cấu luận gặp Việt Nho ở đợt “THÀNH Ư
NHẠC” chăng ?!
3) THỜI ĐỒ ĐÁ MỚI VỚI VĂN MINH NHÂN LOẠI
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Tuy nhiên, Việt Nho và Cơ Cấu luận “gặp nhau” không chỉ ở lãnh
vực Nhạc, mà còn ở nhiều địa hạt khác nữa, đặc biệt với mối liên hệ
giữa quan niệm của Claude Lévi-Strauss về địa vị của thời Đồ Đá
Mới (l’Age Néolithique) đối với Văn Minh Nhân Loại, và khám phá
Khoa Học gần đây cho thấy Tổ Tiên Lạc Việt có lẽ đã khai sáng ra
nền văn minh Nông Nghiệp Đầu Tiên của Nhân Loại tại Đông Nam
Á.
Người ta thường đặt nặng tính chất Quan Trọng của các khám phá
khoa học gần đây và xem nhẹ các phát kiến của thời xa xưa, như
thành kiến còn sót lại ngay trong các sách của ngành Nhân Chủng
không lâu trước đây : chẳng hạn sự khám phá ra Lửa thì cho là do
tình cờ của sấm sét hay một cơn cháy rừng nào đó, hoặc việc Nấu
Nướng là kết quả của một con mồi tình cờ bị thiêu rụi..vvv.. Theo
Lévi-Strauss, lối nhìn “ngây thơ” đó bắt nguồn từ sự kiện là đại đa số
hoàn toàn “mù tịt” về tính chất Phức Tạp và Đa Dạng trong các “thử
nghiệm” cần thực hiện trước khi đạt được kết quả, ngay đối với các
khám phá kỹ thuật đơn giản nhất.(15)
Chính vào thời Đồ Đá Mới mà Nhân Loại đã phát minh ra những Kỹ
Thuật căn bản cần thiết cho một nền Văn Minh như Canh Nông, Gia
Súc, nghề Dệt, làm Đồ Gốm…vvv…Những phát minh căn bản này
không phải ngẫu nhiên mà có, trái lại, là kết quả của không biết bao
nhiêu nỗ lực của con người.
Mỗi kỹ thuật _ đồ gốm, dệt, trồng trọt, chăn nuôi _ đòi hỏi hằng bao
thế kỷ quan sát có phưong pháp, hằng bao giả thuyết táo bạo được
đem kiểm chứng cùng hằng bao thí nghiệm được làm đi làm lại.
Muốn trồng một loài cây dại, nuôi một loài thú hoang để ăn thịt,
muốn chế tạo đồ gốm, muốn tạo nên những kỹ thuật canh tác và dẫn
thủy nhập điền, muốn biến những hạt, rễ cây độc thành thực phẩm
hoặc dùng độc tính của chúng để đi săn, đánh nhau, làm thuốc, cần
phải có một thái độ Tinh Thần thật sự Khoa Học, luôn luôn thèm
khát tìm hiểu một cách Không Vụ Lợi. Ấy là chưa kể đến phương
thức luyện kim hàng mấy ngàn năm trước, tất cả bắt buộc con người
phải có khả năng kỹ thuật và lý luận rất cao.
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Con người thời Đá Mới như vậy đã thừa hưởng một truyền thống
Khoa Học dài.(16) Điều ngoạn mục ở đây là sự nghiệp Vĩ Đại này đã
diễn ra một cách tốt đẹp, liên tục và thành công trong khi CHƯA CÓ
CHỮ VIẾT. Sở dĩ sự kiện này cần phải được nhấn mạnh là vì chúng
ta thường nghe nói rằng: “Những dân tộc có chữ viết có khả năng
tích lũy kinh nghiệm và vì vậy mau tiến hơn, trong khi những dân tộc
“mù chữ” vì không thể lưu giữ kinh nghiệm quá khứ nên không có
lịch sử, không có ý thức sâu xa về bất cứ dự định nào”.
Vậy làm sao giải thích sự TRÌ TRỆ hằng bao nghìn năm từ thời Đá
Mới cho đến khi Khoa Học Hiện Đại phát sinh mà ít nhất một nửa kỳ
gian này Nhân Loại đã CÓ CHỮ VIẾT ? Làm sao giải thích là Kiến
Trúc của người Ai Cập và người Sumer “có chữ viết” cũng không
hơn gì kiến trúc của một số dân tộc Da Đỏ “mù chữ” ?
Theo Lévi-Strauss, từ khi phát minh ra Chữ Viết đến khi Khoa Học
Hiện Đại phát sinh, nghĩa là trong khoảng 5000 năm, kiến thức của
thế giới phương Tây chỉ có giao động chứ không có gia tăng. Giữa
nếp sống và nghĩ của một công dân Hy Lạp, La Mã và nếp sống một
người dân Tư Sản châu Âu thế kỷ 18, không có sự khác biệt lớn.
Đành rằng ta khó lòng quan niệm được sự phát triển của Khoa Học
vào thế kỷ 19 và 20 nếu không có chữ viết: tuy nhiên, điều trên là
CẦN song CHƯA ĐỦ!
Trái lại, Lévi-Strauss cảnh báo chúng ta rằng Chữ Viết xuất hiện
cùng với những Đô Thị lớn, những Đế Quốc Trung Đông như Ai cập,
Á Đông như Trung Hoa, nhất là Chế Độ NÔ LỆ với cảnh NGƯỜI
BÓC LỘT NGƯỜI. Theo ông, vai trò đầu tiên của Chữ Viết thật ra
không phải là truyền bá Văn Hóa mà để Kiểm Soát, Nô Lệ hóa dân
chúng bằng những tờ khai gia đình , thẻ căn cước, luật lệ…vvv…Nói
khác đi, Chữ Viết đi đôi với sự hình thành các xã hội Phân Chia
thành Giai Cấp : giai cấp Thống Trị xử dụng Chữ Viết như một khí
cụ nhằm đàn áp và bóc lột giai cấp Bị Trị (17)
Tóm lại, vào thời Đồ Đá Mới, với sự đóng góp nền tảng của Tổ tiên
Lạc Việt ( căn cứ theo các khám phá mới nhất của Khoa Học), Nhân
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Loại đã hoàn thành những Bước Tiến Vĩ Đại mà KHÔNG CẦN
ĐẾN CHỮ VIẾT!
Nhưng Lévi-Strauss còn đi xa hơn nữa khi ông so sánh cuộc Cách
Mạng TÂN THẠCH với cuộc Cách Mạng KỸ NGHỆ. Ông viết:
“Cái gọi là Tiến Bộ KỸ THUẬT đã làm tan rã hàng tỷ cơ cấu thiên
nhiên độc đáo và không thể thay thế, tạo nên một trạng thái mất quân
bình thường trực cho nhân loại…” “Sự thoái bộ của nhân loại đã xẩy
ra và càng ngày nhân loại càng xa rời trạng thái mà Jean Jacques
Rousseau cũng như tôi đều biểu đồng tình: “trạng thái Trung Dung”
(Juste Milieu) : trung dung giữa sự vô tư lự thuở sơ khai và sự hăng
hái quá mức của tự ái con người” hôm nay.(18)
Và theo Lévi-Strauss , Nhân Loại đã đạt được Đạo TRUNG DUNG
vào thời ĐỒ ĐÁ MỚI !
4) CƠ CẤU LUẬN VÀ VIỆT NHO

Phần trình bày trên đã cho chúng ta thấy nhiều điểm Tương Đồng
giữa Cơ Cấu luận và Việt Nho như việc đề cao Nhạc, như nhấn mạnh
đến địa vị đặc biệt của thời Đồ Đá Mới đối với Văn Minh Nhân
Loại…vvv..
Ngoài ra, trong khi trình bày lý thuyết Nhân Văn của mình, những từ
ngữ như “Điểm Nối”, “Tương Quan”, “Liên Hệ”, “Giao Liên”, “Mâu
Thuẫn”, “Đối Đáp”, “Phối Hợp”…vvv.trở đi trở lại nhiều lần. Vậy
nên hình như có một mối liên hệ sâu xa nào đó giữa các từ ngữ trên
của Cơ Cấu luận và chữ TƯƠNG là từ ngữ Nền Tảng trong Dịch
Kinh và Việt Nho.
Vậy nên, Cố Triết Gia Kim Định mới viết: “Việt Nho chính là Cơ
Cấu”. “Vì Cơ Cấu là gì nếu không là một cố gắng Tổng Hợp. Mà
Tổng Hợp đến cùng cực là đưa chữ TƯƠNG vào cõi học độc khối im
lìm của văn hóa Cổ Điển. Mà đã nói đến Tương là phải có những hạn
từ ĐỐI ĐÁP, đã đối đáp là có thể vẽ ra ĐỒ THỊ và SỐ ĐỘ..vvv. Đó
là những nét Căn Bổn của Nho Giáo với câu “âm dương tương thôi”
cũng như là đạo Trung Dung của Thái Hòa. Có Tương Quan tất phải
có hai hạn từ, và hai hạn từ đó gọi là “âm dương” hay “trời đất, “nam
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nữ”, “lý tình”..vvv..Và ĐẠT ĐẠO là đạt thế Bình Quân giữa hai hạn
từ đó.
Do đó, Cố Triết Gia đã đi theo lối CƠ CẤU trước khi nghe nói về Cơ
Cấu luận. Sau khi đã đọc Lévi-Strauss, nhất là về sự Kiến Tạo MÔ
THỨC, Ông có cảm tưởng là Tiên Nho thời rất xa xưa đã kiến tạo ra
các Mô Thức: đó là Tam Tài, Ngũ Hành và các hệ quả theo sau (Âm
Dương, Tứ Tượng, Bát Quái, Cửu Trù..). Và vì thế nếu phải tìm ra
Ông TỔ của Cơ Cấu thì chính là các Vua của Huyền Sử Việt Nho :
Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Đại Vũ…
Điều trên còn được xác nhận qua nhận xét của nhà nghiên cứu JeanMarie Aujas trong cuốn “Clefs pour le Structuralisme”. Tác giả viết:
“Lévi-Strauss đã được khởi hứng lập ra Cơ Cấu luận là do một Học
Giả về Nho Giáo là Marcel Granet, còn những tài liệu cũng như các
điều tra của các nhà Nhân Chủng người Mỹ chỉ là tùy phụ”.(19)
Với những ai đã đọc quyển “la Pensée Chinoise” của M. Granet thì
câu trên không thể làm ngạc nhiên là vì những Đồ Thị, Số Độ của
Đại Toán đã có tràn ngập trong sách đó rồi. Hỏi rằng vậy tại sao Cơ
Cấu lại xuất hiện như một Khoa mới lạ ? Thưa trước hết vì LéviStrauss có nhờ nhiều vào công trình của các Khoa mới như Ngữ Lý
học, Tân Toán học và Uyên Tâm, Nhân Chủng vvv Nhưng nhất là vì
phần khác, Cơ Cấu của Việt Nho đã bị Hán Nho vùi giập : Âm
Dương, Ngũ Hành bị hiểu cách Tai Dị, Phù Pháp, còn Tam Tài thì
không còn ai nhận ra ý nghĩa sâu xa của nó nữa.
Vì thế khi Cố Triết Gia khai quật lên thì nó chiếu ra những tia sáng
thực mới lạ như đã trình bày trong quyển “Chữ Thời”. Còn tác phẩm
“Cơ Cấu Việt Nho” được viết ra là nhằm Tân Thời hóa môn học cổ
truyền của Việt Nho: Cố Triết Gia trình bày về Cơ Cấu hiện đại bởi
cách này sẽ giúp phần lớn vào việc Minh Nhiên hóa những khả năng
Tàng Ẩn trong Cơ Cấu Việt Nho. Những khả thể đó sẽ hiện lên chói
chang khi đặt bên cạnh những “khám phá” của Thời Mới. Nhờ đó
chúng ta sẽ dễ nhận thức hơn những dị biệt giữa Cơ Cấu của người
xưa và của người nay.(20)
(Hết Phần Hai)
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Lê Việt Thường
PHẦN BA : ẢNH HƯỞNG CLAUDE LÉVI-STRAUSS TRONG LÃNH

VỰC NHÂN VĂN
1) TRÀO LƯU DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN

Từ ngữ NHO trong nhóm chữ ‘Việt Nho’ có nghĩa là
‘Nhu’ , do đó con đường của Việt Nho là Đạo NHU nên có
nền Triết Lý TẢ NHẬM nhằm bênh vực người DÂN là
những người Cô Thế, Yếu Đuối trước những Thế Lực
thường núp đàng sau các nhà cầm quyền. Vậy nên, chúng
ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi học biết rằng vào các
thế kỷ 17,18 nền VƯƠNG ĐẠO của Nho Giáo Nguyên
Thủy đã Ảnh Hưởng qua trung gian của các giáo sĩ Dòng
Tên, đến những người Cha Tinh Thần của nền Dân Chủ
Tây Phương như Voltaire, Montesquieu, Rousseau,
Franklin, Jefferson…vvv-..
CƠ CẤU luận (Structuralisme) là một thí dụ khác về Ảnh Hưởng của
Nho Giáo trên những Trí Thức Hàng Đầu của Tây Phương ngày nay.
Thật vậy, được gợi hứng từ Nho Giáo, những công trình của Claude
Lévi-Strauss, mà tác phẩm ‘Les Structures Elémentaires de la
Parenté’ chẳng hạn được Simone de Beauvoir mô tả là một “tuyên
ngôn quan trọng về địa vị của người Phụ Nữ trong các nền Văn Hóa
không có nguồn gốc từ Tây Phương”, hoặc qua nội dung của tác
phẩm ‘la Pensée Sauvage’ được xem như “tiếng chuông sầu chôn
táng sự sai lầm của Lévy-Bruhl cho rằng các dân cổ sơ là lạc hậu”, là
“chưa tới đợt khoa học lý luận nên gọi là tiền lý luận”, giúp Tư
Tưởng DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN lần lần tiến triển trong xã hội
Tây Phương.
Về phương diện NỮ QUYỀN, như chúng tôi đã có dịp trình bày
trước đây trong bài viết “Luật Hồng Đức và Vấn Đề Dân Chủ: Tinh
Thần và Thể Chế”, thì tại Mỹ, mãi tới năm 1890 nhiều tiểu bang mới
sửa đổi và một số tiểu bang vẫn còn áp dụng học lý ‘Femme
Couverte’ của Thông Luật, theo đó NGƯỜI VỢ LÀ VẬT SỞ HỮU
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CỦA CHỒNG. Ngoài ra, cao trào Phụ Nữ (Feminism) chỉ thực sự
lên cao tại Mỹ vào thập niên 1960 và thu thành quả tích cực vào
những năm 1990.(21)
Còn về mặt QUYỀN của người THIỂU SỐ, mãi đến năm 1965, với
đạo luật Quyền Bầu Cử, tất cả mọi người Da Đen tại Mỹ mới bình
đẳng đầy đủ về Chính Trị.(22)
Trước đó 5 thế kỷ, Luật Hồng Đức đã dành cho người Phụ Nữ và các
sắc dân Thiểu Số Quyền BÌNH ĐẲNG đó rồi.(23)
Với hai cuộc Thế Chiến, chủ nghĩa Thực Dân, chiến tranh Thuộc Địa,
giới Trí Thức Tây Phương bắt đầu đặt lại vấn đề đối với nền Văn
Hóa của họ. Lévi-Strauss là môt trong những nhà Tư Tưởng mà nội
dung đã ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, đến sự ra đời của Đạo
Luật về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc vào năm 1948, đặc biệt
liên quan đến vấn đề Bình Đẳng Nam Nữ và Quyền của người Thiểu
Số. Và như đã nói ở trên, năm 1952, Lévi-Strauss còn được cơ quan
LHQ mời đóng góp ý kiến nhằm giúp giải quyết vấn đề Kỳ Thị
Chủng Tộc trên thế giới. Và đó là đối tượng của tập sách mỏng ‘Race
et Histoire’ của ông.
2) HIỆN TƯỢNG ‘THÁNG 5 NĂM 68’ (= ‘MAI 68’)

Ngoài ra, toàn bộ tác phẩm của Claude Lévi-Strauss, và đặc biệt
quyển ‘Tristes Tropiques’ đã thu hút thế hệ sinh viên vào cuối thập
niên 1960 qua hình ảnh của cuộc sống Man Dã, chất phát ‘ngây ngơ’
của những người Thổ Dân cuối cùng của bộ lạc Nambikwara ở xứ
Nam Mỹ. Có lẽ khi tả họ, ông đã tìm lại được hơi hướng văn phong
điểm chút thú vị hăng say của Jean Jacques Rousseau khi tả về con
người Tiền Sử mà Rousseau đã tưởng tượng ra hai thế kỷ trước đó!
Thế hệ cuối thập niên 60 đã không lầm lẫn khi họ nhìn thấy trong tác
phẩm của Lévi-Strauss một lời Phê Bình đầy tâm huyết liên quan đến
đời sống Văn Minh, đến những ảo tưởng về sự Tiến Bộ của nền văn
minh Vật Chất: tất cả các điều trên làm nên chất liệu cho sự Phản
Kháng của giới Sinh Viên đương thời. Thật vậy, qua công trình của
Lévi-Strauss, họ có thể nói là đã có chứng cớ hẳn hoi về tình trạng
‘nhân chi sơ tính bản thiện’! Vậy nên, theo họ, điều làm cản trở Hạnh
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Phúc của con người không bắt nguồn từ chính Nhân Tính mà từ tính
cách Giả Tạo phù phiếm của nếp sống Văn Minh ngày nay. Dẫu cách
gián tiếp hay trực tiếp thì Tư Tưởng của Lévi-Strauss cũng đã tỏ ra
‘ăn nhịp’ với khía cạnh Lãng Mạn của phong trào Sinh Viên Phản
Kháng của thời kỳ kể trên !
3) TRÀO LƯU MÔI SINH

Nhiều trào lưu được phát triển ở các thập niên sau này bắt nguồn từ
nền Văn Hóa Mới được thành hình ở thập niên 60 và đối lập với nền
văn hóa cổ truyền của Tây Phương. Giới Trẻ của thời kỳ này tuy Đặt
Lại Vấn Đề đối với bảng Giá Trị của giới Cầm Quyền đương thời,
nhưng theo một cung cách Chưa được Hệ Thống, Mạch Lạc lắm !
Chỉ trong thập niên 70 thì hai phong trào MÔI SINH và NỮ QUYỀN
mới nổi bật lên để có thể cung cấp một cái Khung Lý Thuyết mới
cho phe Đối Lập chống lại các Giá Trị của phe Cầm Quyền.
Phần trên chúng tôi đã đưa ra các bằng chứng về ảnh hưởng của Tư
Tưởng của Lévi-Strauss đối với trào lưu bảo vệ Nữ Quyền và Quyền
của người Thiểu Số.
Mặt khác, có thể nói toàn bộ Công Trình của Claude Lévi-Strauss là
một bản TUYÊN NGÔN về MÔI SINH. Nhiều đoạn viết rải rác
trong các tác phẩm của ông có văn phong và nội dung giống hệt với
tư tưởng của các nhà Môi Sinh sau này.
So sánh xã hội Cổ Sơ với xã hội Tây Phương ngày nay Lévi-Strauss
viết: “Xã hội phương Tây chúng ta đã đánh mất hẳn thế quân bình
giữa nhân giới và nhiên giới. Nói cách khác , nhân loại phương Tây
hiện đại phản thiên nhiên. Người cổ sơ thì không thế …”
Hoặc “Cái chủ nghĩa được gọi là ‘nhân bản’ của người phương Tây
không hề tôn trọng cầm thú, thảo mộc và những dân tộc khác không
đồng quan điểm với mình. Kết luận: chưa bao giờ người phương Tây
chúng ta lại dã man như vậy” (24)
Những dòng Lévi-Strauss viết về Xã Thôn sau đây rất gần gũi với
quan niệm về ‘Community’ của nhà Môi Sinh danh tiếng David
Suzuki trong tác phẩm ‘The Sacred Balance'(25) cũng như rất giống
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với Tinh Thần và Thể Chế của LÀNG XÃ Việt Nam thời trước. Ông
viết:
“Những hình thái sinh hoạt xã hội đích thực đặt nền tảng trên những
tương quan cụ thể giữa các cá nhân, còn những hình thái không đích
thực đặt nền tảng trên những tương quan trừu tượng (như hệ thống
hành chánh, bàn giấy…).Trong xã hội chúng ta hiện đại, chỉ có sinh
hoạt xã thôn là còn chân thực phần nào.”
Chính vì sự phân biệt này mà ta không lấy làm ngạc nhiên nếu thấy
Lévi-Strauss đề cao làng xã “những đơn vị kinh tế xã hội và chính trị
nhỏ” chống lại khuynh hướng “thành thị hóa nông thôn” quá
đáng.(26)
Còn về Môi Sinh thì phong trào này đã củng cố được lực lượng trong
các thập niên 80 và 90 và nay thì hoạt động thường trực trong đời
sống Chính Trị, cùng như có mặt đều đặn trong Quốc Hội của các
quốc gia Âu Châu. Thành phần Trẻ của phe Xã Hội trước kia đã nới
rộng Khung Giá Trị cũ để bao gồm không những các giá trị Xã Hội
mà còn các ý tưởng về Nữ Quyền, Môi sinh, Tranh Đấu cho Tự Do,
Nhân Quyền trên khắp toàn cầu…vvv…(27)
Tóm lại, nếu ở các thế kỷ 17,18 qua trung gian của các người Cha
Tinh Thần của nền Dân Chủ Tây Phương như Voltaire, Montesquieu,
Rousseau, Franklin, Jefferson…vvv…tinh thần VƯƠNG ĐẠO của
Nho Giáo Nguyên Thủy đã ảnh hưởng đến sự hình thành của Tư
Tưởng NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ ở Tây Phương, thì một cách
tương tự, CƠ CẤU Luận (Structuralisme) với vị đại diện Ưu Tú là
Claude Lévi-Strauss mà Tư Tưởng cũng được gợi hứng từ Nho Giáo
qua trung gian của vị Học Giả gốc Pháp ‘thâm Nho’ là Marcel
Granet, cũng đã ảnh hưởng đến sự Tiến Triển trong lãnh vực Nhân
Quyền, đặc biệt liên quan đến QUYỀN Bình Đẳng của người PHỤ
NỮ và người THIỂU SỐ cũng như trong địa hạt MÔI SINH vào hậu
bán thế kỷ 20 và tiền bán thế kỷ 21.
4) CÁC NHÀ CƠ CẤU KHÁC

Nếu Triết Cổ Điển Tây Phương thường bị ‘cáo buộc’ chỉ là một ‘trò
chơi của lý trí’ với các ý niệm trừu tượng, không ăn nhằm gì đến đời
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sống cụ thể, thì trái lại Nho Giáo Nguyên Thủy mà học giả J.G.
Pauthier tuyên dương là một sự ‘đắc thắng duy nhất của Triết Học’
(= une victoire unique de la philosophie), (28) là một nền Triết Lý
thực sự NHÂN SINH tức gắn liền với cuộc sống, và TOÀN DIỆN
tức có thể áp dụng vào mọi khía cạnh của đời sống. Nhờ đó, Nho
Giáo có được ảnh hưởng lớn rộng như một Tôn Giáo.
Cơ Cấu luận ở giai đoạn lịch sử vừa qua, cũng đã thừa hưởng một
phần nào các đặc tính nêu trên, mà tác giả đại diện cho khía cạnh này
có lẽ là Roland Barthes.
a) ROLAND BARTHES

Roland Barthes là một Phê Bình gia văn học, một Lý Thuyết gia
trong lãnh vực xã hội và triệu chứng học (sémiologie) và cũng giảng
dạy tại ‘Collège de France’.
Ông mở đầu sự nghiệp Phê Bình gia bằng những bài báo đăng
thường xuyên trên tập san ‘Les Lettres Nouvelles’ qua đó ông bàn đủ
thứ chuyện thuộc đủ mọi lãnh vực từ báo chí, văn chương đại chúng,
thời trang, luật pháp, ngoại giao, nghi lễ, ẩm thực đến các lãnh vực
giải trí như phim ảnh, kịch nghệ, thể thao ( cả đô vật, đua xe
đạp..)…vvv…
Barthes cho rằng các đồ vật mà người ta mua để xử dụng hằng ngày,
ngoài vai trò Thực Dụng của chúng, còn là Ký Hiệu (signes) cho một
Ý Nghĩa nào đó. Ông lấy thí dụ sau đây để giải thích về lý thuyết của
mình: “Trên trang bìa tờ ‘Paris-Match’ tôi thấy hình ảnh của ‘chú”
lính da đen đang chăm chú hướng về lá cờ ‘tam tài’ của Pháp có lẽ
khiến ta liên tưởng đến tình ‘tổ quốc thắm thiết’ của nước ‘Đại Pháp’
đang ‘ban bố tình thương và sự bình đẳng’ cho tất cả mọi công dân
không phân biệt màu da, và các ‘con dân’ kể trên cũng đang đáp trả
lại lòng ‘ưu ái’ của nước Pháp” !
Ông giải thích ‘trực giác’ trên đây của mình bằng phương pháp Cơ
Cấu của Ferdinand de Saussure gọi là “lý thuyết về ký hiệu” như sau :
cái hình chụp mà đem ra phân tích thì là sự sắp xếp của những chấm
màu trên một cái ‘phông’ trắng là cái mà F. de Saussure gọi là cái
“diễn đạt” (signifiant) và ý niệm về ‘chú’ lính da đen đang chào lá cờ
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Pháp được gọi là cái “được diễn đạt” (signifié). Cả hai họp lại làm
thành “ký hiệu”(signe). Nhưng theo Barthes, đó chỉ là ký hiệu của
đợt nhất vì còn đợt hai nữa ‘nằm ngầm’ dưới đợt nhất mà ở đợt hai
này thì ký hiệu (signe) của đợt nhất trở thành cái”diễn tả”(signifiant)
của đợt hai cho điều “được diễn tả”(signifié) ở đợt hai này là nước
‘Đại Pháp’ tôn trọng sự Bình Đẳng giữa mọi công dân! Cả hai, tức
cái “diễn đạt”(signifiant) lẫn cái “được diễn đạt”(signifié) ở đợt hai
làm thành tín hiệu (signe) mà nhà cầm quyền muốn truyền đạt đến
mọi người.
Theo Barthes, những hình ảnh tương tự được giới Tư Sản hay Tư
Bản cố ý lập đi lập lại nhằm tạo nên những “Huyền Thoại” (theo
nghĩa Tiêu Cực) hầu ‘dối gạt’ quần chúng cho các mục tiêu không
mấy tốt đẹp của họ!
Các bài báo trên của Roland Barthes sau này được gom góp lại rồi
thêm vào phần lý thuyết được xuất bản dưới tựa đề “Mythologies”
(29) Tuy Barthes được biết nhiều nhờ giai đoạn ‘làm báo’ nêu trên,
nhưng về mặt Lý Thuyết Văn Học, đây chỉ là chặng đầu tiên trong sự
nghiệp của Barthes, vì vào thời kỳ này, vai trò ‘Tác Giả’ vẫn còn
quan trọng trong các bài viết của ông.
Ở giai đoạn hai, Roland Barthes bắt đầu chuyển hướng từ Tác Giả
(Auteur) sang Văn Bản (Texte). Với tác phẩm ‘la Mort de l’Auteur’
thì vai trò ‘tác giả’ cũng biến mất và xuất hiện một quan niệm mới
mẻ về Văn Bản được xem như là một không gian đa kích, nơi gặp gỡ
của nhiều lối viết khác nhau với nhiều trích dẫn khác nhau đến từ
nhiều trung tâm văn hóa khác nhau. Công việc còn lại của tác giả chỉ
là sắp xếp các thứ đã có sẵn. Và vai trò thống nhất Văn Bản không
nằm ở điểm khởi đầu là Tác Giả mà ở điểm cuối cùng là Độc Giả
(Lecteur)(30)
Với tác phẩm “Le Degré Zéro de l’Écriture”, cũng trong dòng
Phương Pháp luận Cơ Cấu, Roland Barthes đối nghịch hai thực tại:
một bên Ngôn Ngữ (langue) có tính cách tập thể và cổ sơ và bên kia
Văn Phong (style) với đặc tính cá nhân và gần như ‘sinh lý’. Vai trò
“hóa giải” tình trạng đối nghịch trên mà ông cho là nằm ở “mức độ
zéro” hay trạng thái “trung lập” là các hình thái (Forme) hay lối viết
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(Écriture). Theo ông, nếu phần lớn ngôn ngữ và văn phong có tính
chất Ước Lệ, thì hình thái hay lối viết được hiểu như cách thức xử
dụng các ước lệ về văn phong để đạt một kết quả mong muốn mới
thực sự Sáng Tạo.(31)
b) MICHEL FOUCAULT

Sau Claude Lévi-Strauss và Roland Barthes, tác giả thứ ba có địa vị
quan trọng trong trào lưu Cơ Cấu luận là Michel Foucault tốt nghiệp
‘École Normale Supérieure’ và cũng giảng dạy tại ‘Collège de
France’.
Chịu ảnh hưởng sâu đậm Tư Tưởng của F. Nietsche, vai trò QUYỀN
LỰC (Pouvoir) chiếm một vị trí quan trọng trong các tác phẩm của
Michel Foucault, từ Uy Quyền của vua chúa thời xa xưa có thể quyết
định sự sống chết đối với người dân một cách độc đoán hay nhân
danh cái gọi là Luật Pháp (Loi) đến Quyền Uy của các nhà cầm
quyền ngày nay, dựa trên điều mà Foucault gọi là Quy Phạm (Norme)
mà theo ông, là một trong những hậu quả của cuộc “cách mạng dân
chủ tư sản”. Quyền lực được nhà cầm quyền xử dụng mọi lúc mọi
nơi từ lề lối tổ chức nhà tù cho tới cách thức đối xử với những người
mắc bệnh tâm thần…vvv…
Cùng với Quyền Lực, KIẾN THỨC (Savoir) cũng là đối tượng
nghiên cứu của M. Foucault. Ở đây có lẽ chịu ảnh hưởng của LéviStrauss khi ông này đưa ra nhận xét là Chữ Viết ra đời cùng lúc với
chế độ Nô Lệ, Foucault thường liên hệ Kiến Thức (Savoir) với
Quyền Lực (Pouvoir) để làm thành nhóm chữ “Savoir-Pouvoir”!
Nhưng phải chờ đến sự xuất hiện của hai tác phẩm “Les Mots et les
Choses”(32) và “L’Archéologie du Savoir” thì Phương Pháp luận Cơ
Cấu ‘kiểu Michel Foucault’ mới trở nên rõ nét hơn.
Điều mà Michel Foucault gọi là “Énoncé” (dịch ra tiếng Anh là
“Statement”) không phải chính các lời tuyên bố, phát biểu mà là một
mạng lưới quy tắc nhằm ấn định cái gì có ý nghĩa cũng như đem lại ý
nghĩa cho các lời tuyên bố, phát biểu.
M. Foucault ‘đóng dấu ngoặc’ không những vấn đề “Chân Lý” mà cả
vấn đề “Ý Nghĩa” nữa. Thay vì bỏ công đi tìm kiếm, ‘nằm ngầm’
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dưới phần nghị luận (discours), nguồn gốc ý nghĩa sâu xa phát xuất
từ một chủ thể siêu việt nào đó, thì Foucault lại phân tích các điều
kiện cần thiết về mặt thực tế và nghị luận, cho sự hiện hữu của Ý
Nghĩa và Sự Thật, bằng cách dựa trên những điều được phát biểu hay
viết ra trong các giai đoạn lịch sử khác nhau như ở thời Phục Hưng,
thế kỷ Ánh Sáng hay thế kỷ 20.(33)
Đó là Phương Pháp luận Cơ Cấu theo lối Michel Foucault. Ngoài ra,
trong quyển “Les Mots et les Choses”, Michel Foucault tỏ ra Quý
Khoa Học Hơn Con Người., lấy cớ rằng sự hiện diện của con người
sẽ làm cho Khoa Học cũng như Triết Học bị nguy cơ Chủ Quan, nên
cần gẫy con người ra để bảo toàn tính Khách Quan cho Khoa Học.
Sự CHỐI BỎ CON NGƯỜI này cũng đưa tới việc CHỐI BỎ LỊCH
SỬ.
c) LOUIS ALTHUSSER

Sau Michel Foucault là Louis Althusser, một Lý Thuyết gia Cộng
Sản chủ trương đọc lại quyển ‘Capital’ của Karl Marx. Althusser
nghĩ là Tư Tưởng Mác-Xít đã bị hiểu sai vì bị đọc qua các lăng kính
Duy Sử, Duy Tâm và Duy Kinh Tế. Nguyên nhân theo ông là người
ta cứ tưởng rằng có thể hiểu hết toàn bộ công trình của Marx một
cách mạch lạc. Ngay cả Marx theo Althusser, cũng không hoàn toàn
nắm vững tất cả vấn đề, mà chỉ cố gắng giải thích một cách gián tiếp
hoặc trong giới hạn của khả năng truyền đạt của mình. Ngoài ra, theo
ông, tuy chủ trương một cuộc ‘Cách Mạng Xã Hội’ toàn triệt, nhưng
Marx vẫn không thể tránh hết những ‘tàn dư’ của chủ nghĩa Nhân
Bản, Duy Sử hay ‘biện chứng’ Duy Tâm của Hegel còn sót lại trong
tác phẩm của mình.
Theo Althusser, điều làm Tư Tưởng của Marx khác với những tác giả
trước ông là sự kiện Marx bác bỏ sự phân đôi Chủ Thể với Khách
Thể, cũng như từ chối quan điểm của các nhà Kinh Tế Cổ Điển là có
thể giải quyết nhu cầu của các Cá Nhân một cách riêng rẽ, độc lập
với một Tổ Chức kinh tế. Althusser cũng không đồng ý với chủ
trương của trường phái Kinh Tế Cổ Điển nhằm xử dụng nhu cầu Cá
Nhân như tiền đề để giải thích một phương pháp Sản Xuất hay như
khởi điểm cho một lý thuyết về Xã Hội.
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Althusser cũng đồng thời bác bỏ quan điểm của các tác giả Mác-Xít
khác nhằm xử dụng Kinh Tế như yếu tố Duy Nhất để giải thích các
khía cạnh Xã Hội khác. Theo ông, hạ tầng cũng như thượng tầng đều
lệ thuộc vào Toàn Thể kiến trúc, mặc dầu Kinh Tế thường nắm giữ
vai trò quyết định đối với các yếu tố khác.
Và Louis Althusser chĩa ‘mũi dùi’ vào vai trò của Ý THỨC HỆ được
quan niệm như CƠ CẤU(Structure) hay Hệ Thống (Système) mà qua
trung gian của gia đình, các tổ chức tôn giáo, cơ quan truyền thông,
tuyên truyền và nhất là hệ thống giáo dục, đã biến cá nhân (individu)
thành CHỦ THỂ (Sujet) với niềm tin hay ảo tưởng là biết ‘tự ý thức’,
nhưng trên thực tế, theo Althusserthì đương sự bị ‘nhồi sọ’ từ

tuổi ấu thơ bởi Cơ Cấu Vô Thức hay Ý Thức Hệ thống trị !
Cuối cùng, vì ‘dị ứng’ với Ý Thức Hệ bị ‘cáo buộc’ là biến cá nhân
thành Chủ Thể , bằng ảnh hưởng đến tất cả những gì nó xem, nghe,
cảm, nghĩ, Louis Althusser đã đi đến việc Phủ Nhận Con Người, kể
cả con người Kinh Tế để không chạm tới tính Xác Đáng của Khoa
Học !!! (34)
Nhưng nhà phê bình Judt thì có nhận xét là hình như qua tác phẩm
của mình, Althusser có ‘âm mưu’ “chuyển hoán thuyết Mác-Xít ra
khỏi toàn bộ đời sống Chính Trị, Lịch Sử cũng như kinh nghiệm
Thực Tế hầu tránh mọi hình thái phê phán có thể làm lung lay chủ
nghĩa này!
4) JACQUES LACAN

Nếu dưới ánh sáng những khám phá mới của Cơ Cấu luận, Louis
Althusser ‘hô hào’ hãy đọc lại Karl Marx, thì Jacques Lacan, ‘nhân
vật’ cuối cùng của ‘Tứ Trụ’ (les quatre Grands) của trào lưu Cơ Cấu
Luận, lại kêu gọi “trở về với Tư Tưởng của Simund Freud”, người
sáng lập ra Phân Tâm học (Psychanalyse).
Xuất thân từ trường phái Siêu Thực (Surréalisme), tuy sau này gia
nhập trào lưu Phân Tâm học, nhưng ảnh hưởng của Lacan vẫn rộng
lớn trong lãnh vực Phê Bình Văn Học. Hành trình “Trở về với
Freud” của Lacan nhấn mạnh đến khía cạnh Ngôn Ngữ học qua
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phương pháp áp dụng vào Triệu Chứng học trong lãnh vực Phân
Tâm.
Trong các cuộc Họp Mặt về Phân Tâm học mà ông ‘chủ trì’ kéo dài
27 năm ròng rã, Lacan trình bày các ý tưởng của mình về VÔ THỨC
(Inconscient) mà CƠ CẤU (Structure) cùng với các cách thức biểu
hiện, gắn liền với các chức năng của NGÔN NGỮ (Langage)
Ngoài Vô Thức, một ý niệm quan trọng khác trong Phân Tâm học
của Freud liên quan đến giai đoạn ‘SOI GƯƠNG’ (l’étape du Miroir)
trong tiến trình lớn khôn của đứa trẻ. Lacan cho rằng đây là lúc bắt
đầu hành trình Khách Thể hóa (Objectivation), tức lúc mà cái Bản
Ngã (Ego) của đứa trẻ bắt đầu thành hình. Theo ông, có một sự xung
đột giữa những cảm xúc mà đứa trẻ đang có trong lòng với cái hình
ảnh mà nó thấy trong gương soi.
Để giải quyết xung đột nêu trên, nguyên nhân của tình trạng mà ông
gọi là “Vong Thân” (Aliénation), đức trẻ đồng nhất hóa (Identifier)
nó với hình ảnh của nó trong gương soi. Và theo Lacan, đó là lần đầu
tiên mà đứa trẻ ‘tự đồng nhất’ mình với ‘tha nhân’ và cũng khởi đầu
sự hình thành ‘cái tôi’.
Tương quan giữa ‘cái tôi’ (Ego) và hình ảnh trong gương soi mà theo
Lacan, nằm trong thế giới TƯỞNG TƯỢNG (l’Imaginaire), có tính
chất ‘tự ngắm tự yêu’ (Narcissique) và phản ảnh tình trạng Vong
Thân triệt để. Nếu trong tiến trình lớn khôn của đứa trẻ, thế giới
Tưởng Tượng đóng vai trò của ‘tha nhân’ (l’autre) thì đây chỉ là loại
‘tha nhân’ nhỏ bé, nên chứa đầy ảo ảnh, vọng động.
Tha Nhân (l’AUTRE) chân thực theo Lacan, nằm trong thế giới
BIỂU TƯỢNG (le Symbolique).Thế giới Biểu Tượng là cái mà Cơ
Cấu luận gọi là cái “diễn tả” (signifiant) thuộc Nhân giới hay thế giới
Văn Hóa (l’ordre Culturel), còn cái “được diễn tả” (signifié) và các ý
nghĩa thì nằm trong thế giới Tưởng Tượng (l’Imaginaire) thuộc
Nhiên giới (l’ordre Naturel).
Bên cạnh hai thế giới Biểu Tượng và Tưởng Tượng, Lacan còn đặt
thêm thế giới thứ ba gọi là THỰC TẠI (le Réel). Nếu thế giới Biểu
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Tượng có hai chiều kích (hiện diện/vắng mặt), thì Thực Tại chỉ có
một chiều kích duy nhất và ‘dị ứng’ với tiến trình Biểu Tượng hóa.
Tóm lại, Cơ Cấu luận ‘kiểu Jacques Lacan’ chủ trương sự hiện hữu
của ba Thế Giới: nếu thế giới BIỂU TƯỢNG (le Symbolique) thực
sự ấn định tiến trình CHỦ THẾ hóa của cá nhân, thì thế giới
TƯỞNG TƯỢNG (l’Imaginaire) làm thành bởi hình tượng, ảo giác
đi theo sau thế giới Biểu Tượng, còn THỰC TẠI (le Réel) đúng là
thế giới “Ta Bà”, của Khổ Đau, Âu Lo, Khắc Khoải !!!(35)
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Lê Việt Thường
PHẦN NĂM: CƠ CẤU LUẬN VÀ CÁC TRÀO LƯU VĂN HÓA KHÁC
A) “CƠ CẤU” HAY “HẬU CƠ CẤU” ?

Về phương diện đi tìm CÁI MỚI, mặc dầu Tây Phương
đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về phương diện Văn
Hóa, nhưng vào thời điểm này, họ còn lãnh đạo Văn Minh
Nhân Loại, nên họ vẫn có khả năng thử nghiệm nhiều
phương tiện, lý thuyết khác nhau để thử tìm giải pháp cho
các khó khăn của họ. Cơ Cấu luận là một trong những thử
nghiệm nêu trên, kéo theo nhiều thử nghiệm khác với các
danh xưng như Hậu Cơ Cấu (Post- Structuralism), Giải Cấu
(Deconstruction), Hiện Đại (Modernism), Hậu Hiện Đại
(Post-Modernism)…vvv…
Tuy nhiên, sự phân biệt các danh xưng nêu trên có tính cách tương
đối và tỏ ra khá phức tạp trong thực tế. Lấy thí dụ Roland Barthes: có
vẻ mọi người đều đồng ý là giai đoạn ‘Mythologies’ trong đời ông có
tính chất ‘Cơ Cấu”(Structuraliste) , vì các bài báo mà ông viết vào
thời kỳ này dựa trên ‘lý thuyết về Ký Hiệu’ của Ferdinand de
Saussure bao gồm quan hệ giữa cái ‘diễn tả'(signifiant) và cái ‘được
diễn tả’ (signifié).
Nhưng với tác phẩm ‘la Mort de l’Auteur’ thì có sự bất đồng ý kiến
giữa các nhà phê bình về danh xưng. Có người gán cho ông danh
xưng ‘Hậu Cơ Cấu’ vì cho rằng ông đã vượt qua các ước lệ nhằm
lượng định hóa văn học. Người khác lại không đồng ý và chỉ đặt tác
phẩm trên vào giai đoạn chuyển tiếp mà thôi vì theo họ, vai trò ‘tác
giả’ đã mất hết ý nghĩa ngay với Cơ Cấu luận rồi!
Đối với Michel Foucault cũng vậy, với tác phẩm ‘les Mots et les
Choses’, ông được liệt kê vào trào lưu Cơ Cấu. Nhưng có nhà phê
bình lại gán cho ông danh xưng ‘Hậu Cơ Cấu'(Post-Structuraliste) ,
mà ông từ chối có lẽ vì Hậu Cơ Cấu luận chú trọng tới cái ‘diễn
đạt'(signifiant) còn hơn cả Cơ Cấu luận trong khi Foucault lại tuyên
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bố là ông không chủ trương áp dụng các nguyên tắc của chủ nghĩa
Hình Thức (Formalisme) vào các tác phẩm của mình. Foucault còn bị
gán cả danh xưng ‘Hậu Hiện Đại’ nữa có lẽ vì lý do ông từ khước
các giá trị của nền triết lý gắn liền với thế kỷ Ánh Sáng chăng?
B) HIỆN ĐẠI HAY HẬU HIỆN ĐẠI ?

Vấn đề các danh xưng ‘Hiện Đại'(Modern) và ‘Hậu Hiện Đại’ (Postmodern) lại còn phức tạp hơn nữa vì có vô số ý nghĩa gắn liền với hai
nhóm chữ này, cũng như có một mối liên hệ mật thiết giữa hai danh
xưng nêu trên. Có người cho đó là hai trào lưu khác nhau, chống đối
hay bổ túc tùy theo quan điểm. Nhưng lại có người bảo chỉ là hai sắc
thái của một phong trào mà thôi.
1) TRÀO LƯU HIỆN ĐẠI

Một cách khái quát, HIỆN ĐẠI (Modernism) là một trào lưu bao
gồm nhiều khuynh hướng, trường phái trong các lãnh vực Nghệ
Thuật, Văn Học, Kiến Trúc…vvv…xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ
19 và đầu thế kỷ 20. Phong trào này tin tưởng vào khả năng của con
người trong việc tạo dựng, cải thiện, tái phối trí môi trường sinh sống
của mình.
Nhằm đạt mục tiêu trên, phong trào chủ trương là phải tái thẩm định
tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống để tìm xem những nguyên nhân
nào gây cản trở sự Tiến Bộ, nhằm tìm ra phương thức chữa trị hầu
đạt được mục tiêu mong muốn.
Một khuynh hướng của phong trào bắt nguồn từ Tư Tưởng của thế
kỷ ÁNH SÁNG nhấn mạnh đến vai trò của Lý Trí, Khoa Học, Kỹ
Thuật như phương tiện chính yếu cần thiết cho sự TIẾN BỘ. Duy Lý,
Duy Vật, Duy Kiện là ba đặc tính của Triết Lý làm nền tảng cho
khuynh hướng này. Cùng thời với trào lưu trên, ra đời Chủ Nghĩa
Thực Dân với chiêu bài ‘Truyền Bá Văn Minh’ dựa trên những giá
trị được mệnh danh là Khoa Học (scientific), Khách Quan (objective),
Phổ Quát (universal)…..Khuynh hướng này còn gắn liền với Triều
Đại của Nữ Hoàng Victoria của Anh Quốc.
a) THUYẾT TIẾN HÓA
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Đó cũng là thời kỳ ngự trị của thuyết Tiến Hóa của Charles
DARWIN dựa trên định đề của sự ‘tuyển chọn của thiên nhiên’
(natural selection) theo kiểu ‘đấu tranh sinh tồn’ hay ‘mạnh được yếu
thua’ của Tư Bản nguyên thủy. Thuyết Tiến Hóa của Darwin hỗ trợ
rất đắc lực cho lý tưởng TIẾN BỘ xuất phát từ thế kỷ Ánh Sáng, nên
là một thành phần không thể thiếu sót được của trào lưu Hiện Đại.
Còn về mặt Văn Học Nghệ Thuật là lúc mà phong trào HIỆN THỰC
(Réalism) thay thế trào lưu Lãng Mạn (Romantism) hiện hữu trước
đó.
b) BIỆN CHỨNG PHÁP DUY TÂM : MỘT SAI LẦM THẢM KHỐC

Triết Thuyết của HEGEL cũng tham dự vào Trào Lưu Hiện
Đại, vì qua Triết Thuyết của mình, Hegel muốn sửa sai
Luận Lý học của Aristote dựa trên những Ý Niệm có tính
chất Tĩnh Chỉ (statique),đặc sệt, bất động nên Bergson gọi
đó là nền Luận Lý Cứng Đọng (la logique des Solides).
Hegel muốn thay thế Luận Lý (Logique) bằng Biện Chứng
(Dialectique) vì muốn đem yếu tố Động Đích (dynamíque)
vào Triết Học để mong ‘nắm bắt’ thực tại của Sư Vật, Cuộc
Đời vốn ĐỘNG. Và điều trên làm nên tính HIỆN ĐẠI
(Moderne) của Triết Thuyết Hegel khi so với Triết Cổ Điển
Tây Phương dựa trên những định đề đã lỗi thời. Triết Hegel
bao gồm hai điểm chính yếu sau đây:
– thứ nhất, động lực thúc đẩy Văn Minh con người tiến triển trên
bình diện Trí Tuệ và Đạo Đức theo Hegel không phải do sự can thiệp
của Thần Linh, mà là hậu quả của sự hiện diện trong lòng Nhân Loại
của yếu tố TINH THẦN (theo nghĩa LÝ TRÍ)
– thứ hai, Lịch Sử con người tiến triển do sự xung đột của hai lực đối
nghịch nhau theo các quy tắc của Biện Chứng Pháp (Dialectique)
gồm ba giai đoạn:
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Chính
Đề:
ý
tưởng
đầu
Phản
Đề:
ý
tưởng
đối
Tổng Đề: kết hợp hai quan điểm đối nghịch trên.

tiên
nghịch

Nhưng với Tổng Đề, một ý tưởng mới xuất hiện sẽ gặp sự chống đối
hay bác bỏ, và một chu kỳ khác sẽ lặp lại và Lịch Sử cứ tiếp tục như
thế cho đến khi Tổng Đề cuối cùng là Tinh Thần Tuyệt Đối xuất hiện.
Nhưng với Hegel, vấn đề được đặt ra là vì ông nghĩ rằng Văn Minh
Nhân Loại đã đến giai đoạn cuối cùng với sự thành hình của Đế
Quốc Phổ (Đức) ở thế kỷ 19 và không cần đi xa hơn nữa! (38)Ngoài
ra, giữa hai hạn từ Nhà Nước và Cá Nhân thì ông chủ trương HY
SINH cá nhân, tức Con Người thực sự cho Nhà Nước, mà ông bảo là
tiêu biểu cho bánh xe tiến hoá.(39)
Do đó, người ta thường liên hệ Triết Thuyết của Hegel với các phong
trào Quốc Gia quá khích của thế kỷ 19 và các chế độ PHÁT XÍT và
QUỐC XÃ sau này! Có nhà phê bình gọi Hegel là “đứa Con Hoang
của văn hóa Đông Phương”. Lý do có lẽ vì người ta nghi ông hiểu sai
Dịch Pháp nên Biện Chứng pháp ( Aufheben) của Hegel thay vì đạt
được Tổng Đề với ý nghĩa ‘bao hàm, thâu hóa’ thì lại dừng lại ở
HỦY ĐỀ tức hủy bỏ Chính Đề hoặc Phản Đề như thí dụ trên cho
thấy, vì từ ngữ ‘Aufheben’ cũng còn có nghĩa là ‘hủy diệt’ nữa ?
Đúng là ở lãnh vực Văn Hóa, ‘sai một ly’ là ‘đi một dặm’ với những
hậu quả Khốc Hại gắn liền với Biện Chứng Pháp Duy Tâm của
Hegel.
Và đang có khuynh hướng sửa sai Hegel vì cuối cùng ngưới ta bắt
đầu nhận thấy là Biện Chứng Pháp của Hegel cũng chưa thoát ra
được cái khung Duy Lý một chiều và các luật đồng nhất, mâu thuẫn
của Luận Lý học Aristote mà Hegel muốn thay thế, do đó cũng Chưa
đạt được tính Hiện Đại mà lúc đầu người ta tưởng gắn liền với Triết
Thuyết của ông.
c) PHÂN TÂM HỌC CỦA FREUD

Ảnh hưởng quan trọng thứ ba đối với trào lưu HIỆN ĐẠI là sự kiện
Sigmund FREUD sáng lập ra Phân Tâm Học (Psychanalyse). Tâm
Lý học của Tây Phương trước Freud là một nền Tâm Lý học ‘mặt
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phẳng’ vì chỉ biết có MỘT CHIỀU sáng sủa của Lý Trí, Ý Chí, Ý
THỨC. Freud đã làm cuộc ‘cách mạng’ khi đem vào môn Tâm Lý
học một chiều kích mới bằng việc khám phá ra phần VÔ THỨC
(Unconscious) của con người. Qua khám phá trên, Freud đã tham gia
vào trào lưu Hiện Đại của Văn Hóa Tây Phương cận đại.

Lúc đầu, Freud chia Tâm Trí con người ra làm 2 phần:
– Ý THỨC (Conscious mind) là phần tâm trí ý thức được
các ý tưởng cũng như hành vi của chính mình, là nơi xảy ra
các tiến trình suy tư ‘có ý thức’ và là nguồn gốc của các ý
tưởng và sự hiểu biết . Phần này liên hệ với Lý Luận, Thực
Tế và thái độ Văn Minh của đương sự
– VÔ THỨC (Unconscious) là phần bị ‘đè nén’, là nơi mà
chúng ta đặt để bất cứ cái gì mà hoàn cảnh, địa vi, thân
phận không cho phép chúng ta xem xét đến. Tìm hiểu nội
dung của Vô Thức không phải là việc dễ thực hiện. Phần
lớn quá khứ của chúng ta nằm ở đó, mà một phần rất nhỏ
có thể nhớ lại được với thuật thôi miên.
Về sau, để bổ túc cho 2 phần Ý Thức và Vô Thức nêu trên,
Freud thêm một phần nữa gọi là TIỀN Ý THỨC
(Preconscious) nằm ở giữa 2 phần trên mà nội dung tuy
không ý thức được ngay tức thời , nhưng có thể dễ dàng
nhớ lại khi cần.(40)
Ngoài ra, theo Freud, có hai nguyên lý đối nghịch kiểm soát hành vi
của con người: nguyên lý KHOÁI LẠC và nguyên lý THỰC TẾ. Và
các xung đột nội tâm bắt nguồn từ sự tranh chấp giữa hai nguyên lý
trên.(41)
Và cũng theo Freud, rất nhiều động lực dẫn con người đến hành động
liên quan đến khía cạnh TÍNH DỤC và hiện hữu từ khi đứa trẻ chào
đời nhưng không lâu sau bị ĐÈ NÉN (repressed) bởi một hàng rào
các điều cấm kỵ mà xã hội đặt ra. Và các ý nghĩ, tình cảm bị ‘đè nén’
đó sẽ trở lại ‘tác yêu tác quái’ đương sự !
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Phân Tâm Học bắt đầu với một nhóm nhỏ ở Vienne, thủ đô của nước
Áo, sau đó trở thành một phong trào có tầm vóc Quốc Tế .(42) Và
qua vấn đề Tính Dục, Freud đã đặt lại vấn đề LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC
dưới ánh sáng của những khám phá Tâm Lý HIỆN ĐẠI (moderne),
Mới Mẻ đối với xã hội Tây Phương thời đó, nhất là đối với triều đại
của Nữ Hoàng Anh Victoria thường bị mang tiếng là Đạo Đức Giả!
Hai trường phái Văn Học Nghệ Thuật đặc trưng của giai đoạn này là
ẤN TƯỢNG (Impressionism) và BIỂU TƯỢNG (Symbolism).
Tóm lại, trào lưu HIỆN ĐẠI trước Đệ Nhất Thế Chiến mang hai bộ
mặt :
-Bộ mặt ‘sáng giá’ của VĂN MINH Tiến Bộ dựa trên Lý Trí, Khoa
Học, Kỹ Thuật với các giá trị Khách Quan (Objective), Phổ Quát
(Universal) bắt nguồn từ Tư Tưởng của thế kỷ Ánh Sáng.
-Bộ mặt thứ hai không được ‘sáng giá’ lắm của thế giới Tiềm Thức,
Bản Năng, Ham Muốn….. qua các khám phá của Phân Tâm Học,
cộng thêm với ảnh hưởng của Cơ Khí, Máy Móc bắt đầu xuất hiện
trên đời sống hằng ngày.
Ngoài ra, trong những năm tháng cuối cùng của thế kỷ 19, một
khuynh hướng Suy Tư HIỆN ĐẠI Mới Mẻ xuất hiện kêu gọi từ bỏ
tất cả các quy phạm (Norm) sáng tác cũ, thay vì đem những kỹ thuật
mới đi ‘phục vụ’ cho những kiến thức cũ như khuynh hướng trước
đây chủ trương.
Quả thật thời kỳ bắt đầu ngay sau Đệ Nhất Thế Chiến đã đánh dấu
một giai đoạn MỚI MẺ của Trào Lưu Hiện Đại với sự ‘Nở Rộ’ của
Tư Tưởng trong mọi lãnh vực như với sự ra đời của lý thuyết Tương
Đối của Albert Einstein, thuyết Lượng Tử của Niels Bohr, tác phẩm
‘Idea’ của nhà Hiện Tượng luận Edmund Husserl, lý thuyết Duy
Hình (Imagism) của Ezra Pound, cùng với sự xuất hiện của nhà soạn
nhạc gốc Nga Igor Stravinsky bắt đầu nổi tiếng với tác phẩm ‘Rite of
Spring’ được Vaslav Nijinsky bố trí cho Vũ Kịch, hoặc của các Họa
Sĩ trẻ tuối thời đó sau này thành lập trường phái Lập Thể như Pablo
Picasso, hay Fauvism’ như Henri Matisse…vvv…
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d) BIỆN CHỨNG PHÁP DUY VẬT : MỘT NGỘ NHẬN ‘CHẾT NGƯỜI’

Tuy nhiên song song với cuộc khủng hoảng Kinh Tế năm 1929, sự
lớn mạnh của các lý thuyết Phát Xít, Quốc Xã là sự phát triển của
Chủ Nghĩa MÁC-XÍT mà ảnh hưởng lan rộng tới giới Trí Thức ,
nhất là sau khi Lénine thành công trong việc thiết lập chế độ Cộng
Sản tại Nga Sô, với sự ra đời của một lớp Trí Thức THIÊN TẢ tại
Pháp, Âu Châu và Tây Phương nói chung như Bertolt Brecht, W. H.
Auden, André Breton, Louis Aragon, Walter Benjamin…vvv…
Tính HIỆN ĐẠI của chủ nghĩa Mác-Xít nằm ở những chiêu bài Cách
Mạng, Giải Phóng, Khoa Học, Tiền Phong, Tiến Tiến…..mà người
Cộng Sản thường nhân danh. Chúng ta biết là Karl Marx về mặt Tư
Tưởng, lật ngược Biện Chứng Pháp của Hegel để đổi Duy Tâm thành
DUY VẬT. Marx cũng xem Lịch Sử của xã hội loài người là làm
bằng một loạt xung đột ‘Biện Chứng’ xuyên qua lăng kính của ‘Đấu
Tranh Giai Cấp’. Hệ Thống Tư Bản theo Marx, là hình thức Bóc Lột
cuối cùng của phe Thống Trị trước khi chủ nghĩa Cộng Sản ra đời.
Và mục tiêu cuộc ‘đấu tranh giai cấp’ theo Marx là để ‘GIẢI
PHÓNG’ người Vô Sản là giai cấp ‘TIỀN PHONG; ra khỏi sự thống
trị của giai cấp Tư Sản qua cuộc ‘CÁCH MẠNG’ Vô Sản ‘TIÊN
TIẾN’, theo Biện Chứng ‘KHOA HỌC’ của ‘Duy Vật Sử Quan’.
Các thuật ngữ như ‘Cách Mạng’, ‘Giải Phóng’, ‘Khoa Học’, ‘Tiền
Phong’ ‘Tiên Tiến’…vvv…được bộ máy Tuyên Truyền Cộng Sản
lập đi lập lại nhằm ‘lường gạt’ người dân về Tính HIỆN ĐẠI của chủ
nghĩa Cộng Sản!
Như chúng tôi đã lập luận trước đây, thực ra Mác-Xít là một lý
thuyết KHÔNG TƯỞNG, và Karl Marx hứa hẹn với những người
theo ông một loại ‘Thiên Đường Cộng Sản’ nơi đó ‘con người làm
theo khả năng và hưởng theo nhu cầu’: các phương tiện sản xuất sẽ
được tập trung, tư sản sẽ bị hủy bỏ và tiền bạc sẽ không còn được xử
dụng nữa. Nhưng trước đó, ở giai đoạn trung gian, một chính quyền
XÃ HỘI sẽ hiện hữu và có thể dùng những phương tiện PHI DÂN
CHỦ như ĐỘC TÀI CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN.(43)
Chính các điểm lý thuyết vừa nêu trên của Mác-Xít đã được các lãnh
tụ Cộng Sản như Lénine, Staline, Mao Trạch Đông, Hồ chí
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Minh…..tận lực Khai Thác. Họ dùng các lời Hứa Hẹn đầy ‘quyến rủ’
của Karl Marx như CHIÊU BÀI (‘Thiên Đàng Cộng Sản’, ‘Thế Giới
Đại Đồng’, ‘Cách Mạng Vô Sản’, ‘Giải Phóng’, ‘Tiền Phong’ ‘Tiên
Tiến’, tính ‘Khoa Học’, tính ‘HIỆN ĐẠI’…vvv…) về mặt Tuyên
Truyền, và áp dụng một cách Triệt Để những phương thức PHI DÂN
CHỦ như ĐỘC TÀI CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN, mà Marx ‘cho
phép’ ở giai đoạn trung gian với một chính quyền XÃ HỘI.Điều trên
giúp giải thích hai tính chất DỐI TRÁ và SẮT MÁU của chế độ
Cộng Sản đạt đến trình độ Khủng Khiếp Nhất trong Lịch Sử loài
người !
Do đó, giới Trí Thức Thiên Tả Tây Phương đã NGỘ NHẬN khi họ
đi ủng hộ phong trào Cộng Sản. Lý do có lẽ là họ đã lầm tưởng chữ
TẢ trong cụm từ ‘Phe Tả’ của Cộng Sản giống như chữ TẢ trong
cụm từ ‘Tả Nhậm’ với nghĩa ‘bênh vực những người Cô Thế, Yếu
Đuối’ của VIỆT NHO chăng ? . Họ quên rằng Cộng Sản thuộc Phe
CỰC TẢ (Extrême Gauche), mà chiếu theo định luật ‘mạnh chống
mạnh chấp’ hay ‘các cái Thái Quá thường gặp nhau’ (= les extrêmes
se touchent) mà hệ quả của điều trên là khi phe Cộng Sản có cơ hội
nắm quyền hành thì họ còn CỰC HỮU hơn phe HỮU nữa!!! Tức từ
tính ‘Cách Mạng’,’Tiền Phong”, ‘Tiên Tiến’, ‘HIỆN ĐẠI’ mà họ
thường ‘rêu rao’, họ sẽ mau chóng trở thành PHẢN ĐỘNG, Ù LỊ,
CHẬM TIẾN, LẠC HẬU, LỖI THỜI là những điều mà họ thường
‘cáo buộc’ các kẻ thù của họ.
Thật ra hiện tượng trên đã xuất hiện Từ Lâu Rồi : chỉ vì giới Trí Trức
Thiên Tả Tây Phương không để ý đến thôi! Thử lấy thí dụ về chiêu
bài ‘Xã Hội VÔ GIAI CẤP’ mà người Cộng Sản thường xử dụng để
tuyên truyền cho tính BÌNH ĐẲNG, TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI của xã
hội họ Theo nhận xét của những người đã từng nghiên cứu hay có
dịp viếng thăm Nga Sô cách đây khoảng bảy thập niên thì họ đã
“nhận thấy bên Nga sự xuất hiện của một Tân Đẳng Cấp còn xa cách
giới Thợ Thuyền hơn bên các nước Tư Bản nhiều lần”. Sau đây là
bảng Thống Kê giữa LƯƠNG của “Hồng Quân” NGA đối chiếu với
lương Quân Đội MỸ (vào năm 1937) :
HỒNG QUÂN NGA

QUÂN ĐỘI MỸ
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Binh Nhì
10 Rúp
Thiếu Úy
1.000 Rúp
(gấp 100 lần)
Đại Tá
2,400 Rúp
(gấp 240 lần)

50 Mỹ Kim
150 Mỹ Kim
(gấp 3 lần)
330 Mỹ Kim
(chỉ gấp 6,6 lần)

(44)
Phần trình bày trên cho thấy là xã hội Cộng Sản đã từ lâu Không
Hiện Đại, Bình Đẳng như họ tuyên truyền, mà trái lại LẠC HẬU,
GIAI CẤP gấp bội phe HỮU!
Điều trên càng được xác nhận khi ta so sánh Mức Độ THAM
NHŨNG ngày nay của các nhà Cầm Quyền trên Thế Giới được sắp
hạng theo Thứ Tự như sau :
Gỉai Nhất:
Gỉai Nhì
Gỉai Ba

CỘNG SẢN VIỆT NAM
CỘNG SẢN TRUNG HOA
‘CỰU’ CỘNG SẢN NGA

Thật ra lý thuyết MÁC-XÍT đã HỎNG ngay từ trong Nội Dung, Bản
Chất của nó rồi. Karl Marx phê bình rằng Hegel với ‘Biện chứng
pháp’ Duy Tâm đã đặt ngược vấn đề mà hệ quả theo Marx, là Hegel
vẫn còn giam hãm con người trong trạng huống VONG THÂN. Để
sửa lại tình trạng trên, Marx tuyên bố là ‘muốn triệt để cần phải giải
nghĩa vạn vật từ gốc rễ chung. Đối với Marx, gốc rễ đó lại là chính
con người’. Nhưng tiếc rằng sau đó Marx lại thêm: “bản gốc Con
Người là KINH TẾ hoặc XÃ HỘI Tính. Điều trên có nghĩa là trong
bản chất con người, Marx chỉ thấy có khía cạnh Kinh Tế hay Xã Hội
mà thôi, còn những gì TƯ RIÊNG, ĐỘC ĐÁO có thể giúp con người
tiếp cận với Chiều Kích TÂM LINH, với những khát vọng SIÊU
HÌNH Thiêng Liêng của mình, thì bị thuyết Cộng Sản phủ nhận
hết!(45)
Kết quả là với Biện Chứng Pháp Duy Vật của Karl Marx, tình trạng
VONG THÂN của con người còn ‘lún sâu’ thêm một bậc ! Do đó,
thuyết Cộng Sản thực sự KHÔNG có tính chất HIỆN ĐẠI, ‘giải
phóng’, ‘cách mạng’, ‘khoa học’, ‘tiền phong’, ‘tiên tiến’ như họ
tuyên truyền,….mà trái lại tỏ ra Phản Động, Phản Khoa Học, Lạc
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Hậu, Phản Tiến Hóa ở mọi lãnh vực, của một Ý Thức Hệ đã LỖI
THỜI từ lâu!
Vậy nên, phần lớn giới Trí Thức Tây Phương THIÊN TẢ, kể cả
những nhà Cơ Cấu đã Lầm Lẫn khi họ đặt niềm tin vào người cũng
như chủ nghĩa Cộng Sản có lẽ vì họ LẦM TƯỞNG rằng người Cộng
Sản thực sự bảo vệ người ‘cô thế, yếu đuối’ cũng như chủ nghĩa
Cộng Sản có tính chất ‘Khoa Học’, ‘Hiện Đại’ như họ thường nghe
tuyên truyền chăng ?
Lấy một thí dụ : trong giai đoạn ‘làm báo’ của Roland Barthes được
đúc kết bằng tác phẩm ‘Mythologies’, ông đã ‘có lý’ khi ‘lật tẩy’
những thủ đoạn ‘phỉnh phờ’ của giới TƯ BẢN qua những ‘Huyền
Thoại’ được tạo dựng nên nhằm phục vụ cho những mục tiêu không
chính đáng của giới này. Nhưng ta lại KHÔNG thấy Roland Barthes
viết những bài TƯƠNG TỰ đối với phe CỘNG SẢN!
Hầu hết giới Trí Thức Thiên Tả Tây Phương trước đây có thái độ
MỘT CHIỀU tương tự nên đã gây ra phong trào PHẢN CHIẾN làm
tổn hại đến Lý Tưởng của phe QUỐC GIA trong cuộc chiến Việt
Nam vừa qua. Sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ ở Nga Sô và Đông
Âu vào đầu thập niên 1990, nhiều người đã thay đổi nhận định,
nhưng hiếm ngưới lên tiếng nhận mình đã sai lầm trong quá khứ như
hai nhà báo Olivier Todd và Jean Lacouture.
Thực ra, lý thuyết của Marx cũng như của Hegel đã HỎNG ngay từ
Nền Tảng được phản ảnh ngay trong thuật ngữ ‘Biện Chứng Pháp
DUY TÂM’ của Hegel hay ‘Biện Chứng Pháp DUY VẬT’ của Marx.
Lý do là nhóm chữ ‘Biện Chứng’ tự nó phải nhắm đến tính HAI
CHIỀU rồi, vì ‘Biện Chứng’ trên nguyên tắc khác với Luận Lý
(logique) nên nhấn mạnh đến tiến trình ‘đong đưa’ giữa hai đối cực,
thế mà lại kết thúc bằng “Duy Tâm” với Hegel hay “Duy Vật” với
Marx tức cuối cùng Sa Đọa thành MỘT CHIỀU Kích. Vậy nên ta
không nên lấy làm lạ là Ảnh Hưởng cộng lại của hai học thuyết nêu
trên đã Cướp của Nhân Loại Mấy Trăm Triệu Nhân Mạng. Đúng là
một sự Ngộ Nhận CHẾT NGƯỜI !!!
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Vậy mà ngày nay lại có những người muốn CỨU NGUY cho loại
Học Thuyết PHI NHÂN ấy bằng Âm Mưu Thay Thế “Đệ Tam Quốc
Tế” bằng “Đệ Nhị Quốc Tế”! Chỉ là Công Dã Tràng mà thôi! Lại còn
mang tiếng là DÂN CHỦ CUỘI nữa!!!
e) HIỆN ĐẠI VÀ MỘT SỐ THUỘC TÍNH

Ngoài ra, ta nên nhớ rằng Trào Lưu HIỆN ĐẠI ra đời cùng lúc với
chế độ TƯ BẢN Nguyên Thủy nên làm tăng thêm tính chất KỲ THỊ
đã có sẵn ngay trong lòng Văn Hóa Tây Phương giữa ‘Cao Cấp’ và
‘Bình Dân’, giữa ‘Trí Thức’ và ‘Đại Chúng…vvv… Tính Hiện Đại
cũng xuất hiện cùng thời với phong trào THỰC DÂN nên kèm theo
sự Kỳ Thị Văn Hóa giữa ‘Trung Tâm’ và ‘Ngoại Vi’, giữa MẪU
QUỐC đồng hóa với ‘Hoàn Hảo’, ‘Tiến Bộ’,’Tương Lai…vvv… và
THUỘC ĐỊA bị gán cho tính ‘Bất Toàn’, ‘Lạc Hậu’ và thuộc ‘Quá
Khứ’…vvv…
Tóm lại, trào lưu HIỆN ĐẠI không chỉ mang lại những điều Mới Mẻ,
Tốt Lành, mà còn để lại những VẾT DƠ trong Lịch Sử như các CHỦ
NGHĨA Thực Dân, Phát Xít, Quốc Xã, Cộng Sản…vvv…kèm theo
với sự Kỳ Thị Chủng Tộc, Văn Hóa, Phái Tính… Chiến Tranh , sự
hủy hoại Môi Sinh…vvv..dựa trên một quan niệm MỘT CHIỀU về
TIẾN BỘ !
Về mặt Văn Học, Nghệ Thuật , trào lưu Hiện Đại ở giai đoạn sau đi
đôi với các trường phái Đa-Đa, Siêu Thực (Surréalism), Vị Lai
(Futurism), Lập Thể (Cubism), cả Pop Art, Fluxux…vvv…
Lê Việt Thường
(Hết Phần Năm)
CHÚ THÍCH

(38) Gill Hands, “Marx“, Hodder & Stoughton, 2000, tr.15-17
(39) Kim Định, “Dịch Kinh Linh Thể“, An Việt Houston,USA,1989, tr.56
(40) Ruth Berry, “Freud“, Hodder & Stoughton, 2000, tr.33-34
(41) Idem, tr. 40
(42) Idem, tr. 74
(43) Gill Hands, Idem, tr.46
(44)Kim Định, “Hồn Nước với Lễ Gia Tiên“, Nam Cung,CA,USA,1979 tr.85-86
(45) Kim Định, “Dịch Kinh Linh Thể“, Idem tr.56-57
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Lê Việt Thưởng
PHẦN BỐN: CƠ CẤU LUẬN, DỊCH HỌC VÀ VẤN ĐỀ CŨ MỚI
1) CƠ CẤU LUẬN VÀ DỊCH LÝ

Phần trình bày trên đây cho thấy ảnh hưởng lớn rộng, mạnh
mẽ của Cơ Cấu Luận (Structuralisme) không những trên
hầu hết các bộ môn trong lãnh vực VĂN HÓA mà còn đối
với rất nhiều sinh hoạt phồn nhiêu đa tạp của ĐỜI SỐNG
thường nhật, trong một kỳ gian kéo dài khoảng hai thập
niên. Qua đi Thời Trang ‘nóng bỏng’ của một thời kỳ, Cơ
Cấu luận còn lưu lại rất nhiều GIÁ TRỊ lâu dài về mặt Văn
Hóa Tư Tưởng, Phương Pháp luận Khảo Cứu, Dân Chủ
Nhân Quyền, Môi Sinh…vvv…Người có công lớn nhất có
lẽ là Claude LÉVI-STRAUSS, mà Sự Nghiệp và Tên Tuổi
gắn liền với Trào Lưu này.
Ảnh hưởng rộng lớn của Cơ Cấu luận đối với mọi sinh hoạt của cuộc
sống làm chúng tôi liên tưởng đến cuốn KINH DỊCH của Nho Giáo.
Thật vậy, chỉ với 64 Quẻ, Dịch Kinh ‘tóm tắt’ tất cả mọi sinh hoạt,
tình huống của Vũ Trụ, Nhân Sinh!
Ngoài ra, nét ĐỘC ĐÁO nổi bậc nhất của Cơ Cấu luận so với các
trào lưu Nhân Văn khác xuất hiện trước nó, có lẽ nằm ở PHƯƠNG
PHÁP Luận Cơ Cấu (Méthodologie Structurale) nhấn mạnh đến khía
cạnh VÔ THỨC và có dáng dấp của một Định Luật KHOA HỌC,
với các Đồ Hình, Số Độ, hoặc qua những MÔ THỨC mà với các nhà
Cơ Cấu thì còn phải kiến tạo ra, trong khi đối với Kinh Dịch thì đã có
sẵn hoặc nói cho đúng hơn, đã được Tiền Nhân kiến tạo từ thời rất xa
xưa (như Tam Tài, Ngũ Hành, Tứ Tượng, Bát Quái, Cửu
Trù…vvv…) và do đó rất đi sát với Vô Thức Cộng Thông
(Collective Unconscious) của Dân Tộc và Nhân Loại.
Hệ quả là nếu gột bỏ các yếu tố Dị Đoan, Mê Tín..gắn liền với Hán
Nho và Nho của các Vương Triều về sau, để trở về với Nho Nguyên
Thủy hay VIỆT NHO, thì các LUẬT TẮC của Dịch Lý như ‘Thiên
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Viên Địa Phương’, ‘Tham Thiên Lưỡng Địa’..sẽ hiện ra một cách rực
rỡ, chói chang cùng với sự Hỗ Trợ của KHOA HỌC ngày nay. Lúc
đó, chúng ta sẽ không còn lấy làm ngạc nhiên khi được biết rằng nhà
Nhân Chủng Claude Lévi-Strauss đã chịu ảnh hưởng của Nho Giáo
qua trung gian của học giả Marcel Granet trước khi khám phá ra Cơ
Cấu luận, hoặc Triết Gia Leibnitz có lẽ đã đọc cuốn Kinh Dịch trước
khi tìm ra các nguyên tắc của Toán Nhị Phân, hay Biến Chứng Pháp
của Hegel có lẽ đã được gợi hứng từ Dịch Pháp, hoặc nhà Phân Tâm
học Carl Jung đã xử dụng các Quẻ Dịch để nghiên cứu về Tâm Lý
con người và tìm ra nguyên lý Đồng Thời (Synchronicity) áp dụng
vào khoa Phân Tâm, hoặc Lý thuyết gia Khoa Học Fritjof Capra
cũng đã chịu ảnh hưởng của Dịch Lý và có kể lại câu chuyện liên quan
đến nhà Khoa Học Lượng Tử Niels Bohr về việc ông này có treo đồ hình ‘Bát Quái’ trong văn phòng
làm việc của mình…vvv…
2) VẤN ĐỀ CŨ-MỚI

Trong khi giới Đại Trí Thức Tây Phương đang “Hướng Về Đông
Phương” để tìm Giải Pháp cho cuộc Khủng Hoảng Văn Hóa của họ
thì một số Trí Thức Việt Nam lại ‘lội ngược dòng’ muốn
đi ‘thỉnh’ Văn Hóa Tây Phương về ‘cứu nguy’ cho Văn Hóa Việt !
Nhờ công trình của những người như Claude Lévi-Strauss, lần lần
người Tây Phương bớt đi thái độ Kỳ Thị cũng như thay đổi lối nhìn
của họ đối với các nền văn hóa hay các dân tộc khác, đưa tới sự ra
đời của Đạo Luật về Nhân Quyền của LHQ vào năm 1948 (500 năm
sau bộ Luật Hồng Đức có thể được xem là bộ Luật Nhân Quyền đầu
tiên của Nhân Loại). Trong khi đó, các nhóm Trí Thức Tây
Học kiểu Nguyễn Gia Kiểng lại đi KỲ THỊ NGƯỢC Tổ Tiên của
chính mình !!!
Thật vậy, vào thời buổi này mà còn có người chủ trương Chỉ Biết
THEO MỚI, tức’Theo Mới’ bằng mọi giá như Hoàng Đạo và
nhóm ‘Tự Lực Văn Đoàn’ của thập niên 1930 ! Họ không hiểu là
chính thái độ MỘT CHIỀU đó đã đưa tới cuộc Khủng Hoảng Văn
Minh ngày nay: thật vậy, giới Tư Bản Tây Phương đã gây ra các vấn
đề trầm trọng về Môi Sinh và Khí Hậu do một quan niệm về TIẾN
BỘ’Một Chiều’ tương tự!. Đó là lý do khiến tại Hội Nghị Quốc Tế
đầu tiên quy tụ 75 nhà Nghiên Cứu được giải thưởng Nobel mà 52
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người là những Khoa Học gia, được tổ chức tại Paris cách đây đúng
20 năm (1988) , ở khóa họp cuối cùng, Hội Nghị đã đi tới kết luận
như sau: ‘Nhân Loại chắc khó có thể sống còn nếu không trở về lại
với nền Minh Triết của Khổng Tử ra đời cách đây 2500 năm’.(36)
Câu tuyên bố trên cho thấy là các Học Giả và Khoa Học gia bậc nhất
ngày nay chủ trương là phải trở VỀ NGUỒN. Câu trên có lẽ gây
ngạc nhiên cho một số người trong chúng ta vì có thể họ không ngờ
là phát xuất từ một giới thường nổi tiếng là TÂN TIẾN nhất. Nhưng
lẽ dĩ nhiên là không phải chỉ có một cách, mà nhiều cách Về Nguồn,
và chúng ta cố gắng tìm hiểu sau đây phương thức Về Nguồn nào
đúng đắn nhất.
Hãy căn cứ trên hai nhóm chữ ‘Thiên Viên Địa Phương’ hay ‘Tham
Thiên Lưỡng Địa’ của Dịch Lý để thử giải quyết vấn đề nêu trên.
Cặp ‘Thiên-Địa’ như cặp ‘âm-dương’ là cặp Phạm Trù có tính ĐỐI
ĐÁP nhưng RỖNG tức có thể tùy trường hợp chứa đựng nhiều ý
nghĩa khác nhau. ‘Thiên’ có thể là TINH THẦN, là TÂM LINH để
đối với ‘Địa’ là VẬT CHẤT, là LÝ TRÍ nhưng ‘Thiên’ cũng có thể
là Hiến Pháp, Nguyên Lý để đối với ‘Địa’ là Luật Lệ, Thể
Chế…vvv…Đặc tính của ‘Thiên’ là Tròn (viên) để đối với ‘Địa’ là
Vuông (phương). Đăc tính của ‘Thiên’ cũng có thể là Bất Biến để đối
với ‘Địa’ là Biến. Điều trên có nghĩa là “Thiên” hay Tinh Thần,
TâmLinh, Hiến Pháp, Nguyên Lý…vvv…đi theo luật tắc NGƯỢC
CHIỀU với “Địa” hay Vật Chất, Lý Trí, Lệ Luật, Thể Chế…vvv…
Vậy nên , VỀ NGUỒN không có nghĩa là ‘bám víu’ vào những Cổ
Tục như ‘khăn đống áo dài’ , ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ hay chế độ
đại gia đình hoặc bầu khí ‘lễ giáo’ quá mức…vvv..Đó là những Thể
Chế, Thói Tục.. có giá trị một thời, nhưng vì thuộc hành ĐỊA nên
phải BIẾN ĐỔI theo dòng thời gian để thích ứng với hoàn cảnh mới.
VỀ NGUỒN còn có nghĩa là Trung Thành với Truyền Thống, nhưng
không phải truyền thống theo nghĩa thông thường, thường bị đồng
hóa với những tập tục lưu truyền, những thể chế cũ kỹ như vừa đề
cập ở trên, mà là TRUYỀN THỐNG Viết Hoa, là cái Thống Kỷ,
Thống Quan, tức là cái nguyên lý thống nhất thâm sâu, liên tục và
hiện diện cách u linh trong mọi câu nói, bề ngoài có vẻ rời rạc, nhưng
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thực ra đều nhịp theo một tiết điệu. Truyền Thống viết hoa ẩn tàng
trong những lời MINH TRIẾT của Phật, Lão, Khổng (37)…khiến
cho một nhà Hiền Triết như Khổng Tử chẳng hạn sống cách đây 25
thế kỷ lại được Hội Nghị Triết Học Thế Giới được tổ chức tại
Honolulu năm 1949, mời làm Nhạc Trưởng cho cuộc Hoà Tấu Văn
Hóa Đông Tây mai hậu, hoặc trở thành đối tượng học hỏi của các
Học Giả và Khoa Học gia bậc nhất ngày nay như vừa đề cập ở trên..
Có lẽ tại vì đó là những lời MINH TRIẾT của vị Đại Diện một nền
Nhân Bản TâmLinh tinh tuyền nhất nên có Giá Trị VƯỢT THỜI
GIAN KHÔNG GIAN do đó cũng thoát khỏi các tiêu chuẩn đối đáp
thông thường như “Cũ – Mới”, “Bảo Thủ – Cấp Tiến”…..
Thật vậy, trong khi Minh Triết phải có tính HAI CHIỀU Kích mới
đáp ứng mọi nhu yếu, tình huống của Cuộc Đời, thì trái lại hai thái
độ ‘Bảo Thủ’ và ‘Cấp Tiến tuy bề ngoài có vẻ tương phản nhau,
nhưng lại chia xẻ một mẫu số chung là tính MỘT CHIỀU.
Phe BẢO THỦ thay vì Về Nguồn thực sự tức Trung Thành với
TRUYỀN THỐNG Viết Hoa như vừa đề cập ở trên, tức những Giá
Trị Vượt Thời Không của Văn Hóa DÂN TỘC như đức Tương Dung,
tính Thích Nghi Biến hóa, đức Nhân Chủ ‘Tự Cường Tự Lực’, tính
Tâm Linh với một triết lý sống là “Hòa Trời, Hòa Đất, Hòa
Người”…vvv.. và nhiều Đức Tính khác bắt nguồn từ một nền
Nhân Bản Tâm Linhđích thực , vì đó là những Giá Trị Tinh Thần hay
Tâm Linh thuộc ‘Thiên Viên’ hay’Tham Thiên’ có tính chất BẤT
BIẾN, thì trái lại họ lại đi ‘bám víu’ vào những Thể Chế, Thói
Tục..vvv.. tuy có giá trị một thời, nhưng vì là những Giá Trị
Vật Chấthay Lý Trí thuộc ‘Địa Phương’ hay ‘Lưỡng Địa’ nên phải
BIẾN, phải thay đổi theo dòng thời gian.
Phe CẤP TIẾN ‘có lý’ khi chủ trương ‘giải phóng’, ‘cách
mạng’ nhưng họ chỉ đúng ở đợt ‘Tứ Địa’ mà thôi, tức như đã nói ở
trên, ở đợt những Thể Chế, Thói Tục…không còn hợp thời nữa. Còn
đối với những Giá Trị Tinh Thần hay TâmLinh thì cần phải xét lại.
Vì nếu không thì sẽ có nguy cơ mắc vào cái ‘vòng luẩn quẩn’ sau
đây : muốn MỚI, muốn ‘cách mạng’, muốn ‘giải phóng’ ,
muốn ‘đoạn tuyệt’ với nền Văn Hóa của ‘Cha Ông’, nên họ
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muốn ‘ghé’ sang nền Văn Hóa Tây Phương để đi tìm CÁI MỚI, thì
mới ‘bật ngửa’ ra là chính những nhà Tư Tưởng lớn nhất của Tây
Phương cận đại như Triết Gia Heidegger, những trào lưu Văn
Hóa ‘Avant-Garde’ (=Tiền Phong ) nhất của họ, những Lý Thuyết
gia lừng danh nhất của họ trong các lãnh vực Nhân Văn như Nhân
Chủng (Claude Lévi-Strauss), Tâm Lý(Carl Jung) hay Khoa Học
(Fritjof Capra)..vvv..kể cả Luật Học lại đang’ghé’ sang Đông
Phương để học hỏi !!!
Lê Việt Thường
(Hết Phần Bốn)
CHÚ THÍCH
(36) James Legge, “The Wisdom of Confucius” Axiom, 2003, tr.5
(37) Kim Định, “Triết Lý Giáo Dục”, H.T.Kelton, CA.USA, tr. 67
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KINH QUA TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG
PHẦN MỘT
I) ĐẠI CƯƠNG

Trong thời kỳ sinh tiền của Cố Triết Gia Kim Định,Văn
Minh Tây Phương đang ở giai đoạn Cực Thịnh, do đó cũng
là điều dễ hiểu khi Ngài bắt đầu cuộc hành trình học hỏi
của mình với nền Văn Minh và Văn Hóa Tây Phương. Ngài
đã đọc rất nhiều và có một vốn liếng kiến thức rất phong
phú, rộng lớn về Văn Hóa và Triết Học Tây Phương.
Nhưng cuối cùng, Ngài lại tỏ ra rất thất vọng đối với nền
Triết Học Cổ Điển của Tây Phương!
Tuy nhiên, điều có thể gây ngạc nhiên vào thời kỳ này, là trong khi ở
hạ tầng Kinh Tế và trung tầng Chính Trị, giới Trí Thức ở các nước
thuộc địa và nhược tiểu đang bị ‘chói mắt’ trước sự huy hoàng của
nền Văn Minh Tây Phương, thì ở thượng tầng Triết Học, ngay sau
hai cuộc Thế Chiến và một loạt các cuộc chiến tranh Thuộc Địa,
người ta đã bắt đầu đặt lại vấn đề cũng như bàn cãi nhiều về cuộc
Khủng Hoảng của Văn Minh, Văn Hóa Tây Phương!
Đó là lý do chính yếu khiến Cố Triết Gia, trong công việc nghiên cứu,
đã ‘chĩa mũi dùi’ vào nền Văn Hóa Tây Phương Cận Đại mà công
việc quan trọng nhất của các Lý Thuyết gia Cận Đại, từ Triết Học
cho đến các khoa học Nhân Văn lẫn Vật Lý, là ‘Hạ Bệ’ toàn thể các
Nguyên Lý, Định Đề của nền Văn Hóa, Triết Học Cổ Truyền của
Tây Phương, đã trở thành LỖI THỜI trước các khám phá mới nhất
của Khoa Học hiện đại!
Thật vậy, Cố Triết Gia đã nghiên cứu một cách thấu đáo các Triết
Gia hàng đầu của Tây Phương trong thời gian Cận Đại như
F.Nietzsche, K.Jaspers, M.Heidegger…., các trào lưu văn hóa mới
mẻ nhất như Hiện Sinh, Hiện Tượng Luận….. trong Triết Học, Cơ
Cấu Luận trong Nhân Chủng học với C. Lévi-Strauss, hay G.
Gurvitch trong Xã Hôi học, S.Freud, A. Adler rồi E. Fromm,
H.Benoit….. trong Phân Tâm học, nhất là C. Jung trong khoa Tâm
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Lý Miền Sâu, kể cả các lý thuyết Tương Đối và Lượng Tử mà Ngài
đã ‘để tâm’ theo dõi từ rất lâu trước, qua từng giai đoạn khám phá
khác nhau của ngành khoa học Vật Lý…..vvv…..
Về Triết Học Tây Phương, nên nhớ Socrates là người sáng lập ra nền
Triết Học Cổ Điển Tây Phương và Plato được xưng tụng là ‘Triết
Gia Thượng Thặng’ (le Philosophe par Excellence) trên gần 25 thế
kỷ của Lịch Sử Triết Học Tây Phương, cho đến khi Nietzsche xuất
hiện.
II)TRIẾT LÝ ĐỐI VẬT
A) SOCRATES

‘Nietzsche cho rằng hồn sâu xa của Hy Lạp chịu ảnh hưởng của
Đông Phương huyền bí nên cũng có một dòng huyền niệm đi liền với
một dòng tư duy sáng sủa. Huyền niệm được tượng trưng bằng thần
Dionysos, còn tư duy sáng sủa bằng thần Apollon. Theo Nietzsche,
cái hồn ấy đã bị Socrates bóp chết bằng việc tuyên dương lý trí một
cách quá đáng, lấy ý thức sáng sủa minh nhiên mà xua đuổi năng lực
ẩn tàng, do đó cũng xua đuổi luôn cả bi kịch, tức cả thơ cả nhạc, và
toàn bộ nghệ thuật. Socrates chỉ biết phê bình mà không hề kiến thiết
và ông thiếu hẳn óc huyền niệm, bởi năng khiếu biện lý đã được vun
tưới đến mức phát phì nên ông đã cắt đứt với dòng Truyền Thống
Tâm Linh của Nhân Loại’. (2)
B) PLATO VÀ ARISTOTLE

Đến Plato là người đã tách rời thế giới Khả Giác (le monde Sensible)
ra khỏi thế giới Lý Niệm (le monde des Idées), và đã coi khinh thế
giới khả giác, cũng gọi là Trần Giới , để đề cao Lý Giới, bắt trần giới
phải căn cứ vào lý giới để tìm lý do tồn tại và tiêu chuẩn giá trị. Hậu
quả là con người ‘bằng xương bằng thịt’ phải tuân theo những dạng
thức đặt bên ngoài thế giới, mà không được đếm kể gì đến những
nhu yếu về xác thân, tình cảm, tâm tư.(3) Cũng như trên thực tế là sự
hiện hữu trên mấy ngàn năm của một xã hội Ngụy Tạo ĐẠO ĐỨC
GIẢ có cơ kéo dài cho đến tận hôm nay!
Còn sang đến Aristotle thì Triết Học được xem là ‘một khoa học hiển
minh và chắc mẩm về những sự vật, biết cho tới tận những lý lẽ,
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những căn nguyên sâu xa nhất’. Đó là câu định nghĩa nền móng đã
chi phối triết học Lý Niệm từ hơn hai ngàn năm nay. Cố Triết Gia
Kim Định nhận xét rằng ‘ ít khi ngưới ta gặp một câu nói vắn tắt mà
lại chứa đựng nhiều điều lầm lạc như vậy’!
Lý do theo Cố Triết Gia, ‘là Triết mà lấy SỰ VẬT làm trung tâm
Suy Tư, và vì Triết Học là khoa nền móng mà đã khởi đầu từ Sự Vật
thì tất cả sau này hết mọi vấn đề đều phải khuôn theo phạm trù của
Sự Vật, kể cả khi bàn đến những vấn đề rất tinh tế như Thượng Đế,
Linh Hồn, Sự Sống…..vvv…..thảy đều mang sắc thái SỰ VẬT. Nói
đúng hơn đuổi theo BÓNG Sự Vật, nghĩa là còn bên dưới khoa học
THỰC NGHIỆM’. Cuối cùng, Triết Học ‘giản lượt con người thành
một quặng kim khí phải tuân theo mọi phạm trù và luật tắc chung của
SỰ VẬT, thiếu mất hẳn tính chất âm u linh động tư riêng của CON
NGƯỜI’.(4)
Ngoài ra, Siêu Hình triết Cổ Điển là Hữu Thể học (Ontology) nên
toàn thể triết học cổ điển đều xây trên quan niệm Hữu Thể. Riêng
Plato đã hiểu Hữu Thể như là Ý NIỆM (Eidos) làm nên YẾU TÍNH
(Essence) vĩnh cửu và bất biến.
Aristotle phê bình Plato là đã đặt Triết trên Trời, nên ông kéo Triết
xuống Trần Gian, qua đó, Aristotle đã đổi Yếu Tính (Essence) của
Plato thành BẢN THỂ (Substance) mà ông cho nằm ngay trong Sự
Vật như là MÔ THỂ (Forme) của sự vật.
Thế nhưng cuối cùng Bản Thể của Aristotle cũng giống như Ý Niệm
của Plato cũng im lìm vĩnh cửu và hạ giá những gì Biến Dịch mà ông
gọi là Tùy Thể (accident). Cũng còn gọi là Thuộc Tính (predicament).
Chỉ khác ở chỗ nó là Cá Thể, hay là Bản Thể biệt lập (Substance),
theo nguyên nghĩa là nằm dưới các tùy thể biến động.
Sự sai lầm của Aristotle còn trầm trọng hơn ở chỗ lấy sự phán quyết
của Lý Trí làm tòn án chân lý (locus veritatis) để quyết định đặc tính
của Vật Thể và Hữu Thể theo đó, Chân Lý là sự TRÙNG HỢP giữa
Sự Vật và Lý Trí. Như vậy, Tư Tưởng không còn là tư tưởng phát
xuất từ một Trực Giác Tâm Linh, nhưng lại bắt nguồn từ sự Suy
Luận rề rà của Lý Trí theo những quy luật của Danh Lý (5)
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C) TRIẾT HỌC KINH VIỆN

Trong thời Trung Cổ, triết học của Plato được tiếp nối bởi St
Augustine, còn Triết của Aristotle bởi St Thomas Aquinas. Điểm đặc
trưng của nền triết học KinhViện là sự phân biệt giữa YẾU TÍNH
(Essence) và TỒN HỮU (Existence), với Yếu Tính thuộc lý giới bất
biến, còn Tồn Hữu thuộc trần giới biến đổi.
Theo chủ trương của Kinh Viện, ‘để một vật có thể hiện hữu thì Yếu
Tính của nó phải được hiện thực bằng Tồn Hữu. Vậy mà điều đó chỉ
có nơi Đệ Nhất Căn Nguyên (tương đương với Sự Thiện của Plato),
cũng gọi là Thượng Đế. Theo triết Kinh Viện, chỉ Yếu Tính của
Thượng Đế mới đồng nhất với Tồn Hữu. Hoặc nói cách khác, Tồn
Hữu chính là Yếu Tính của Thượng Đế, vì yếu tính đó chính là Tác
Động hiện hữu (actus existendi). Còn nơi các Vật Thụ Tạo, thì Tồn
Hữu cũng theo Kinh Viện, phân biệt được với Yếu Tính, nên chúng
KHÔNG thiết yếu hiện hữu. Do đó, nơi các vật thụ tạo, chỉ có sự hữu
tham dư (esse participatum) vào Hữu Thể của Đệ Nhất Căn Nguyên
mà thôi!
Theo triết gia Heidegger, đó vẫn là tiếp nối quan niệm của Plato về
Trần Giới như là một Ảo Tưởng phải tìm giá trị nơi Đệ Nhất Căn
Nguyên. Ngoài ra, theo quan niệm này, chỉ căn nguyên đệ nhất mới
có giá trị tuyệt đối và vì Yếu Tính của Thượng Đế là Tác Động tồn
hữu, không còn gì sót lại ở đợt Tiềm Thể (in potentia) hay Vô Thể,
nên là một Hoạt Động Thuần Túy, một Actus Purus, một Actus
Purissimus bất biến vĩnh cửu. Do đó, cũng là tiếp nối quan niệm của
triết Cổ Điển về Hữu Thể như là Vật Thể (Etre en tant qu’étant), mặc
dầu là Vật Thể Tối Hậu (ens summum), nhưng cũng là Vật Thể, mà
hệ quả là chủ trương nêu trên đánh mất ý niệm Hữu Thể nguyên thủy
được hiểu như là Tính Thể u linh, phổ biến, ẩn ẩn hiện hiện đầy biến
dịch sinh hóa!(6)
D) VÀI NHẬN XÉT

1) VỀ TRIẾT HỌC

Vì như đã nói trên, Kinh Viện trong thực chất cũng chỉ là tiếp nối
triết học Cổ Điển của Plato và Aristotle. Mà các Định Đề, Nguyên
Lý của triết Cổ điển đã bị ‘đào thải’ trước các khám phá của Khoa
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Học và Triết Học cận đại. Ngoài ra, hình như có người có vẻ đã ý
thức điều này và muốn sửa đổi. Nhưng những dấu hiệu đầu tiên có vẻ
không được ‘khích lệ’ lắm!
Phần trình bày trên đây cho thấy là Triết Cổ Điển cũng như Triết
Kinh Viện dựa trên Tư Tưởng của ba vị sáng lập là Socrates, Plato,
Aristotle. Thật ra, điểm HỎNG của triết Cổ Điển không nằm ở chỗ
họ chú ý đến cơ năng Lý Trí, vì Việt Nho cũng sử dụng Lý Trí,
nhưng điểm khác biệt là với Việt Nho, Lý Trí hay Ý chỉ là một trong
ba cơ năng của con người gồm Ý-TÌNH-CHÍ nằm dưới sự điều động
của cái TÂM bao la bát ngát như Vũ Trụ Vạn Vật.
Điểm HỎNG của triết Cổ Điển chính là tính chất DUY LÝ của triết
thuyết mà hệ quả là LÝ TRÍ đã được trao cho vai trò quá to lớn đến
nỗi lấn áp các cơ năng khác. Sản phẩm của Lý Trí là những Ý NIỆM
về Trời, Đất, Ngươi…..vvv…..Và những người ‘sản xuất’ đầu tiên
những Ý Niệm được ghi trong lịch sử Triết Học là Socrates, Plato,
còn người hệ thống hóa là Aristotle.
Thật ra, Ý Niệm phát xuất từ những giác quan như tai mắt, tức là
những cơ năng hạn hẹp bé nhỏ , rồi lại được Lý Trí cũng là cơ năng
lệ thuộc óc não tức vật chất nên cũng rất hạn cục, do đó có tính chất
MỘT CHIỀU, chiều Lý Trí. Vậy nên, triết học của Plato có gọi là
YẾU TÍNH (Essentialist) hoặc triết học của Aristotle có tên là BẢN
THỂ (Substantialist), thì nội dung vẫn là Ý NIỆM hay là BIỂU
TƯỢNG của SỰ VẬT với tính chất MỘT CHIỀU nên cứng đọng
ngãng trở không cho Tâm Thức đạt tới NHÂN TÍNH.
Vì Nhân Tính là gì, nếu không là TƯƠNG QUAN, là Biện Chứng
HAI CHIỀU giữa Thiên và Địa, Lý Trí và Tình Cảm, Ý Thức và Vô
Thức…..vvv….. Đó là lý do khiến Heidegger cho rằng Triết Tây đã
đánh mất Nét Gấp Đôi( Zwiefalt), tức tính chất Hai Chiều kích.
Ngoài ra, vì Tương Quan phải SỐNG ĐỘNG, nên một khi Triết Tây
nhìn tất cả vạn vật theo nguyên lý ĐỒNG NHẤT, tức là theo MỘT
CHIỀU của Lý Trí, thì hệ quả, theo Cố Triết Gia Kim Định, là đưa
SỰ CHẾT vào lòng con người, là đuổi Thần Minh ra khỏi vũ trụ, và
xô đẩy vạn vật vào một thế đứng im lìm làm toàn bằng BIỂU
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TƯỢNG hay Ý NIỆM. Tóm lại, theo Cố Triết Gia, điều sai lầm căn
để là người ta đã lầm lẫn lấy BIỂU TƯỢNG làm THẦN LINH!(7)
Trở lại ý hướng muốn sửa đổi hay ‘canh tân’ Siêu Hình học, thay vì
‘chĩa mũi dùi’ vào triết học TƯƠNG QUAN cho hợp với sự Tiến Bộ
của Triết Học và Khoa Học ngày nay, thì có người có vẻ chỉ bàn sơ
qua về Tương Quan như ‘chiếu lệ’. Bằng chứng là người ta trở lại
bàn về vấn đề BẢN THỂ (Substance) như ở thời triết học Kinh Viện
vậy! Như Bản Thể nằm ở Cát, Đống Cát, Phân Tử, Nguyên Tử hay
các “nguyên tố” cấu thành…..vvv….. ?
Tác
giả
viết:
“Hãy nhìn một đống cát, nó vừa là cát vừa là đống cát……..Gốc là
cát hay là đống cát?…………Hấp lực chỉ đặt cát bên nhau, chứ
chúng không nên một với nhau từ bên trong. Do đó, gốc của đống là
ở các hạt cát, đống không có gốc nơi mình.
Chính hạt cát cũng không có gốc ở nơi nó………..Vậy xem như chỉ
có
bản
thể
và
cá
thể
ở
phân
tử
thôi.
………………Phân tử………….Họp như thế nào? Họp qua trung
gian của những electron……….Phân tử thật thì ổn định hơn, bởi các
nguyên tử trong đó có chung một số electron. Electron này tác động
như một sợi xích nó thắt buộc các nguyên tử lại với nhau. Như thế
phải chăng đây là một xâu tù nhân trong đó chỉ từng tù nhân mới là
cá thể và bản thể?……….Vâng, nguyên tử và phân tử là những bản
thể chống chéo nhau. Mỗi cái là bản thể về một mặt nào đó……..”
2) VỀ KHOA HỌC

Trở lại vấn đề : sở dĩ chúng tôi nghĩ là phải bàn về TƯƠNG QUAN,
vì đó có lẽ là Đề Tài CHÍNH YẾU nhất của Triết Học và Khoa Học
ngày nay. Thí dụ, câu tuyên bố có lẽ quan trọng vào bậc nhất về
Thực Tại LƯỢNG TỬ (quantum reality) là :“Thực tại gồm hai mặt,
hai phần: phần tiềm ẩn và phần thể hiện” (=Reality is two-fold,
consisting of potentials and actualities). Câu này có lẽ đã nói lên đợt
rốt ráo nhất của Khoa Học tân tiến khi phải diễn tả bằng ngôn ngữ
tương tự của Dịch Lý là ‘nhất âm nhất dương chi vị đạo’, có nghĩa là
Thực Tại được dệt bằng TƯƠNG QUAN nền tảng nhất giữa phần
Tiềm Ẩn (Potentials) và phần Thể Hiện (Actualities) hay nói cách
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khác là giữa ÂM và DƯƠNG. Đông và Tây có lẽ đã gặp nhau qua
câu tuyên bố thời danh nêu trên!
Ngoài ra, vào tháng Ba năm 1995, Khoa Học đã ghi nhận một sự
kiện lịch sử tối quan trọng là ngành Vật Lý đã hoàn tất công tác kiếm
ra được một Mẫu Hình Căn Bản (Standard Model) cho Cơ Cấu Nhỏ
Nhất của vũ trụ.
Số là ngày nay khi đi vào lòng Vật Chất, người ta thấy Nhân nguyên
tử làm bằng điện tử âm (electron), dương tử (proton) và trung hoà tử
(neutron) KHÔNG phải là phần nhỏ nhất như người ta thường nghĩ.
Thật vậy, Proton và Neutron được cấu tạo bởi nhiều hạt nhỏ nữa gọi
là những hạt Lepton và Hadron. Hadron gồm những hạt Quark.
Những hạt này lại không phải là những hạt thực sự mà chỉ là ‘Hạt
Ảo’ vì chúng có những hành tung bất định lúc thì là Hạt, lúc là Sóng,
không thể xác định một cách chính xác vị trí và tốc độ của chúng. Về
vấn đề này, người ta phải sử dụng thống kê để đưa ra những ước
đoán mà thôi!
Ba cặp “Hạt Ảo” hay Quark là:
_ Up quark (+)_Down quark (-)
_ Charm quark (+)_ Strange quark (-)
_ Top quark (+)_ Bottom quark (-)
Khi so sánh 3 cặp Quark nêu trên về phương diện các điện tích âm
dương đối nhau với các hào âm dương cũng đối nhau thuộc quẻ
THÁI trong Kinh Dịch thì lại có một sự TRÙNG HỢP lạ lùng, vì quẻ
Thái (trùng quái)là sự kết hợp của hai quẻ đơn :
_ CÀN (nội quái) gồm 3 gạch liền (DƯƠNG) tương đương với 3
quark có điện tích DƯƠNG: Up, Charm, Top
_ KHÔN (ngoại quái) gồm 3 gạch đứt (ÂM) tương đương với 3
quark có điện tích ÂM: Down, Strange, Bottom
Một điều lạ lùng khác nữa là trong Nhân nguyên tử, các cặp ‘Hạt Ảo’
lại được sắp xếp theo một mẫu hình giống như trong quẻ KÝ TẾ của
Dịch Kinh:
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_ PROTON có 2 ‘up quark’ dương (+) và 1 ‘down quark’ âm (-), 3
quark này được xếp theo cùng thứ tự của các gạch liền (dương) và
gạch đứt (âm) của quẻ Li HỎA (nội quái) trong quẻ Ký Tế.
_ NEUTRON có 1 ‘up quark’ dương (+) và 2 ‘down quark’ âm (-), 3
quark này cũng được xếp theo cùng thứ tự của quẻ Khảm
THỦY(ngoại quái) của quẻ Ký Tế.(8)

Luôn tiện chúng tôi cũng xin đưa ra một vài nhận xét :
_ Theo sự nghiên cứu của chúng tôi thì về vấn đề ‘Hạt Ảo’,
cho đến ngày nay, người ta đã kiếm ra có 6 (SÁU) chứ
KHÔNG phải 7 (BẢY) Quark như có ngưới đã viết !
_ Kế đến, theo chỗ chúng tôi hiểu, PROTON là do 2 ‘up
quark’ dương (+) cộng với 1 ‘down quark’ âm (-), chứ
KHÔNG phải với 2 ‘down quark’ âm (-).
_ Ngoài ra, có vài điều có lẽ cần phải bàn lại với đoạn văn
sau
đây:
“Riêng lực hay năng lượng thì từ bosons sinh ra. Tất cả có
bốn lực: lực điện từ và lực hấp dẫn, lực hạt nhân yếu và lực
hạt nhân mạnh. Nay nhiều nhà vật lý muốn quy lực hấp dẫn
vào lực điện từ. Nghĩa là, ngoài lực điện từ, chỉ còn lực hạt
nhân thôi , nên lực điện từ (đặt nền trên phân cực âm dương)
chiếm ít là phân nửa của toàn bộ năng lượng. Lại nữa, mới
đây người ta còn khám phá thấy trong chân không có
những dao động điện từ. Dù chân không cũng có năng
lượng điện từ, há phải chăng điện từ là năng lượng nền của
mọi năng lượng? Nếu đúng thế thì không phải có bốn lực
cơ bản, mà cơ bản nhất chỉ có một thôi (như một số nhà
khoa học nghĩ, họ muốn quy cả bốn lực vào một ), và lực
cơ bản duy nhất này hoạt động bằng đối cực âm dương”.
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Chúng tôi cũng đã có dịp nghiên cứu đôi chút về các lãnh
vực nêu trên. Nhưng thú thật chúng tôi, ít nhất ở giai đoạn
này, CHƯA đạt được trình độ Lạc Quan như tác giả đã bày
tỏ, về việc thống nhất các LỰC lại thành một. Thật ra, đó
cũng là giấc mơ của những nhà Khoa Học lớn, kể cả Albert
Einstein!
Chúng ta biết là với Faraday và Maxwell, Khoa Học đã kết
hợp được Điện Lực và Từ Trường thành Điện Từ học
(Electro-Magnetism). Ngay Einstein lúc sinh tiền cũng
muốn thống nhất Điện Từ với lực Hấp Dẫn (Gravity),
nhưng vẫn chưa làm được. Sau khi Einstein mất, ngưới ta
kiếm ra thêm hai lực nữa là lực hạt nhân Yếu (Weak
nuclear force) và lực hạt nhân Mạnh (Strong nuclear force).
Từ đó, theo chỗ chúng tôi biết, hình như ngưới ta đã liên hệ
được “lực hạt nhân Yếu“(Weak nuclear force) với Điện Từ
(Electromagnetism), chứ KHÔNG phải luật Hấp Dẫn
(Gravity) với Điện Từ như có người viết, vì những lý do
chúng tôi sẽ trở lại sau! Do đó, vẫn còn 3 lực phải kết hợp
lại mới đạt được mục tiêu mong muốn : đó là Điện Từ
(Electromagnetism), ‘lực hạt nhân Mạnh’ ( Strong nuclear
force) và lực Hấp Dẫn (Gravity) !
Còn câu văn ‘Riêng lực hay năng lượng thì từ bosons sinh
ra’ thì trên thực tế hình như không đơn giản như vậy! Thật
vậy, ‘BOSON’ là những ‘hạt'(particule) truyền tải những
‘tác động qua lại’ (interactions) hoặc còn được xem là
những phần tử cấu tạo ra phóng xạ. Chính các Tác động
của những hạt Fermion ‘thực’ với nhừng hạt Boson ‘ảo’
(thuộc nhóm ‘Gauge Boson’) làm nên cái được gọi là các
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‘Tác Động Qua Lại Nền Tảng” (Fundamental Interactions)
mới tạo ra các LỰC (Force).
Thật ra, trên thực tế, sự hiện diện của các “Boson” khác
nhau như Photon, “W và Z” , Gluon, nơi các ‘Trường’
(Field) được dùng như là dấu chỉ của LOẠI Trường hay
Lực
nào
đó
như
chẳng
hạn
:
_ Photon cho ta biết đang ở ‘trường’ Điện Từ
(Electromagnetism)
_ ‘W và Z’ Boson liên hệ với ‘Lực hạt nhân Yếu’ (Weak
nuclear
force)
_ Gluons là chỉ dấu sự hiện diện của ‘Lực hạt nhân
Mạnh'(Strong
nuclear
force)
_ Graviton giả thiết sự có mặt của ‘Lực Hấp Dẫn’ (Gravity)
(9)
Ngoài ra, Mô Thức Nền Tảng (Standard Model) còn mặc
nhận sự hiện hữu của ‘Higgs Boson’ được xem là nguyên
nhân của Khối Lượng (mass) nơi các ‘Trường’ (Field)
Thật ra, trong việc thống nhất 3 Lực còn lại, vấn đề ‘Hóc
Búa’ nhất hình như nằm ở ‘Lực HẤP DẪN’ bởi vì:
_ thứ nhất, người ta chỉ mới giả định về sư hiện hữu của Graviton mà
thôi là loại Boson mà trên nguyên tắc, là chỉ dấu của ‘Lực Hấp Dẫn’
(Gravity)
_ kế đến, vì một mặt (mass) là yếu tố quan trọng của lực Hấp Dẫn
(Gravity), và mặt khác, sự hiện hữu của “Higgs Boson” được xem là
nguyên nhân của khối lượng (mass) nơi các ‘trường’ vẫn còn là một
giả định, do đó cho đến hôm nay, người ta vẫn chưa nắm vững về
bản chất của ‘Higgs Boson’ lẫn ‘lực Hấp Dẫn’!
Ngoài ra, trong vũ trụ, vạn vật, Âm Dương ở đâu cũng có, đâu nhất
thiết là ở Điện Từ! Còn về việc thống nhất 3 Lực còn lại là : Điện Từ,
10
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‘Hạt Nhân MẠNH’, và Hấp Dẫn, cần một số điều kiện về mặt Kỹ
Thuật như vừa mới bàn sơ ở trên mà hiện nay Khoa Học chưa hội đủ.
Nhưng có lẽ còn quan trọng hơn nữa là Thái Độ của các nhà Khoa
Học: họ phải biết VƯỢT qua quan niệm TĨNH CHỈ, ‘Phần Mớ’ qua
25 thế kỷ của lịch sử Văn Hóa và Triết Học TÂY PHƯƠNG vẫn còn
ảnh hưởng trên Tâm Trí của họ, hầu có cái nhìn Mới Mẻ ĐỘNG
ĐÍCH, và Toàn Diện hơn về Sự Vật!
III)TRIẾT LÝ CHỦ TRI
A) DESCARTES

Bây giờ xin trở lại với đề tài CHÍNH. Sau thời Cổ Điển với Socrates,
Plato, Aristotle, và thời Kinh Viện với St Augustine và St Thomas
Aquinas, là Thời Mới với Descartes được xưng tụng là ‘Ông Tổ Triết
Học MỚI’ vì có công khám phá ra Chủ Thể (la découverte du Sujet),
khám phá ra cái Tôi, cái Ego. Có thật như thế hay không ?
Theo Cố Triết Gia Kim Định, cái Chủ Thể do Descartes khám phá ra
chỉ có cái tên, bởi thoạt sinh ra nó đã trở nên cứng ngắt như Bản Thể
(substance pensante) có trương độ như vật chất không còn chút gì là
Siêu Thể cả!(10) Trong cùng chiều hướng, triết gia Heidegger cũng
có nhận xét là ‘triết học của Descartes không thoát khỏi ảnh hưởng
nặng nề triết học của Kinh Viện và của Plato-Aristotle’!
Tuy nhiên, lúc ban đầu có lẽ vì cho rằng nền tảng chân lý tuyệt đối
của Kinh Viện và Plato-Aristotle đều ở NGOÀI con người, nên
Descartes muốn hủy bỏ những nền tảng cũ ấy và đặt vào Con Người
một nền tảng mới được gọi là ‘nền tảng bất kháng cho chân lý’.
Phương pháp luận của Descartes có thể được tóm tắt như sau:
– Trong khi đi tìm một ‘nền tảng tuyệt đối bất kháng cho chân lý’,
Descartes đã thiết định CHÂN LÝ như là Sự CHÍNH XÁC
( Sicherung) căn cứ trên Chủ Tri tuyệt đối được ưu thế. Đó là hình
ảnh mới của con ngưới ‘tân thời’
– Làm thế được, Descartes đã dùng tới ý niệm căn bản ‘Tôi suy tư
vậy tôi hiện hữu’ (= Cogito, ergo sum).
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– Và xét như ý thức, Chủ Tri ấy phải Suy Tư bằng BIỂU TƯỢNG
mới thiết định HỮU THỂ của các Vật Thể được.
Heidegger có viết : “Tự mình đặt ra trước mặt mình môt cái gì.rồi
một khi cái đó đã được đặt ra trước mặt mình như vậy, chính mình
mới quyết đáp nó CHÍNH XÁC như vậy”.
Và theo Heidegger, “như thế Descartes đã khai nguyên trực tiếp một
lối Tư Tưởng bằng BIỂU TƯỢNG (=Penser par Représentation).
Tư tưởng Biểu Tưởng ấy dẫn tới những hậu quả tất nhiên:
– một là “thế giới trở thành một BỨC ẢNH (Welt-bild) gồm toàn
diện những SỰ VẬT như những ĐỐI TƯỢNG đối với CHỦ TRI.
– hai là Tính Thể con người chỉ còn được quan niệm như một ‘Chủ
Tri’ cô đơn, không thể xác, không tình cảm, không thế giới, theo
nghĩa cao độ nhất của ‘con người sinh vật suy lý’.
“Với quan niệm con người là CHỦ TRI, Descartes đã thiết lập quan
niệm Siêu Hình học cho mọi nền NHÂN THỂ HỌC tương lai”.
Tuy nhiên, theo Heidegger, điều đáng tiếc là “Nhân Thể học ấy chỉ là
một nhân thể học què quặt của Duy Chủ Tri thuyết”!!! (11). Do đó,
Descartes đã không đạt được ý nguyện, nếu thực sự mục tiêu chính
yếu của ông là đem lại cho ngành Nhân Thể học một Nền Tảng mới.
B) KANT

Theo Cố Triết Gia Kim Định, “Kant mới thật là người làm cuộc Cách
Mạng. Kant có lý khi ví mình như Copernic, bắt Trái Đất phải xoay
quanh Mặt Trời, bắt SỰ VẬT phải xoay quanh CHỦ TRI. Chủ Tri
bây giờ mới thật làm CHỦ nắm quyền định đoạt và trở nên Trung
Tâm quy định dạng thức của Sự Vật. Sự Vật trở nên THỤ TRI phải
nép mình qua khuôn thước, qua PHẠM TRÙ của Chủ Tri……cũng
gọi là Lý Trí TIÊN THIÊN, TIÊN NGHIỆM”. (12)
Một hệ quả là khác với trước kia, theo Kant, sở dĩ ta biết được các
thực tại bên ngoài, những sự kiện trong cõi hiện tượng là vì chúng
phù hợp với các Phạm Trù Tiên Thiên, Tiên Nghiệm nói trên. Vậy
nên, qua công việc Phê Bình Tri Thức, Kant đã nghiên cứu về các
12
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điều kiện Tiên Thiên phải có để cho Tri Thức có thể hiện hữu, đồng
thời những giới hạn về khía cạnh hiểu biết của Lý Trí con người.
Một hệ quả khác là Kant đã có công trả lại THỜI GIAN cho Chủ Tri:
ông đã biết truy nhận Thời Gian trên Không Gian, như vậy là vượt
qua Lý Trí (chỉ biết có Không Gian) bằng một cơ năng khác là “Trí
Tưởng Tượng Tiên Nghiệm” (Imagination Transcendentale). (13)
Tuy nhiên, theo Heidegger, dẫu”rằng phân tích THỜI GIAN của
Kant đã được khôi phục cho Chủ Tri, nhưng nó còn bị chi phối bởi
quan niệm thời gian cổ truyền và thông thường đến nỗi, kỳ cùng”,
cũng theo Heidegger, “Kant không hiểu được hiện tượng ‘thể tính
tiên nghiệm của thời gian’ theo đúng cơ cấu và công năng của nó”
“Hơn nữa, trong phân tích Niệm Thức thuyết, Kant cũng đã nhìn
thấy sự phối hợp giữa Thời Gian và ‘Trí Tưởng Tượng Tiên Nghiệm’,
nhưng kỳ cùng ông đã lùi bước trước vực thẳm đen tối ấy, vì cho
rằng: đó là ‘trung tâm tưởng tượng’ (focus imaginarius)”.
Trong viễn tượng ấy, Kant vẫn coi THỜI GIAN là MỘT GIẢM
THIỂU HỮU THỂ, vì ngăn trở Chủ Tri không thể thành Ngã Tiên
Nghiệm được. Lý do sâu xa của quan niệm ấy là vì Kant vẫn coi
LUẬN LÝ học là ƯU TIÊN Tuyệt Đối! Còn Thời Gian và Trí Tưởng
Tượng Tiên Nghiệm đều thuộc những cơ quan Hạ Đẳng.(14)
Trong cùng chiều hướng với Heidegger, Cố Triết Gia Kim Định
cũng có nhận xét như sau: “ Thế nhưng Kant đã bị đè nặng bởi
truyền thống cũ không dám dùng Trí Tưởng Tượng để phá vòng vây
Thời Gian hầu vươn lên, nên lần tái bản quyển ‘Critique de la Raison
Pure’, ông đã xóa bỏ Trí Tưởng Tượng và trở về nép mình dưới
quyền uy của Chủ Tri : tự cắt đứt mọi liên hệ giữa mình với những
thực tại của vũ trụ”.(15)
Còn Nietzsche thì đưa ra nhận xét rất xác đáng là Kant chỉ sản xuất
nổi một thứ Triết cho các Giáo Sư, nghĩa là hoàn toàn Trường Ốc, cắt
đứt liên lạc với Sinh Trường sống động.

Cuối cùng, trong quyển ‘Critique de la Raison Pure’, Kant
đã hé thấy SỰ VẬT TỰ THÂN (Noumen), nhưng lại bảo là
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BẤT KHẢ TRI và trở về với sự Tin Tưởng thường nghiệm!
Tuy nhiên, Kant đã có công mở đầu để các Triết Gia lớn
của thời Cận Đại như Schopenhauer, Nietzsche,
Heigegger…… đi tiếp con đường nhằm khám phá xem ‘Sự
Vật Tự Thân’ (Noumen) nêu trên là gì ?
IV) ‘CÚ NHẢY HỤT’ CỦA BIỆN CHỨNG PHÁP : HEGEL

Riêng Hegel tiếp tục con đường DUY NIỆM (Idealism) chủ quan từ
Descartes trở đi.

Cố Triết Gia Kim Định có viết: “Với Hegel, Tinh Thần
không còn quy định sự vật mà là Tạo Dựng sự vật. TẠO
DỰNG! Như vậy con người là Tạo Hóa rồi còn gì nữa?
Đúng thế với Hegel, con người được nâng lên hàng Tạo
Hóa, nhưng là một Tạo Hóa VONG THÂN còn đang say
ngủ, tuy nhiên vẫn là Tạo Hóa trong cái diễn biến đang
hình thành. Khi cuộc diễn biến đã đạt đích thì theo Hegel,
con người sẽ nhận ra mình với Tinh Thần TUYỆT ĐỐI là
Một”(16)
Còn theo Heidegger, “Hữu Thể đối với Hegel là Tư Tưởng TỰ nhận
thức chính MÌNH như sản phẩm của MÌNH.. Như vậy Hữu Thể là
một sản phẩm của Tư Tưởng, của trí thức nhờ đó Descartes đã giải
nghĩa ‘Idea’.

Đối với Hegel cũng vậy, nhưng một cách suy nghĩ chín
chắn vô song và được chuẩn bị do công trình của Kant,
Hữu Thể ĐỒNG TÍNH với Tư Tưởng”.
Đó là mức độ cùng cực của DUY NIỆM Chủ Quan!(17)
Ngoài ra, Hegel quan niệm là trước khi đạt được Tinh Thần Tuyệt
Đối, Lịch Sử con người tiến triển do sự xung đột của hai lực đối
nghịch nhau theo các quy tắc của Biện Chứng Pháp gồm ba giai đoạn:
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Chính Đề: ý tưởng đầu tiên
Phản Đề: ý tưởng đối nghịch
Tổng Đề: kết hợp hai quan điểm đối nghịch trên.
Nhưng với Tổng Đề, một ý tưởng mới xuất hiện sẽ gặp sự chống đối
hay bác bỏ, và một chu kỳ khác sẽ lặp lại và Lịch Sử cứ tiếp tục như
thế cho đến khi Tổng Đề cuối cùng là TINH THẦN Tuyệt Đối xuất
hiện.
Trước khi phê bình Biện Chứng Pháp (Dialectique) của Hegel, Cố
Triết Gia Kim Định đã dùng một số thuật ngữ của Hegel để nói về
DỊCH PHÁP, theo đó thì hai hạn từ (Termes) Chính Đề (Thèse) và
Phản Đề (Anti-Thèse) trong Kinh Dich là THIÊN và ĐỊA và Tổng
Đề (Synthèse) là NHÂN. Do đó, Nhân được định nghĩa là ‘Thiên Địa
chi Đức”’và cùng với Thiên Địa được gọi là TAM TÀI.
Theo Cố Triết Gia, nếu đại chúng có cái nhìn MỘT CHIỀU của cõi
Hiện Tượng, thì MINH TRIẾT phải có khả năng THÂU HÓA cả
HAI hạn từ trái ngược nhau. Vì theo triết lý TOÀN THỂ, thì mọi cái
trái ngược chỉ là PHÂN CỰC của cùng một Thực Thể. Thực thể đó
là NHÂN , còn phân cực được chỉ bằng hai chữ THIÊN-ĐỊA. Hai
tiếng này chỉ là phạm trù rỗng để chứa đựng muôn thứ khía cạnh
khác nhau của một vấn đề được bàn tới. Cứ nói chung thì THIÊN chỉ
khía cạnh Vô Hình Phổ Biến nên Âm U. Còn ĐỊA chỉ những gì được
Phân Chia, có mộc giới Xác Định hiện ra Rõ Rệt cho giác quan. Hai
chữ Thiên-Địa như vậy cũng còn nói lên mối TƯƠNG QUAN giữa
HAI hạn từ Đối Kháng. Còn hai hạn từ đó là gì thì không thể nói hẳn
ra mà tùy trường hợp khi bàn về phương diện nào đó. Thí dụ bàn về
Tự Do, Thiên là tự do, định mệnh là Địa.. Bàn về Xã Hội thì xã hội
là Thiên, công dân là Địa. Nếu lấy tiềm thức âm u là Thiên, thì Địa
sẽ là ý thức rõ rệt. Tóm lại tất cả gì đối kháng đủ để lập nên Tương
Quan thì đều đặt vào hai hạn từ đó, cũng như vì thế, Kinh Dịch năng
thay đổi danh từ: thay vì Thiên-Địa thì có âm-dương, giá-sắc, cànkhôn, hạp-tịch, cương-nhu, u-minh….vvv…..
Nếu Lý Trí phân lìa, chia cắt, thì nét đặc trưng của Tâm Linh, Minh
Triết la THÂU HÓA , GIÀN HÒA các Đối Cực. LÝ TRÍ thường
được sử dụng ở cõi Hiện Tượng, (còn gọi là vòng THÀNH hay vòng
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NGOÀI) đầy Mâu Thuẫn, Đối Kháng như Nước với Lửa. Nhưng
dưới ánh sáng của MINH ĐỨC, thì đàng sau cõi Hiện Tượng, hiền
giả còn thấy thấp thoáng thực thể Tâm Linh (còn gọi là vòng SINH
hay vòng TRONG) được điều động bởi định luật NGƯỢC CHIỀU
gọi là “Dịch Nghịch Số Chi Lý”, nhờ đó mở ra một chân trời bao la
lạ lùng giàn hòa được cả hai hạn từ đến độ làm thành NHẤT THỂ
sống động.
Nước Lửa thay vì đối kháng tiêu diệt nhau như qua hình ảnh Nước
dập tắt Lửa, nhưng đó chỉ là MỘT khía cạnh của vòng NGOÀI hay
vòng THÀNH. Nếu nhìn từ vòng TRONG hay vòng SINH, ta có thể
thấy một chiều kích KHÁC như qua hình ảnh Lửa có thể đun Nước
sôi cho con người dùng, thì thay vì đối kháng tiêu diệt nhau thì ta có
một hình ảnh KHÁC về sự tương thấu, tương nhập, tương sinh tương
hóa!
Đến đây, đã có người nghi ngờ là Hegel đã hiểu sai Dịch Pháp. Thật
vậy, Biện Chứng Pháp (Aufheben) của Hegel thay vì đạt được
TỔNG ĐỀ với ý nghĩa “bao hàm, thâu hóa”, thì dừng lại ở HỦY ĐỀ
tức hủy bỏ Chính Đề hoặc Phản Đề như thí dụ trên cho thấy, vì từ
ngữ “Aufheben” cũng còn có nghĩa là “hủy diệt” nữa.
Vậy nên, chối bỏ PHÂN CỰC như Hegel đã làm , khi giữa hai hạn từ
Nhà Nước và Cá Nhân thì ông chủ trương HY SINH cá nhân, tức
CON NGƯỜI thực sự cho NHÀ NƯỚC, mà ông bảo là tiêu biểu cho
bánh xe tiến hoá, có nghĩa là đánh mất chất DỊCH, mà mất Dịch là
mất tất cả, là VONG THÂN là đánh mất NHÂN TÍNH, vì Nhân Tính
là gì nếu không là ‘Tương quan sống động giữa Âm và Dương’ hay
nói theo Kinh Lễ là ‘Nhơn giã kỳ thiên địa chi đức'(=Người là cái
Đức của Thiên Địa). Mà Cố Triết Gia Kim Định đã giải thích là
Ngưới KHÔNG phải là BẢN THỂ cố định đứng ngoài Trời Đất, mà
chính là cái ĐỨC, cái Linh Lực của Trời Đất vậy!(18)
Tóm lại, căn cứ trên nôi dung của Dịch Pháp, có lẽ Hegel chỉ biết có
cõi Hiện Tượng (tức vòng THÀNH hay vòng NGOÀI) mà KHÔNG
hề biết đến cõi Tâm Linh (tức vòng SINH hay vòng TRONG) mà hệ
quả là thay vì Giàn Hòa, Thâu Hóa, ông lại đưa Mâu Thuẫn, Đối
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Kháng lên làm NGUYÊN LÝ. Có phải vì vậy mà có người gọi Hegel
là ‘đứa Con Hoang của văn hóa Đông Phương’ chăng?
Lê Việt Thường

KINH QUA TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG
PHẦN HAI
V) LẬT NGƯỢC BẢNG GIÁ TRỊ : NIETZSCHE

Không giống các Triết Gia Tây Phương khác như Descartes,
Kant, Hegel,,,,Nietzsche có một phong cách độc đáo , một
lối hành văn sống động, sôi nổi , “thách thức” đối với các
thế lực đương thời, cũng như một nội dung có tính chất
Cách Mạng đối với những định kiến, định chế, thói
quen…..của những người cùng thời với ông. Điểm đặc sắc
nhất của Nietzsche có lẽ là khi ông thực hiện việc LẬT
NGƯỢC mọi Bảng Giá Trị trong các lãnh vực Triết Học,
Luân Lý, Xã Hội, Tôn Giáo….
Chẳng hạn, trong Triết Học, trong khi Socrates là người sáng lập ra
Triết Cổ Điển, Plato được xem là Triết Gia Thượng Thặng (le
Philosophe par Excellence) của 25 thế kỷ Lịch Sử Triết Học Tây
Phương, thì Nietzsche lại gọi “Socrates là người đầu tiên đã sa đọa
và Plato là người chống lại người xưa (tức chống Truyền Thống
trước Socrates), hoặc xem “Socrates như là một Biện Sĩ (Sophist)
tiên phong, một biện sĩ “đầu sỏ” bao gồm mọi khuynh hướng ngụy
thuyết về sau…” hay phê bình “Plato đã đem các tập thơ mà ông ta
đã sáng tác lúc còn trẻ đốt đi để trở nên môn đệ của Socrates”.(19)
Trong lãnh vực Luân Lý, Nietzsche chỉ trích người đương thời là đã
thừa hưởng một nền Luân Lý của giới Nô Lệ xưa khi chỉ biết cúi đầu
“vâng, dạ”, mà nội dung đi ngược lại với Sự Sống! Do đó, ông kêu
gọi những người cùng thời với ông là hãy phá bỏ “xiềng xích” của
nền luân lý cũ đó đi hầu có một cuộc sống lành mạnh, đầy hoạt lực
hơn.
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Về mặt Tôn Giáo, chúng ta thường nghe câu tuyên bố thời danh của
Nietzsche trong nhiều tác phẩm của ông là “Thượng Đế đã chết”: dó
đó nhiều người thường xem ông là thuộc phe Vô Thần. Trái lại có
người như Kaufmann cho rằng câu trên của Nietzsche chỉ phản ảnh
một lối hiểu biết tinh tế hơn về Thần Linh. Còn Nietzsche thì cho
rằng các phát triển gần đây trong Khoa Học tân tiến kèm với sự kiện
là xã hội Âu Châu càng ngày càng “Tục hóa” đã thực sự “giết chết”
vị Thượng Đế cũ của họ đã từng đem lại Ý Nghĩa và Giá Trị cho con
người Tây Phương trên hơn một ngàn năm nay!
Cũng theo Nietzsche, hiện tượng “Thượng Đế đã chết” làm Đánh
Mất nơi con người hôm nay mọi viễn tượng PHỔ QUÁT trên Sự Vật,
cũng như mọi ý nghĩa mạch lạc về Sự Thật KHÁCH QUAN. Thay
vào đó, chúng ta chỉ giữ cho mình những viễn tượng có tính chất
phong phú, đa dạng và uyển chuyển hơn.
Tuy nhiên, ngoài cái nhìn có tính chất “Viễn Tượng” (Perspectivism)
vừa nêu trên, hiện tượng “Thượng Đế đã chết” cũng có thể kéo theo
sau chủ nghĩa HƯ VÔ (Nihilism), tức niềm tin là không có gì quan
trọng trên cõi đời này và cuộc sống đánh mất ý nghĩa, đường hướng
và mục tiêu.
Khai triển thêm con đường Suy Tư của mình, Nietzsche viết tác
phẩm “Zarathrustra đã nói thế” nhằm giới thiệu quan niệm về SIÊU
NHÂN (Ubermensche) có vai trò TẠO DỰNG Giá Trị. Theo
Lampert, hiện tượng “Thượng Đế đã chết” đã tạo nên “bức tranh vân
cẩu” giữa Sùng Mộ và Hư Vô. “Món quà” Siêu Nhân được
Zarathustra đem cho Nhân Loại dẫu con người không ý thức được
Vấn Đề quan trọng này mà Siêu Nhân là Giải Đáp!
Một yếu tố quan trọng khác của Tư Tưởng Nietzsche là Ý CHÍ
QUYẾN LỰC (=Will to Power, Volonté de Puissance) đem lại một
Nền Tảng nhằm tìm hiểu về động cơ cho thái độ và hành động của
con người. Ý niệm này còn được áp dụng một cách rộng rãi hơn vì
trong một số trường hợp, Nietzsche cho rằng Ý Chí Quyền Lực còn
quan trọng hơn cả nhu cầu Thích Nghi để Sống Còn của con người.
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“Ý Chí Quyền Lực” của Nietzsche còn được xem như là một câu trả
lời cho“Ý Chí Sống Còn “ (Will to Live) của Schopenhauer vì ông
này quan niệm rằng toàn thể vũ trụ và mọi vật trong đó đều bị điều
động bởi một Ý Chí nền tảng để sống còn mà hê quả là mọi tạo vật
đều có nhu cầu Sinh Sản và tránh cái Chết!
Nietzsche ngược lại, cho rằng con người cũng như các sinh vật khác
thật sự ham muốn QUYỀN LỰC, chứ Sống Còn tự nó, theo
Nietzsche, chỉ là một mục tiêu phụ thuộc mà thôi. Ông đưa ra nhiều
thí dụ về vấn đề này, như con người và sinh vật có thể liều chết để
biểu dương Quyền Lực của mình như trong các cuộc thi đấu “trí
mạng” ở thời xưa hoặc tình trạng chiến tranh. (20)
Vậy nên, theo Nietzsche, Ý Chí Quyền Lực điều động, chi phối mọi
người, mọi sự, mọi vật trên cõi đời này. Nhưng đối với SIÊU NHÂN
thì tình trạng có hơi khác, vì Siêu Nhân cũng có nghĩa là SIÊU SƯ,
mà “Siêu Sư” là trở về lấy NỘI TÂM của mình làm “Kim Chỉ Nam”
hầu TẠO DỰNG một Bảng Gía Trị Mới Mẻ. Theo nghĩa đó, Siêu
Nhân là vượt lên trên NGƯỜI, vượt lên Người là vượt lên trên sự
phân chia đối đãi giữa THIỆN và ÁC của con người, là vượt lên trên
Hành Động có mục đích của con ngưới, là Siêu Thoát ra khỏi NGÃ
và VÔ NGÃ…….” và cũng là sự TRỞ VỀ với VĨNH CỮU (Eternal
Return) của Nietzsche! (21)
Cố Triết Gia Kim Định có nhận định về Nietzsche như sau:
“Việc công phá này ông đã khởi đầu với những cái nhìn sâu sắc và tế
nhị, nó dành cho ông công đầu trong việc nhận thức và tìm lại nguồn
Truyền Thống. Nhưng còn việc xây đắp để nối lại Truyền Thống thì
ông mới thành công có ít. Bởi vì một mặt sách vở Tiên Hiền Hy Lạp
lưu lại đến đời nay chỉ còn được ít câu tản mản (fragments). Mặt
khác vì ông chưa đi sâu đủ vào Hy Lạp cổ truyền mà còn dừng lại
nhiều ở đảo Crète, đảo Sparte là những nơi thờ Sức Mạnh, và là xã
hội có bầu khí nặng về giai cấp. Thành ra con ngưới lý tưởng ông đề
ra nghiêng về Ý Chí mù quáng về Sức Mạnh (Volonté de Puissance)
và những phương pháp có tính cách sinh lý dễ hiểu trật ra Bạo Lực
hơn là Tinh Thần Tâm Linh. Vì thế tuy ông giúp chúng ta hiểu rất
nhiều về Âu Châu từ Socrates, nhưng còn tìm về nguồn Truyền
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Thống để bắt con gà Triết Lý gáy lên một tiếng mới như ông ao ước
(d’arracher à la Philosophie un nouveau chant du coq) thì chưa hoàn
thành. Chuồng gà bị ông lay đã sụp đổ vùi luôn cả ông, như đền thần
Moloch vùi tướng Samson vậy. Tuy thế công việc của ông có âm
vang rất lớn, gây nên nhiều nhóm “Truyền Thống”!(22)
VI) HIỆN TƯỢNG LUẬN SIÊU NGHIỆM : HUSSERL

Nếu một mặt, Nietzsche phê bình cũng như có một đường lối Tư
Tưởng khác với Kant, thì mặt khác, Kant cũng đã mở đầu một con
đường Suy Tư mới mẻ mà Husserl, rồi sau này Heidegger tiếp tục
cũng như sẽ khai triển thêm ra.
Hãy trở lại một chút với Chân Lý TRÙNG HỢP của Siêu Hình học
Cổ Điển với câu tuyên bố “Chân Lý là sự Trùng Hợp giữa Sự Vật và
Trí Khôn”. Có người cho rằng câu phát biểu trên có tính chất Hàm
Hồ, vì người ta vẫn thắc mắc không biết câu trên có nghĩa là “Trí
Khôn là mẫu mực cho Sự Vật” hay ngược lại “Sự Vật là mẫu mực
cho Trí Khôn”? (23)
Nên nhớ rằng với nhóm Triết Thalès chủ trương rằng bản chất Sự
Vật là nước , lửa, khí, đất, rồi chuyển qua Plato đặt chân lý ở Yếu
Tính (Essence) và Aristotle ở Bản Chất (Substance) của sự vật. Tất
cả đều là triết lý ĐỐI VẬT, trong đó Chủ Từ (Sujet) bị Vật Đích
(Objet) lấn áp nên hóa thành Đối Vật (Chosifié).
Hệ quả là từ Thalès qua Plato, Aristotle, và có thể đến cả Descartes,
câu phát ngôn nêu trên “Chân lý là sự trùng hợp giữa sự vật và trí
khôn” có lẽ nên hiểu theo nghĩa SỰ VẬT LÀ MẪU MỰC CHO TRÍ
KHÔN!
Nhưng đến Kant thì tình thế có vẻ hơi KHÁC! Lý do là “Nguyên tắc
nền tảng trong triết học của Kant là tri thức con ngưới phải căn cứ
trên những điều kiện TIÊN NGHIỆM nghĩa là trước khi gặp gỡ thực
tại, trí khôn con người phải suy diễn ra được những điều kiện hợp lý
để bắt sự vật ngoại tại tuân theo khi con ngưới ra tay thực nghiệm
chúng”(24).Với chủ trương trên, có lẽ Kant ít nhất mong muốn rằng
từ đây TRÍ KHÔN LÀ MẪU MỰC CHO SỰ VẬT!
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HUSSERL có lẽ đã hé thấy điều đó. Và nhằm khai triển triệt để
khuynh hướng TIÊN NGHIỆM của Kant, Husserl cho rằng mọi định
nghĩa chân lý cổ điển không thể giải thích sự TRÙNG HỢP một cách
hợp lý, nếu không đi kèm với Ý HƯỚNG TÍNH (Intentionality) (25)
Ý Hướng Tính là ý niệm mà Husserl đã “vay mượn” từ Brentano chủ
trương rằng Ý THỨC luôn luôn có “ý hướng tính” là nét đặc trưng
của các hiện tượng TÂM THẦN (Mental) nhằm phân biệt với các
hiện tương VẬT CHẤT (Physical). Vì theo Husserl. Ý Thức luôn
mang ý nghĩa là “Ý THỨC VỀ”. Ý thức hướng tới đối tượng của nó
bằng cách đem lại cho đối tượng một ý nghĩa. Đối tượng của Ý Thức
là sự vật thế giới bên ngoài trong tương quan với Kinh Nghiệm Sống
của chúng ta, mà sự Hiển Nhiên biểu lộ tính cách TIÊN THIÊN của
nó : đó chính là nơi gặp gỡ giữa khả thể tính Tinh Thần và sự kiện
Thực Tại.
Về tương quan giữa Ý Hướng Tính và chủ trương TRỞ VỀ VỚI
CHÍNH SỰ VẬT (Return to the thing itself) của Husserl thì câu trên
có ý nghĩa là trở về với Ý Thức HIỂN NHIÊN trong Kinh Nghiệm
SỐNG theo phương pháp GIẢN TRỪ Hiện Tượng Luận.
(Phenomenologigal Reduction). Giản Trừ có nghĩa là tạm “gác lại”
(suspension), tạm “đặt vào trong dấu ngoặc” (brackets) các vấn đề
hiện hữu trước Ý Thức Ý HƯỚNG TÍNH (Intentionality), để cấu
trúc Ý Thức tự bùng phá vén mở, phá đổ bức tường biểu kiến thực
tại tự nhiên (natural reality), bị bao phủ bởi những thành kiến của tri
thức thường nghiệm..
Nói cách khác, theo Husserl, “quan điểm tự nhiên” (natural
standpoint) thông thường dựa trên niềm tin là các sự vật hiện hữu
một cách “vật chất” và đang trưng bày những đặc tính mà ta đang
thấy như phát xuất từ chúng. Trái lại, “quan điểm Hiện Tượng luận”
(Phenomenological standpoint) chủ trương bằng phương pháp Giản
Trừ (reduction) “đặt vào trong dấu ngoặc” (brackets) các điều nói
trên. Công việc kế tiếp là thử xác định các đặc tính không thay đổi về
cách thức mà các sự vật được chúng ta nhận thức (hoặc theo giả định
(assumption) nằm ngầm về phương pháp nhận thức vừa nêu trên).
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Tóm lại, phương pháp GIẢN TRỪ qua mọi chiều kích Suy
Nghiệm đã đặt Tinh Thần trước Ý Thức thuần úy (pure
consciousness), Kinh Nghiệm cụ thể nên Chủ Thể ý thức
được Husserl mệnh danh là Chủ Thể Siêu Nghiệm
( transcendental ego) và hiện tượng luận được gọi là Hiện
Tượng
Luận
SIÊU
NGHIỆM
(Transcendental
Phenomenology) với phương pháp Giản Trừ Siêu Nghiệm
(transcendental reduction) qua Ý Hướng Tính về sự vật nơi
Chân Trời Siêu Nghiệm.
Tuy nhiên, ở đây Husserl CHỈ mới đặt vấn đề với phép
phân tích theo tinh thần suy niệm hiện tượng luận qua các
tác vận ý hướng tính cụ thể với chủ đích khám phá Ngã
Thể Siêu Nghiệm (transcendental ego) phân biệt với Ngã
Thể Tâm Lý (psychological ego).
Với Husserl, sự Thể Nghiệm Sống CHỈ đạt tới đỉnh cao của Suy
Nghiệm triết học (Apex of philosophical reflection) trong tiến trình
lịch sử với một Liên-Ngã-Thể-Siêu –Nghiệm (Transcendental
Intersubjectivity) được hun đúc trong ý thức-thời tính-nội tâm triển
khai theo “Hiện Tại Sinh Động” thường hằng (constant Living
Present) (26)
Tuy nhiên, Heidegger phê bình Husserl rằng” Giản Lược Thể Tính
tựu trung là một “aspectus” và “aspectus” chỉ có thể “nhìn” được
bằng một thị giác nào đó, rồi chủ thể mang thị giác ấy một cách nào
đó cũng phải “hiện hữu ngoài thế giới” (démodanisé). “Giản Lược
Hiện Tượng Luận” càng đẩy con người Tại Thế vào môt thế Vô Thời
Gian, tức thành Ngã Tiên Nghiệm. Kiện tính thiết thực đã bị tước bỏ
hết. Rồi với Giản Lược TIÊN NGHIỆM của Husserl về cuối đời qua
chủ hướng Tha Nhân, Thế Giới Sống và Lịch Sử cũng chỉ là những
“thể tính phổ biến”. Do đó, Husserl lại còn sa lầy trong DUY NHIÊN
trầm trọng hơn nữa.
Tóm lại, từ hiện tượng luận Thể Tính đến hiện tượng luận Siêu
Nghiệm, Husserl chỉ muốn xây dựng một hệ thống của Ngã Tiên
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Nghiệm trên can bản ‘Eidos” xét như “die Sachen selbst”. Nhưng
không gì xa “sự sống kiện tính” ở đây hơn quan niệm “Eidos” ấy!
(27)
Do đó, nhiều nhà phê bình cho rằng Hiện Tượng Luận của Husserl
vẫn còn dừng lại ở NHẬN THỨC Luận hay ít ra chưa khai triển
đúng mức bình diện HỮU THỂ Luận, nhất là TÍNH THỂ Luận là
điều mà Heidegger sẽ làm sau này. A. de Waelhens đã nhận thức rõ
điều này như sau: “Chuyển từ Husserl qua Heidegger là chuyển từ
LÝ THUYẾT về Chân Lý sang HỮU THỂ học về Lý Thuyết ấy”.(28)
Cố Triết Gia Kim Định có nhận định về Husserl như sau : “Husserl
đã đóng trại trong khoảng LÝ TRÍ đã được rào quanh rất kín. Thay vì
đưa ra một NHÂN BẢN đâm rễ vào Sinh Lý, Cơ Thể, Xã Hội….thì
ông lại quay ra kiến tạo một KHOA HỌC Luận về BẢN THỂ có
chiều ghé qua “Hữu Thể học”!(29)
Và “….Vì thế Husserl đã đưa ra thuyết giao hỗ hiện tượng là không
có ý thức suông mà hễ có ý thức thì bao giờ cũng là ý thức về một cái
gì. Như vậy, theo Husserl, “vật đích được ý thức” với ý thức không
xa cách trên hai bờ nhị nguyên nữa, nhưng chủ tri với sở tri vẫn gắn
bó rồi, kiểu “trí tri tại cách vật”. Nhưng làm sao được vì ý thức mới
là tầng ngoài, chưa bao gồm được tiềm thức, thành ra hiện tượng lên
trên màn ảnh ý thức cũng chỉ là cái vỏ, chứ làm sao có được “cùng
lý”, “tận lý” của vật, vì thế làm sao nói được “ngô ý thức tiện thị vũ
trụ” như khi nói về TÂM. Chỉ có Tâm mới đạt độ bao la vũ trụ, còn ý
thức thì ý thức về cái chi thì biết được cái ấy. Đó có lẽ là điều
Heidegger muốn nói khi nhận xét rằng Husserl đã không đặt vấn đề
căn nguyên về Hữu Thể, nên chưa đạt đông từ căn cơ có khả năng vô
biên nối kết vạn vật. Heidegger đang cố gắng trả lại cho Hữu Thể
tính chất uyên nguyên đó để đạt đợt “Sinh Sinh” kiểu Nho Triết”. (30)
VII)TRIẾT LÝ BẰNG ĐỘNG TỪ : HEIDEGGER
A) ĐẠI CƯƠNG

Nếu từ Plato, Aristotle cho đến thời kỳ Kinh Viện, Tây Phương có
một nền Triết Học có thể gọi là Khách Thể, ĐỐI VẬT ( la
philosophie de l’OBJET). Đến Descartes và nhất là Kant, với sự
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khám phá ra Chủ Thể, Triết Học đã chuyển hướng với sự “lên ngôi”
của CHỦ TRI (la philosophie du SUJET). Với HEIDEGGER, xuất
hiện một giai đoạn mới mẻ và Triết Lý bằng ĐỘNG TỪ (la
philosophie du VERBE) mới thực sự bắt đầu đối với Tây Phương.
Nếu về phương diện Ngữ Luật, trong một câu văn, Động Từ (verbe)
đóng vai trò nối kết giữa Chủ Từ (sujet) và “bổ ngữ” (objet), thì một
cách tương tự, triết lý bằng ĐỘNG TỪ phải nhấn mạnh đến khía
cạnh TƯƠNG QUAN, Nối Kết, với tính chất Biến Dịch, ĐỘNG
ĐÍCH kèm theo.
Chẳng hạn DASEIN (=Tại Thể) là một trong những khái niệm căn
bản trong Triết Học Heidegger với “DA = đó, đây” để chỉ khía cạnh
“Hiện Tượng” nơi mỗi con người được NỐI KẾT với “ SEIN = hiện
hữu” nói lên khía cạnh Siêu Linh thuộc Tính Thể.
Một hệ quả của quan niệm trên là “Dasein” hay “TẠI THỂ đối lập
mọi quan niệm Chủ Tri nhất là Ngã Tiên Ngiệm của Kant và Husserl.
Vì ở đây, Tại Thể không phải một Ngã biệt lập, không là một vật thể
như vật thể, nhưng lại có khả năng KẾT DỆT (Leustung) với mọi vật
thể thành Ý Nghĩa Tiên Nghiệm cho mình.(30)
B) TẠI THỂ VÀ TẠI THẾ

Thật vậy, “nếu không có ý thức về mình trong thế TƯƠNG QUAN
với vạn sự hữu, với tha nhân theo yếu tính xuất-tính-thể (ek-sistence)
của con ngưới Hữu-Tại-Thế (being-in -the-world) thì không có hiện
tượng “thông giao” (communication), không có ý nghĩa, không có tư
tưởng, không có triết lý”.
Lý do là “Hữu-Tại-Thế sống gắn liền với sinh môi và là một phần tử
của đời sống cộng đồng, của xã hội trong lich sử tiến hóa của loài
người. Chính mối TƯƠNG QUAN giữa con người và thế giới ấy đã
đặt khởi điểm cho ý thức và nhận thức của con người”.(31)
Ngoài ra, chúng ta biết là không phải Lý Trí mà chính TÌNH CẢM
khiến cho con ngưới HÀNH ĐỘNG, do đó một nền Triết Lý bằng
ĐỘNG TỪ như của Heidegger không thể không chú ý đến TÌNH
NGƯỜI qua các cảm trạng như Cô Đơn, Bi Đát, Ưu Tư, Cám
Cảnh…… Hơn nữa, theo Heidegger, “khai triển Xao Xuyến và quyết
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tâm “Hư Vô” còn là yếu tố làm cho thế giới là thế giới BIẾN
THÀNH luôn mãi trong những ý nghĩa Tính Thể “.
Tóm lại, với Heidegger, TẠI THẾ (being-in-the-world) chỉ là một
cách thái hiện hữu của TẠI THỂ (Dasein). Nói khác, Tại Thế là
những cách thái Tại Thể liên lạc với toàn bộ những sự vật, những
dụng cụ và những con ngưới chung quanh nó.
Ở đây, Heidegger nhắc lại sự quên lãng “Tại Thế” trong Hữu Thể
học Tây Phương, nhất là qua quan niệm “Trương Độ” của Descartes.
Trái lại với ông, trong khai triển Tại Thể (Dasein) mật thiết gắn liền
với kiện tính thiết thực, thế giới chỉ là ‘Tại Thế”(being-in-the-world)
trong liên hệ với cơ cấu tính thể của vật thể, gọi là “thế giới chung
quanh”.
Trong thế giới ấy, Tại Thể (Dasein) hiện hữu không như một sự vật
có trương độ bên cạnh một sự vật và nhiều sự vật cũng có trương độ,
mà đương nhiên hiện hữu trong sự GIAO THOA với những màng
lưới chi chit những “dụng cụ” (pragmata). Màng lưới ấy được thiết
định trong lối HÀNH XỬ, trong sự THÂN CẬN, trong TƯƠNG
QUAN Linh Động nhằm chủ đích nào đó, mỗi lúc mỗi khác
(Worumwillen). Thế giới ấy thường được Heidegger gọi là “Thế giới
biến thành thế giới”(Well welted = le monde se mondanise). (33)
Như đã nói ở trên, Tại Thế là một cách thức hiện hữu của Tại Thể,
mà Tại Thế (being-in-the-world) tự nó gắn liền với Thời Gian và
Lịch Sử. Do đó, tiếp đây, chúng tôi xin đề cập đến 2 đề mục:
_
Thời
Tính
và
Thời
Gian
_ Sử Tính và Sử Ký
C) THỜI TÍNH VÀ THỜI GIAN

Ở đây, chúng ta thử xét xem các quan niệm về Thời Gian của Triết
Tây có gặp Vấn Đề gì không? Và nếu có, thì Heidegger đã đề nghị
loại Giải Pháp nào ?
Một mặt, chúng ta nên nhớ Triết Học của Heidegger dựa trên ĐỘNG
TỪ Căn Cơ mà hệ quả là đi kèm với các đặc tính: Biến Dịch, Động
Đích, Tương Quan…..
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Mặt khác, người ta cho rằng về phương diện THỜI GIAN, vấn đề bắt
nguồn từ Plato đã hiểu Hữu Thể như là Ý NIỆM (Eidos) với cái
HỮU Trường Tồn làm bằng cái CÓ, vậy là đánh mất phần VÔ. Như
thế với Plato, Biến Dịch và Vô Thể đã bị loại ra khỏi Tư Tưởng.
Do đó, con ngưới đánh mất ý thức về THỜI TÍNH. Vì Thời Tính là
gì nếu không là sự BIẾN DỊCH Căn Để từ VÔ đến HỮU. Cái mà
Kinh Dịch kêu là CƠ, tức là cái động vi tế của Thời Tính khai mở
quá trình THỜI GIAN HÓA của nó. Cái ĐỘNG vi tế ấy, cái CƠ ấy
cũng được gọi là “Sinh Sinh” trong câu nói “Sinh Sinh chi vị Dịch”.
Tuy Nhiên, câu nói trên thuộc bình diện Tiên Thiên. Còn ở phần Hậu
Thiên, phải có DIỆT ở giữa “Sinh Sinh”. Vì thế mới có thêm câu
“Thần vô phương nhi dịch vô thể”. Thật vậy, có Vô Thể mới có Dịch.
Có Dịch mới có THỜI TÍNH. Thiếu Thời Tính thì mất luôn THỜI
GIAN, đã mất Thời Gian thì muôn vật trở nên im lìm cô đọng.
Hai mươi lăm thế kỷ văn hóa Tây Âu mà căm thù BIẾN ĐỘNG thì
chính là vì đã quên mất Thời Gian, tức cũng là 25 thế kỷ quan niệm
HỮU THỂ như một Hiện Diện Thường Hằng, tức thứ hiện diện
THIẾU Biến Dịch giữa HIỆN và ẨN. Vậy mà quan niệm đích thực
về Hữu Thể lại bao hàm VÔ THỂ, Hiện Diện bao hàm Ẩn Diện. Tức
có sự Biến Dịch căn để từ ẨN tới HIỆN, từ VÔ đến HỮU. Chính sự
Biến Dịch ấy làm nên Thời Tính. Đó là mối LIÊN HỆ giữa Hữu Thể
và Thời Gian, và khi hiểu là HỮU Trường Tồn thì đánh mất Thời
Gian. Và vì thế nay muốn có một quan niệm trung thực về HỮU
THỂ, Heidegger mới viết quyển “Hữu Thể và Thời Gian”(=Sein and
Zeit).
Theo Heidegger, đó mới là quan niệm chính truyền của Hy Lạp.
Trước kia. Hữu Thể được quan niệm như là nguồn năng lực luôn
luôn nảy sinh trai trẻ nên ví đưọc lửa luôn trào vọt. Đó là một thứ
Hữu Thể KHAI MỞ sự vật trong ẨN DẤU gọi là Phusis và được
Richardson dịch là “emergent abiding power” phần nào giống như
“Giá Sắc” của Việt Thời (= vừa gieo ra mà cũng lại gặt vào) nên bao
hàm Thời Tính vì có KHAI LỘ mà cũng có HÀM TÀNG, nên có
DỊCH. Hữu Thể Uyên Nguyên như vậy cũng chính là TÍNH, vì Tính
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cũng bao hàm TIỀM THỂ và HIỆN THỂ, cả THIÊN cả MỆNH, tức
chính là THỜI TÍNH Lưu Linh.(33)
Vì Thời Gian cũng gắn liền với Lịch Sử , nên ngoài vấn đề “Thời
Tính và Thời Gian”, Heidegger cùng đề cập đến vấn đề “Sử Tính và
Sử Ký”.
D) SỬ TÍNH VÀ SỬ KÝ

Đến nay thì Âu Tây đã truy nhận giá trị của Lịch Sử và Sử Học. Sự
Mở Rộng không gian và thời gian, cũng như đà Gia Tốc của Lịch Sử
là ba yếu tố giúp cho người Âu Tây nhận ra Thời Gian tính. Sử Ký
không còn là sách giải trí như xưa nữa, nhưng trở thành cần thiết vì
mang theo SỬ TÍNH. Người ta nhận ra rằng vận mạng con người
không phải được điều lý theo cái hiện tại đời đời trên cõi Lý Giới bên
ngoài xã hội con người, nhưng phải tìm ngay trong Bản Tính nó đã
biểu lộ dần xuyên qua nếp sống của con ngưới theo chiều hướng từ
Dĩ Vãng tới Tương Lai nên phải tìm hiểu trở lại Dĩ Vãng cách trung
thực để có thể quyết định về Tương Lai.
Nhưng dẫu vậy, bế tắc cũng chưa được “đả thông” vì theo Heidegger,
lý do là tại cho tới nay, người ta chưa tìm hiểu thấu triệt về con người.
Con người vẫn còn được định nghĩa như “con vật biết suy lý”, mà
Luận Lý chỉ là một thuộc tính ở vòng ngoài, không đi vào nội tình
căn cơ mà Heidegger gọi là TÍNH THỂ. Thế mà cho tới nay con
người được học hỏi như là một Vật Thể (Etant) nghĩa là một hiện
tượng hoàn toàn hàng ngang. Còn chính Hữu Thể(Être) đã bị quên
lãng, đến nỗi cả Thượng Đế, Linh Hồn cũng bị quan niệm như Vật
Thể….Mà đã KHÔNG hiểu con ngưới Chân Thực thì làm sao nhìn ra
chiều hướng TIẾN của nó. Đã KHÔNG tìm ra chiều hướng TIẾN thì
làm sao hoạch định nổi SỬ MỆNH!
Heidegger đem tiếng Sử Mệnh vào SỬ là cốt đặt nổi sự kiện là TÍNH
THỂ nơi con người bị quan niệm Thiếu chiều kích Siêu Việt. Sử Ký
không phải là Sử Mệnh, vì sử ký chỉ lo ghi chép những biến cố đã
qua rời rạc thiếu liên hệ nền móng. Đó là quan niệm Sử đi với thời
gian theo lối thường nghiệm (histoire diachronique et évènementielle)
từ Socrate tới Bergson…..Nó chỉ biết có Dĩ Vãng mà thội. Các Triết
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Gia có cố gắng đưa các quan niệm mới vào Sử để bao gồm dĩ vãng,
hiện tại, tương lai, nhưng chưa đủ gọi là Sử Mệnh.
Muốn có Sử Mệnh thì phải đạt quan niệm TÍNH THỂ với THỜI
GIAN Nối Kết, bao gồm Hiện Tại, Dĩ Vãng, Tương Lai với sự
TRỐNG RỖNG Ý Nghĩa, tức không nên dùng Lý Trí để đem ra một
ý nghĩa tiền chế, rồi bắt Lịch Sử khuôn theo. Nhưng phải Siêu Vượt
hẳn để đạt đến TÍNH THỂ mới là chốn Uyên Nguyên của Sử
Mệnh.(34)
E) NỀN TẢNG CỦA TÍNH THỂ

Với quan điểm Triết Lý Nền Tảng (Fundamental
Philosophy), Heideigger chủ trương “Thời Gian là Tính
Thể tạo nên tiến trình Lịch Sử theo Thời Tính hóa” qua đó,
Heidegger đặt Lịch Sử trên cơ sở Tính Thể (Being). Nhưng
vấn nạn được đặt ra ở đây là “Nền Tảng của Tính Thể là
gì?”. Về điểm này, ta phải hiểu theo hai thời kỳ với sự biến
chuyển Tư Duy của chính Heidegger.
1) Thời Heidegger I

Đây là thời gian khởi đầu với tác phẩm nổi danh “Tính Thể
và Thời Gian” (Being and Time) chịu ảnh hưởng Tư Tưởng
từ thời Hừng Đông Triết Học Hy Lạp với Heraclitus (thiên
về VÔ THỂ = Nothing) và Parmenides (thiên về Hữu Thể
Nền Tảng > TÍNH THỂ = Being). Với giai đoạn này, theo
Heidegger, Tính Thể với tính cách thực thể nền tảng tối
thượng luôn luôn Biến Động (Becoming > Vô Thể) (theo
Heraclitus). Biết rằng Biến Động là thực thể của Thời Gian,
vậy nên Tính Thể là Thời Gian. Cũng như Heidegger quan
niệm Thời Gian là Chân Trời của Tính Thể. Trong giai
đoạn này, mọi Tư Duy nền tảng Tính Thể đều quy chiếu về
TẠI THỂ (Dasein).
2) Thời Heidegger II
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Đây là thời gian bắt đầu từ giữa thập niên 30…….khai mở
cho “Bước Ngoặt”(Khere) chuyển hướng Tư Duy với quan
điểm Tính Thể TỰ THÀNH (Being as Enowning). Tự
Thành là Tự xoay vần đún đẩy (sawying), luôn luôn Biến
Động, Tự hóa Tự sinh (Autopoesis <=> Phusis) và như vậy,
Heidegger đã trở về với quan điểm VÔ THỂ của Heraclitus,
nghĩa là trở về thời đại Tiền-Siêu-Hình (pre-metaphysical)
với Chân Trời Đáy Thẳm (Abyssal Horizon) của HƯ VÔ
vang vọng thông điệp TÍNH THỂ (Biến Động) là VÔ THỂ
(Nothing) hay Vô Thể là VẬN MỆNH của Tính Thể.
Heidegger viết : “Vấn đề của tôi về VÔ THỂ là do vấn đề liên quan
đến Sự Chân của TÍNH THỂ. Vô Thể KHÔNG phải là điều Phủ
Định chẳng phải là Đích Tới; nói cho đúng, Vô Thể chỉ là thăm dò,
thẩm vấn về Tính Thể tự thân và như vậy là được đề cao hơn Tính
Thể của bất cứ hữu thể nào”.
HƯ VÔ , theo quan điểm của Heidegger, với tính cách là Nền Tảng
Đáy Thẳm, được coi là Chân Trời Hào Quang Chiếu Diệu mới cho
Tư Duy về Chân Tướng của TÍNH THỂ. Vào cuối giai đoạn hai,
Heidegger đã định hướng hẳn cho Tư Duy theo quan điểm TÍNH
THỂ trên Nền Tảng HƯ VÔ, Biến Động với Tự Thành (Enowing) và
Tính Thể không tách rời Lịch Sử Đời Sống sinh động của Sử Tính.
Tóm lại, quan điểm HƯ VÔ Hiện Đại Hóa với khả thể Động Lực
Huyền Nhiệm TỰ HÓA để TỰ THÀNH (Enowing) mà vẫn duy trì
được BẢN SẮC (Identity) kiên định uyên nguyên TỰ TẠI cho Bản
Hữu Truyền Thống là Tư Tưởng SÁNG TẠO mà Heidegger đã cống
hiến cho thời Hiện Đại chúng ta. (35)
F) VÀI NHẬN ĐỊNH CỦA CỐ TRIẾT GIA KIM ĐỊNH

Về Triết Gia Heidegger, Cố Triết Gia Kim Định có vài nhận định
như sau:
1) Về thái độ của Heidegger đối với SỬ KÝ
Cố Triết Gia viết :
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“Trong số những triết gia coi thường Sử Ký, cũng phải kể cả
Heidegger. Ông này thoạt tiên muốn chú trọng rất nhiều đến con
ngưới sống trong lịch sử đến độ cho rằng quan niệm Hữu Thể xưa hư
hỏng vì đã gảy bỏ thời gian, bời vậy Heidegger cố gắng lập lại vị trí
cho thời gian. Thế mà cuối cùng Sử Tính của con ngưới quay lại làm
tiêu tán mất Lịch Sử. Do đó, Heidegger đã bị tố cáo về tội hoạn con
ngưới như Dufrenne đã nhận xét ở trên. (36)
2) Về nhận xét tổng quát của Cố Triết Gia về Heidegger
“ Có điều cần nói ở đây là với tôi thì Heidegger đáng ghét nhất trong
ba người. Đọc Nietzsche tôi nghe tâm hồn phừng phừng sôi nổi; đọc
Jaspers như đứng trên đồi sứ mệnh để đặt những cái nhìn cai quát
trên rừng nhân sự, đến khi đọc Heidegger, tôi có cảm tưởng như đi
vào bụi gai, chui rúc trong những hang hốc âm u. Riêng tôi giận tác
giả ở hai điểm:
Điểm nhất là cái lối tán tự của ông thật oái ăm khúc khỉu, nó càng
hóc búa hơn nữa khi đi qua những ý niệm khúc mắc kênh kiệu, cho
nên có lẽ không tác giả nào khó đọc hơn ông. Đừng nói những người
đọc lối tài tử, ngay đến những dân chuyên môn có bằng sắc kề kề mà
nhiều người đọc vẫn không thủng. Đấy là điều tiêu biểu cho tính chất
“trưởng giả” cao độ nhất, nên với tôi là đáng ghét nhất.
Đọc những triết gia có chất nhân sinh sống động, ta thấy toàn lời nói
giản dị thông thường. Có những người viết như nói chuyện kiểu
Montaigne. Huống chi những bậc hướng dẫn nhân loại không hề lấy
lời mà hại ý, nhưng luôn luôn qua sự “dị giản nhi đắc thiên lý” dễ
dàng giản dị mà được thiên lý, mà sáng nóng tuôn trào: người nghe
hay đọc khỏi vấp phải những lời kênh kiệu khúc mắc. Schopenhauer
nói : “La naiveté est la sublime simplicité qui est un trait essential du
vrai génie”. Cái nét đơn sơ có lúc như ngây thơ, kỳ thực là siêu tuyệt.
Đó mới là nét đặc trưng của Thiên Tài.
Điểm thứ hai là đối với những thần tượng cổ điển như Plato,
Aristotle, Kant…..Nếu triết học cổ điển thiếu nền tảng thì tại họ chứ
còn tại ai? Cả một lưu truyền hơn hai chục thế kỷ đều giải nghĩa một
lối. Nietzsche với cặp mắt cú vọ cũng không hiểu khác và thẳng thắn
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hạ bệ một lượt. Vậy là dứt khoát. Đàng này, Heidegger có vẻ ngập
ngừng khi bước chân ra, cực trăm ngàn nỗi, xoa ba bảy lần sau khi đã
thụi vào lưng thần tượng những cú nên thân. Khiến cho người đọc
hoang mang trước những mâu thuẫn đó, và cứ sự nó đã làm nảy ra
nhiều cuộc tranh luận sôi nổi kể cả bên ta. Tuy vậy “mâu thuẫn” loại
này chúng ta có thể nhắm mắt cho ông, vì ít ra “phép xã giao” bắt
phải như thế. Cũng như điểm trên tuy làm ta bực dọc, nhưng đối với
cơ cấu não trạng của người Âu có thể gây nhiều thế giá. Và vì thế tôi
nói ghét mà không bỏ, bực mà không bội. Vì ông cũng giúp cho
mình một lối xem đời kiểu kỳ lạ, nên tôi vẫn dành cho ông một ghế
danh dự trong nhóm Truyền Thống.(37)
3) Về điểm Thành Công của Heidegger
Cố Triết Gia viết:
“ Đọc triết Tây, ta thấy các tác giả thành công về mặt đả phá nhiều
hơn là xây dựng. Heidegger cũng thế, nhưng có điều đặc biệt là ông
cố gắng xây dựng lại trên nền móng Nhất Nguyên tức thoát ra khỏi
Đối Kháng của đôi bên : không chọn một bỏ một. Cho tới nay các tác
giả chỉ biết đứng trên cùng một bình diện với đối phương, chẳng hạn
ông duy tâm thì tôi duy vật, ông nói có, tôi nói không…..như vậy là
còn trong đối kháng của nhị nguyên. Heidegger cố tránh điểm đó
bằng cách không dừng lại trên đối với kháng. Nhưng cố đi vào bình
diện mà ông gọi là Tính Thể. Đó có thể là bước thành công quan
trọng để gắn Không-Thời lại một, và do đó giải quyết được cả vấn đề
Sử Mệnh. Vì hễ đúc Thời-Không xong mới giải quyết xuôi vấn đề Sử
Mệnh cũng như các vấn đề khác.
Lần đầu tiên có truyện như thế trong làng truết Âu-Tây: cho nên
Heidegger mang một khuôn mặt đặc biệt phần nào tương đương với
Einstein. Và nếu bên Khoa Học, sau Einstein, ngưới ta không thể suy
tư như trước Einstein, thì có lẽ trong làng Triết Học, sau Heidegger,
người ta cũng không thể suy tư như trước Heidegger vậy! (38)
KẾT LUẬN

Qua bài viết, chúng tôi thử lựớt sơ qua Hành Trình nghiên
cứu học hỏi của Cố Triết Gia Kim Định kinh qua nền Văn
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Hóa và Triết Học Tây Phương. Chúng tôi đã cố gắng trình
bày nội dung Tư Tưởng của một số Triết Gia mà chúng tôi
nghĩ là Quan Trọng và Tiêu Biểu nhất cho nền Văn Hóa và
Triết Học Tây Phương, kèm theo với các nhận định của Cố
Triết Gia Kim Định đối với từng người.
Giống như Cố Triết Gia, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sở dĩ Văn
Hóa Tây Phương “có vấn đề “ là do căn bệnh trầm kha của họ là
bệnh DUY LÝ với các hậu quả đi kèm. Duy Lý tức gán cho Lý Trí
một vai trò quá lớn đến nỗi lấn áp các cơ năng khác trong con ngưới.
Một hệ quả của điều trên là các mẫu ngưới mà Văn Hóa Tây Phương
đưa ra thường có tính chất “phần mớ”, phiến diện do Lý Trí con
người chủ quan “tô tạo” ra, không đáp ứng đúng Mẫu Người TOÀN
DIỆN của Sơ Nguyên Tượng (Archétype Primordial). Không vẽ
đúng hình ảnh Con Ngưới UYÊN NGUYÊN ít ra trong Lý Thuyết,
thì làm sao giải quyết được các vấn đề của con người. Đó là lý do
THẤT BẠI của nền Văn Hóa, Triết Học Tây Phương. Đó cũng là lý
do khiến triết gia Heidegger đã trở lại TỪ ĐẦU để bàn về vấn đề
TÍNH THỂ mà Aristotle đã bỏ dở, nhằm cố gắng hình dung lại Mẫu
Người NGUYÊN SƠ.
Có lẽ vì người Đức lập quốc trễ nên không có được mẫu người
Nguyên Sơ cho riêng họ. Nietzsche phải đi ngược dòng thời gian đến
tận thời Hừng Đông của văn minh Hy Lạp mới khám phá ra các
người “Khổng Lồ” trước thời Socrates.
Lạc Việt may mắn hơn có mẫu người Nguyên Sơ là Quốc Tổ HÙNG
VƯƠNG, và xa hơn nữa là Ông BÀN CỔ chung cho cả Bách Việt.
Đó chính là những Sơ Nguyên Tượng (Archétype) của Tộc Việt.
Một hệ quả khác của tính chất DUY LÝ là bệnh NÓI NHIỀU và
BÀN “Lung Tung”! Ở Tây Phương, sách vở, lý luận, dữ kiện, tin
tức…..không thiếu thứ gì, không những ở các ngành chuyên môn, mà
trong Triết Học cũng vậy! Bàn đủ điều, đủ chuyện, đủ đề tài! Vậy mà
Heidegger lại viết: “Điều đáng cho chúng ta suy tư hơn hết là chúng
ta chưa có suy tư”. Nếu chúng ta thử “hỏi vặn” ông bằng cách chỉ
đống sách vở “kềnh cơi” trước mắt, thì có lẽ Heidegger sẽ trả lời :
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“Con người nếu có gọi là suy tư, thì cũng suy tư một cách kỳ cục”.
Vậy Suy Tư như thế nào là mới đúng, thưa Triết Gia? Heidegger sẽ
đưa ra lý do là con người chưa biết “Ở Đời”. Vì “ở đời” là phải ở sao
cho hợp với nét Căn Bổn của TIỀM THỂ. (= mais habiter serait le
trait fondamental de l’Etre en conformité duquel les mortels sont),
Có phải ông muốn nói ở đây là phải đúng với Mẫu Người SƠ
NGUYÊN chăng?
Bây giờ nếu chúng ta thử hỏi văn hào Nguyễn Du : “Ở Đời” là gì
thưa Thi Sĩ? thì Thi Bá Tiên Điền có lẽ sẽ trả lời: “Đội Trời, Đạp Đất,
Ở Đời”. Mà “Ở Đời” là hiện diện khắp Vũ Trụ, chứ không ngưng
đọng ở Trời hay Đất, không Duy Linh hay Duy Vật!
“Ở Đời”là “đầu đội Trời, chân đạp Đầt”, là “bác hậu phối địa, cao
minh phối thiên”, là trở thành Gạch Nối cho hai yếu tố Không GianThời Gian thành Một, là nói Lời-Ràng-Buộc cho cả ba cơ năng ÝTình-Chí, là cảm nghiệm được như Lục Cửu Uyên “Tâm tôi chính là
vũ trụ, vũ trụ chính là tâm tôi” , là nói ra được như Nguyễn Công Trứ:
“Trong vũ trụ, đâu chẳng là phận sự”, là “Trí tri tại cách vật” khi
hiểu “cách vật” theo kiểu VẬT HÓA khiến cho vật khách quan đối
tượng như biến đi để cho cái ngã-quan-sát cảm nghiệm trở thành
Đại- Ngã “huyền đồng” với vũ trụ như Mạnh tử nói : “Người Quân
Tử trên với Trời, dưới với Đất cùng lưu linh trong nguồn sống bát
ngát vô biên không phân ranh giới’(= Phù quân tử thượng hạ dữ
thiên đồng lưu).
Nếu chúng ta biết là một mặt, có lẽ vì “Ở ĐỜI” (habiter) bao hàm
một nội dung quá mơí mẻ đối với nền văn hóa Duy Lý của Tây Âu,
thành ra chữ “Ở Đời” bị hiểu sai đi hầu hết, và điều đó ngay ở cả
những tay hướng đạo như JP.Sartre, G. Marcel. P. Merleau Ponty, P.
Ricoeur. A. Waelhens…..hầu hết còn hiểu theo kiểu không gian: “Ở
Đời” là như ở trong hộp, như thuốc ở trong bao…..
Và mặt khác, Triết Gia lớn nhất của Tây Phương Cận đại là M.
Heidegger đang cố gắng “xâu” các khám phá khá phong phú nhưng
lẻ tẻ (vì thiếu nhất quán) của các triết gia Tây Phương, thành một
chuỗi làm bằng “Một Thời-Gian-Ở- Một-Không-Gian-Đời” hầu đáp
đúng với tiêu chuẩn “Ở Đời”
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Trong khi đó, như chúng ta đã thấy ở trên, là Tiền Nhân chúng ta đã
sống với nội dung “Ở Đời” từ rất xa xưa , thì chúng ta mới ý thức
được tính chất VƯỢT THỜI KHÔNG của các Gía Trị Văn Hóa của
Tổ Tiên Lạc Việt. Do đó, VỀ VỚI DÂN TỘC không phải là về với
những cái gì Cổ Hủ, Lỗi Thời, mà trái lại đi Cùng Chiều Hướng với
những thành phần ƯU TÚ NHẤT của Nhân Loại!
Lê Việt Thường
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Lê Việt Thường
KINH QUA TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

I) DẪN NHẬP
Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy là những Đại Trí Thức Âu
Tây như Triết Gia Heidegger đã bắt đầu ý thức được về cuộc
KHỦNG HOẢNG Nền Móng của Văn Hóa Tây Phương, và phương
pháp cứu chữa được ông đề nghị là mở cuộc Song Thoại Đông-Tây.
Nói cho được chính xác hơn, thì về vấn đề nêu trên, lúc đầu
Heidegger có đề cập đến một cuộc Đối Thoại giữa Văn Hóa Tây
Phương với Văn Hóa Á Châu, nhưng vào một dịp khác thì ông lại
nói với Văn Hóa Viễn Đông.
A) ĐÔNG PHƯƠNG CÓ TRIẾT HỌC HAY KHÔNG ?
Tuy nhiên, quan điểm nêu trên cũng chỉ giới hạn ở tầng lớp Đại Trí
Thức như Heidegger, và cũng mới xảy ra ở thế kỷ XX mà thôi! Còn
trước kia người ta vẫn cho rằng về mặt Văn Hóa thì phải lấy LA-HY
làm Mẫu Mực, hoặc “chỉ Tây Âu mới có Triết Học cũng như chỉ Tây
Âu mới có Khoa Học, không ai nghĩ tới việc phủ nhận điều ấy, và đó
chỉ là một ý kiến thông thường phổ cập khắp Tây cũng như Đông
trong thế kỷ XIX”. Thật vậy, “tất cả các Giáo Sư và giới Triết Học
thế kỷ 19 đều đồng thanh cho rằng tiếng “Triết Học” nẩy nở bên Hy
Lạp và chỉ ở Hy Lạp mới có Triết Lý, và ngày nay nó là di sản riêng
của Âu Châu, không nơi nào khác có cả……Thiên kiến trên đặc biệt
được bảo trợ do những triết gia cỡ lớn như Hegel. Bởi thế Triết Đông
không được thừa nhận trong giới chính thức một cách dễ dàng…..
Nhưng ngày lại ngày những luồng Tư Tưởng đi sâu vào Đông
Phương trở nên đông thêm và người ta dần dần nhận ra thiên kiến
trên kia là sai lầm. Nó chỉ phát khởi do sự quan sát vòng ngoại diện,
hời hợt và không thể đứng vững nếu người ta chịu đi sâu vào thực tế.
Bởi vậy dần dần có những người chủ trương Đông Phương cũng có
Triết Lý như Tây Phương…
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Trong những người đầu tiên có phát kiến nêu trên, phải kể đến O.
Spengler. Trong quyển “Sự Suy Tàn của Tây Phương” (= Le Déclin
de l’Occident), Spengler đã nhấn mạnh rằng Âu Châu đã lầm coi
Triết Học của mình là chính Triết Học, và nó buộc các luồng Tư
Tưởng nào khác muốn khoác danh hiệu TRIẾT phải được đúc trong
cái khuôn Tư Tưởng Hy Lạp. Chưa nhận thức rằng đó chỉ là một loại
Triết Học trong đại gia đình Triết Học muôn màu muôn sắc. (= une
philosophie et non pas La Philosophie). Đến nay, Tư Tưởng loài
ngưới đã biến chuyển và đi đến chỗ truy nhận có nhiều nền Văn Hóa,
nhiều nền Văn Minh nên cũng có nhiều nền Triết Học. Đã gọi là
nhiều thì tất nhiên có những nét đặc thù phân biệt và bất tất theo
phương pháp của Tây mới là TRIẾT. Cũng như người ta không cần
mắt phải xanh, mũi phải lõ mới là NGƯỜI được!….
Có người còn đi xa hơn cho rằng Triết Đông còn cao hơn Triết Tây.
Chẳng hạn Renouvier người Pháp có viết đại khái: “ta phải quỳ gối
thán phục trước sự cao cả của Triết Lý Đông Phương…….Đề tựa
quyển “De la Bête à l’Ange” của J. Demarquette, ông H. De Lacroix
có viết: “Bên những lý thuyết chói lọi (của Đông Phương) đem bàn
đến trong sách này, những lý thuyết triết học chúng ta (tức Tây
Phương) trở nên xám ngoách…..
Đó chỉ là hai thí dụ nhỏ đại diện cho một Trào Lưu đi ngược lại với
ý kiến trước đây chối từ sự hiện hữu của Triết Đông. Nhưng quan
điểm chối bỏ có thể phổ thông ở thế kỷ 19 nay đã trở thành cũ kỹ, lỗi
thời, trong khi khuynh hướng mới mỗi ngày mỗi bành trướng mạnh
mẻ. Và cho tới nay, TRIẾT ĐÔNG đã trở thành một sư HIỂN
NHIÊN tại các nước Âu Mỹ. Ở đây không còn ai dám nghĩ tới
chuyện chối rằng Đông Phương không có Triết Học nữa. Trái lại
nhiều người lo lắng cho số phận Triết Tây thì có!…..Các sách Triết
Sử mới xuất bản đều dành cho Triết Đông một chỗ danh dự , như
mấy quyển “Những Triết Gia Lớn” của K. Jaspers đã để cho Khổng,
Lão, Phật, Long Thọ, Mã Minh…..những chương rất dài.
Những Thiên Kiến vừa nêu trên có lẽ bắt nguồn từ sự khác biệt
trong quan niệm Đông-Tây về Đối Tượng, Phương Pháp và Cùng
Đích của Triết Học. Vậy nên, “không còn lạ gì lúc trước Tây Âu từ
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chối nhìn nhận Triết Đông, vì một khi họ đã coi Triết Tây là chính, là
TRIẾT Viết Hoa, thì (lẽ dĩ nhiên đối với họ) Triết Đông Không phải
là Triết , chỉ nên gọi là ‘Tư Tưởng’ Đông Phương hay là ‘Đạo Học’
gì đó”! (1)
B) TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT TÂY VÀ
TRIẾT ẤN: NYAYA-VAISHESHIKA
Một khía cạnh khác của vấn đề có thể giải thích thêm về nguyên
nhân của điều Ngộ Nhân nêu trên có lẽ bắt nguồn từ sự nghiên cứu
hời hợt bên ngoài. Thật vậy, nếu nghiên cứu một cách thấu đáo hơn,
thì ta có thể nhận thấy là các Vấn Đề Nền Tảng cũng như những
khuynh hướng, trường phái xuất hiện nhằm giải quyết các vấn đề
Triết Học liên hệ có nhiều điểm Giống Nhau trong những nền Văn
Hóa Khác Nhau.
Thử áp dụng vào trường hợp Tây Phương-Ấn Độ. Trong lãnh vực
Triết Học, trường phái NYAYA của Ấn sử dụng một phương pháp
luận lý có thể gọi là “Ngũ Đoạn luận” tương đương với “Tam Đoạn
luận” của Aristotle.(2) Hoặc có nhiều điểm tương đồng giữa thuyết
“Nguyên Tử” (Atomism) của trường phái VAISHESHIKA của Ấn
và lý thuyết tương tự của trường phái Hy Lạp với Leucippus và
Democritus. Cũng như chủ trương của “song phái” NyayaVaisheshika cho rằng “những gì thực sự hiện hữu thì phải nhận thức
và “đặt tên được” rất giống với chủ nghĩa Duy Nghiệm của Tây
Phương. Hoặc sự kiện hai phái Nyaya-Vaisheshika xem Phẩm Tính
của một vật cá thể là có một “thực tại riêng biệt” làm ta liên tưởng
đến chủ nghĩa Duy Thực (Realism) bên Tây Phương một thời chống
lại chủ nghĩa Duy Danh (Nominalism) là thuyết xem điều trên như
chỉ là một “danh xưng”, một “tên gọi” được dùng để chỉ một phẩm
tính chung mà thôi, chứ không thực sự hiện hữu bên ngoài! (3)
Tuy nhiên, cạnh những điểm Tương Đồng nêu trên, lại có những
Khác Biệt rất ĐẶC THÙ của Văn Hóa Ấn Độ. Thật vậy, trong khi
các thuyết Nguyên Tử và Duy Nghiệm của Tây Phương thường có
tính chất Khoa Học “Vô Thần”, thì chủ trương của NyayaVaisheshika trong lãnh vực này lại có tính chất “Hữu Thần” cũng
như dựa trên định đề của một Bản Ngã (Atman) thường tồn với vòng
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Luân Hồi “nhân quả”! Ngoài ra, khác với Tây Phương, các Hiền Giả
Ấn Độ khi thu nhận Tri Thức không chỉ vì lòng mưu cầu Tri Thức
mà thôi, mà còn nhắm vào mục tiêu chính yếu của họ là giúp họ
GIẢI THOÁT ra khỏi vòng Luân Hồi “sinh tử”!
Trong phần trình bày ở trên, chúng tôi thử đưa ta một thí dụ về sự
Tương Đồng và Khác Biệt giữa Triết Tây và Triết Ấn. Sự So Sánh
tương tự có thể được áp dụng đối với những vấn đề và những lãnh
vực Triết Học khác. Qua thí dụ nêu trên, chúng tôi muốn nêu lên
điểm sau đây là nếu nói một cách “chung chung” thì những vấn đề
Triết Học được đặt ra, cũng như những lãnh vực Triết Học được
nghiên cứu thường có những điểm Tương Đồng giữa những nền Văn
Hóa Dị Biệt như Triết Tây và Triết Ấn trong bài viết này . Tuy nhiên,
chính sự Nhấn Mạnh của một nền Văn Hóa ĐẶC THÙ (chẳng hạn
Triết Ấn trong trường hợp này) trên một Hướng Đi Riêng của mình
làm nên những nét CÁ BIỆT của nền Văn Hóa liên hệ trong lối Đặt
cũng như Giải Quyết Vấn Đề!
II) ĐƯỜNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRIẾT ẤN
A) ĐẠI CƯƠNG
Thật vậy, như vừa nói ở trên, các yếu tố cấu thành một nền Văn Hóa
hay Triết Học thường rất giống nhau giữa các nền Văn Hóa, Triết
Học. Chính LIỀU LƯỢNG phối hợp các yếu tố nêu trên làm nên
những nét Đặc Thù, Cá Biệt của một nền Văn Hóa hay Triết Học.
Nắm được liều lượng cũng như các nét đặc thù, cá biệt giúp ta ĐỊNH
HƯỚNG được Bước Tiến của nền Văn Hóa hay Triết Học liên hệ,
cũng như khiến công việc nghiên cứu đạt được tính chất Thống Nhất,
Quy Củ, Phong Phú đồng thời gây được sự Hào Hứng, Thú Vị trong
việc Học Hỏi.
B) PHẠM TRÙ “NÔNG NGHIỆP-DU MỤC”
Trong cùng chiều hướng, Cố Triết Gia Kim Định đã đưa ra một lối
nhìn Mới Mẻ trong công việc nghiên cứu Văn Hóa ẤN ĐỘ. Cố Triết
Gia viết: “ Sự góp phần này vào việc nghiên cứu nền Triết
Ấn…..không nhằm chi tiết Văn Học hay Bác Học là điều đã có rất
nhiều, nhưng nhằm đóng góp một trong những Đường Hướng tra cứu
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có tính chất biến động theo diễn trình hình thành, nó ở tại việc nhận
thức sâu xa về sự dị biệt giữa hai nền văn hóa bản thổ DRAVIDIEN
(Nông Nghiệp) và ngoại xâm ARYEN (Du Mục) và dùng chính ngay
sự Dị Biệt đó làm Trục nghiên cứu: nghĩa là nhìn qua sự xâm nhập
của văn minh Aryen và suy tàn để mở lối cho sự trở lại của nền văn
hóa Dravidien để cùng với Aryen cấu tạo thành Văn Minh Ấn Độ
hiện nay”.(4)
Một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra bên Viễn Đông. Tuy nhiên,
có sự KHÁC BIỆT: “Bên Viễn Đông thì Việt Tộc (Nông Nghiệp)
vẫn làm Chủ dòng Văn Hóa, bên Ấn Độ thì chủ động lại là Aryen
(Du Mục). Đó là một sự kiện lớn lao tuy được học giả nhìn nhận và
ghi lại, nhưng không được nhận thức đến độ đủ để dùng nó làm
TRỤC trình bày.
Sự nhận thức khác với sự nhìn nhận ở chỗ sâu xa hơn nhờ đó đưa lại
cho sự tìm kiếm một hướng học hỏi làm cho những suy tư trở thành
linh động. Đó là điều còn thiếu trong các sách nghiên cứu về Ấn Độ,
hầu hết khuôn mình trong bác học, nghiên cứu, lịch sử mà không sao
vươn lên được đợt Triết Lý Nhân Sinh, nên vẫn theo vết xe cũ nhìn
Ấn Độ như một thực thể Văn Hóa đơn thuần với nền tảng duy nhất
của Aryen, mà không hay biết gì đến văn hóa Bản Thổ mới được
khám phá về sau. Đó là một nền văn minh có tính cách NÔNG
NGHIỆP cao hơn Aryen về Văn Hóa, nhưng kém Aryen về Tổ Chức
Binh Bị nên bị tiêu diệt hoặc nô lệ hóa đến độ để cho nền văn minh
Aryen nắm trọn quyền điều lý xã hội.
Đó là một bước thụt lùi bởi vì Văn Hóa Dravidien cao hơn nhờ có
nhiều yếu tố Phổ Biến, đang khi Văn Hóa Aryen còn mang đậm màu
sắc Tôn Giáo địa phương, vì y cứ trên các Kinh Thánh Veda với rất
nhiều THẦN, hầu hết là Thần Nam biểu lộ tính chất văn minh Du
Mục, thiên trọng vũ lực nên cũng trọng Nam khinh Nữ…..Đây toàn
là các Thần Dương khi mới xâm lăng, đè bẹp các Nữ Thần của dân
Bản Thổ, nhưng sau lép vế dần dần với đà đi lên của Văn Hóa
Dravidien.
Nền Văn Hóa Dravidien mang theo những yếu tố TRIẾT LÝ nên
sâu sắc hơn văn minh Aryen, vì thế tuy thua về mặt quân sự, nhưng
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đã ảnh hưởng quyết liệt trên văn hóa Aryen còn quá Bái Vật Dị Đoan,
giúp đưa Văn Hóa này đi lên một trình độ cao hơn hẳn ngành Aryen
còn ở lại trên đất Âu Châu”. (5)
1) NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA NỀN VĂN HÓA DRAVIDIEN
“Nét căn bản đầu tiên của văn hóa Dravidien phải nói là nền Nhân
Bản Tâm Linh có tầm vóc Vũ Trụ: Hồn đó gọi là PURUSHA.
Purusha phát xuất từ Thần Prajapati. Prajapati cũng gọi là Brahman
hay là Chúa Tể Vũ Trụ, đã tự hóa thân thành Purusha Đại Ngã. Đó
chính là Con người Sơ Thủy. Con người Cá Nhân chỉ là cái bóng mờ
nhạt nhỏ bé so với Purusha Đại Ngã, nên cứu cánh con người là phải
làm thế nào để trở về với Purusha”. (6)
a) Trường Phái SAMKHYA
Đó cũng là nội dung của trường phái Triết Học SAMKHYA, vào
hạng Cổ nhất và là một trong 6 trường phái Chính Thống (astika) dựa
trên Kinh Veda và có tên là “Darshana” (cũng có nghĩa là “quan
điểm”) và tương truyền do nhà Hiền Triết Kapila sáng lập.
Trong đồng văn của triết học Samkhya, Purusha cũng còn được xem
là Bản Ngã siêu nghiệm, là Ý Thức thuần túy., là nguyên lý Tâm
Thần phổ quát truyền sinh khí cũng như khả năng biến hóa của mình
vào các tác động của Prakriti.
“PRAKRITI có thể được xem là Nguyên Nhân đầu tiên của Vũ Trụ,
của mọi sự trừ Purusha, của tất cả thế giới Vật Lý bao gồm Vật Chất
lẫn các Lực. Prakriti hội tụ 3 đặc tính thiết yếu (trigunas) sau đây:
_ Sattwa : nhẹ nhàng, vui vẻ, sáng soi
_ Rajas: loạn động, đau khổ
_ Tamas: nặng nề, thô lỗ, bế tắc, tối tăm, biếng nhác.
Luân Hồi (Samsara) hay tình trạng Nô Lệ xảy đến khi Purusha có lẽ
còn ở trang thái “tiềm ẩn” nên thiếu khả năng phán đoán, do đó lẫn
lộn về “căn cước tính” của mình với thân xác vật chất là “sản phẩm”
của Prakriti. Giải thoát được thực hiện khi phân biệt được tình trạng
Ý Thức của Purusha với trạng thái Vô Thức của Prakriti”.(7)
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b) Trường Phái YOGA
Đó cũng là con đường MINH TRIẾT, còn phương pháp để đạt được
Minh Triết là YOGA., cùng một đường hướng tự nhiên tự nội như
Kinh Dịch là “nguyên thủy phản chung” nên cùng chung một bầu khí
Triết Lý(8) Yoga bổ túc cho Samkhya và cống hiến cho hành giả một
tập hợp kỹ thuật lẫn kỷ luật tinh thần trong công việc tập luyện,
nhằm đạt được mục tiêu là con đường Minh Triết và Giải Thoát của
Samkhya. Hành trình Tu Tập của Yoga gồm 8 giai đoạn:
_ Yama : “ tự chủ”, tự kiểm soát về phương diện đạo đức
_ Nyama: giữ những giới luật và một số nguyên tắc đạo đức.
_ Asana: thực hành một số tư thế trong việc luyện tập.
_ Pranayama: kiểm soát hơi thở
_ Pratyhara rút khỏi các đối tượng thông thường của cảm tính
_ Dharana: Quán Tưởng, tức tập trung vào một đối tượng đã chọn
_ Dhyana: Thiền Định
_ Samadhi: Nhập Định.
“Còn về Triết Lý là một quan niệm trọn vẹn về con ngưới, và dùng
ngay con người Tiểu Ngã để đạt ĐẠI NGÃ. Khác với quan niệm Tôn
Giáo thường nhằm tiêu diệt Tiểu Ngã nên đường lối tu trì của Tôn
Giáo nhằm riêng vào Linh Hồn, rất khác với lối Tu Trì theo Triết Lý
là nhằm vào Toàn Thể gọi là TU THÂN. Theo đường lối “Tu Thân”,
Tu Luyện là nhằm tài bồi vun tưới, tập trung nguồn sinh lực để nó
lan tỏa ra mọi tác động, khiến cho mọi tác động đạt độ linh thiêng
trọn vẹn. Quan niệm như thế chấp nhận tất cả mọi động tác thuộc
Tiểu Ngã cũng như Đại Ngã, và tất cả đặt trên quan niệm TIẾN HÓA.
Tóm lại, đó là quan niệm Nhân Bản Toàn Diện, vì thế sẽ bị quan
niệm Thần Bản của Aryen tiêu diệt. Nhưng chỉ tiêu diệt lúc đầu với
sự trợ giúp của võ lực, còn về lâu về dài thì quan niệm NHÂN BẢN
của Dravidien vì Phổ Biến hơn nên mạnh hơn và sẽ đi những lối
ngầm để Chuyển Hóa dần dần quan niệm Thần Bản của Aryen”(9)
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2) QUÁ TRÌNH ARYEN TIÊU DIỆT NỀN VĂN HÓA
DRAVIDIEN
a) Trường Phái PURVA-MIMANSA
Có lẽ giống như truyền thuyết, để chống lại cả Kapila sáng lập ra
trường phái Nyaya lẫn Kanada sáng lập viên của trường phái
Vaisheshika bị “cáo buộc” là cố ý “làm lơ” không nhắc gì tới Kinh
Veda khi họ lập thuyết, do đó Jaimini khi khai sáng trường phái
Purva (Tiền) Mimansa qua tác phẩm “Mimansa Sutra” của ông, đã
chủ trương đặt Nền Tảng của lý thuyết trên sự tìm tòi học hỏi về bản
chất của DHARMA bằng công việc Thông Diễn (Hermeneutics), tức
nghiên cứu và giải thích , theo sát Văn Tự một cách tuyệt đối, các
văn bản có tính chất Tôn Giáo của Kinh Veda.
Mục tiêu Chính Yếu của phái Purva-Mimansa là làm sáng tỏ bản
chất của Dharma làm bằng một tập hợp gồm các bổn phận và đặc
quyền có tính chất Nghi Lễ , mà theo trường phái này, phải được
thực hiện cho đúng khuôn phép lễ nghi. Thật vậy, phái PurvaMimansa chủ trương rằng nếu chỉ qua việc sử dụng Lý Trí và Quan
Sát mà thôi thì hành giả sẽ Không đạt được mục tiêu mong muốn là
hiểu biết về Bản Chất của Dharma, mà trái lại phải qua trung gian
của Quyền UYycủa sự Mặc Khải được tìm thấy trong nội dung của
Kinh Veda mà những người theo con đường này tin rằng hội đủ
những đặc tính như Vĩnh Cửu (Eternal), Vô Danh (Authorless) và
Không Sai Lầm (Unfailing).
Nhà chú giải đầu tiên “Mimansa Sutra” có lẽ là Sabara sống vào
khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6 sau Công Nguyên. Trường phái đã
đạt được tột đỉnh về phương diện phát triển với hai nhà chú giải khác
là Kumarila Bhatta và Prabhakara mà công việc chính yếu là giải
rộng thêm các chú giải mà Sabara đã thực hiện đối với “Mimansa
Sutra”. Hệ quả là phái Purva-Mimasa đã “ngự trị” Tư Tưởng hàn lâm
của An Độ trong khoảng một thời gian vào giai đoạn đầu tiên của
thời Trung Cổ.
Dharma có lẽ được Purva-Mimansa hiểu như là PHÁP hay Lề Luật,
Bổn Phận có tính chất Luân Lý, Đạo Đức. Theo quan điểm Purva8
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Mimasa, sự hiểu biết về Dharma không bắt nguồn từ Kinh Nghiệm
qua Tri Giác hay Bẩm Sinh, mà từ sự Hiểu Biết về Ngôn Từ và Ý
Nghĩa của chúng Theo trường phái này, quy thuận Dharma cũng có
nghĩa là tuân theo những Huấn Lệnh trong Kinh Veda và các lời chú
giải liên hệ của giới Tăng Lữ (Brahmin) mà họ cho là gắn liền với
việc hành động theo đúng khuôn phép Lễ Nghi của Veda. (10)
Phần trình bày trên cho thấy là sự ra đời của trường phái PurvaMinansa trên nguyên tắc là Phản Ứng lại với hai phái NyasaVaisheshika, nhưng trong thực chất có lẽ nhắm chính yếu vào việc
công kích, bác bỏ con đường Minh Triết của Samkhya-Yoga, bởi vì
nó trùng hợp với quá trình dân ARYEN Du Mục tiêu diệt nền Văn
Hóa Nông Nghiệp của DRAVIDIEN với những hậu quả kèm theo
sau đây:
b) Hậu Quả của Quá Trình Tiêu Diệt Văn Hóa DRAVIDIEN
Cố Triết Gia Kim Định viết:
>“Quan niệm THẦN BẢN kéo theo quan niệm Cứu Độ thu gọn vào
Linh Hồn ngược lại với quan niệm TIẾN HÓA Toàn Diện của
Dravidien. Tiến Hóa bao hàm hai điểm là Tự Lực Tự Cường, hai là
làm phát triển trọn vẹn con người cả Xác Thân lẫn Tinh Thần; còn
quan niệm CỨU ĐỘ đặt nặng trên Linh Hồn mà khinh khi Thân Xác ,
ít chăm lo tới đời sống vật chất, hoặc cải thiện những mối nhân luân.
Vì thế mà có những sự bất công khủng khiếp vẫn đi đôi với những
Triết Lý cao siêu y như hai đường thẳng chạy hoài hủy không bao
giờ gặp nhau: triết lý Siêu Hình không tác động vào đời sống đại
chúng. Quan niệm tôn Hồn hạ Xác có rất nhiều lối tu luyện khắc khổ
kỳ lạ, nên Ấn Độ có thể coi như quê hương của lối tu khổ hạnh đẩy
đến cùng tột. Phần nào giống như những Triết Thuyết nguy nga của
Plato, Kant, Hegel bên Tây Phương vươn mình lên trên những bất
công xã hội tầy trời”.( như chế độ Nô Lệ xưa kia bên Tây Phương
cũng như Ấn Độ). Đó là hai thí dụ điển hình về loại Triết Học Đứng
Ngoài Đời Sống!
> “TƯ TẾ có thể coi như hệ quả của sự coi Khinh Thân Xác, vì toàn
khối chú ý được di chuyển sang bên Nghi Lễ. Các sãi Brahmin lập
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luận rằng khi Prajapati đã trút hết hơi sức vào việc tạo dựng nên
Purusha thì trở nên như xác chết, mà Prajapati chết thì vũ trụ sẽ rối
loạn rồi tan vỡ. Vậy cần làm cho Prajapati phục sinh, nhưng Prajapati
chỉ có thể phục sinh được bằng các cuộc Tế Tự. Vì thế Tế Tự trở
thành rất cần thiết cho sự tồn tại của vũ trụ.
Đã nói đến TẾ TỰ là nói đến Kinh Sách và Lễ Nghi, vì Tế Tự nhằm
điều lý vũ trụ bằng Danh và Sắc. DANH sẽ là những lời Thần Chú,
những Kinh Kệ, Lời Hát. Còn SẮC là các Nghi Lễ phụng sự. Theo
đó, Danh Sắc Không còn là Tiêu Biểu, mà là nhữnh thành tố CẤU
TẠO nên Vạn Vật, là cột trụ của vũ trụ, ai mà nắm giữ được bí thuật
của Danh và Sắc thì cũng nắm giữ được then chốt của vũ trụ và cả xã
hội. Vậy những ngưới nắm được bí thuật đó là các Tăng Lữ của Thần
Brahma gọi là Brahmin.
Xã hội được chia thành bốn giai cấp thì Brahmin đứng hàng đầu vì
phát xuất tự lò của Danh (vac) tức là miệng Brahma……Với
Brahmin thì Sắc là các Nghi Tiết Tế Tự rất phiền toái phức tạp vượt
sức học của thường dân, nên lâu dần không còn là Tế Lễ tư riêng
nằm trong tay các Gia Trưởng như trong văn hóa Dravidien trước kia,
mà dần dần chuyển sang tay Tăng Lữ. Thế là họ nắm độc quyền Tế
Tự cả Danh cả Sắc! Danh thì càng ngày càng nhiều với 4 quyển
Veda dày cộm. Còn Sắc thì cả trăm ngàn chi tiết vững mạnh nên
không ai lọt vào đó được. Nhờ nắm Độc Quyền nên họ có thể đòi
một phí khoản tùy sở thích gọi là “darshina”.
Đó là quan niệm ngược hẳn với phép Tâm Tư (Yoga) của Dravidien,
theo đó mọi người phải tự thực hiện lấy cả tế ông bà lẫn tập luyện
Yoga chứ không thuê khoán ai được: đó là việc riêng mỗi người
được gọi là Tâm Linh. Vì không có lời hay nghi thức riêng. Đó là
chỗ làm cho Văn Hóa Dravidien dần dàn nổi lên được và do đó làm
nảy sinh ra một Trận Tuyến giữa Danh Sắc của Tăng Lữ một bên và
Tâm Linh của Triết Gia bên kia. Vậy thân phận của con người gắn
liền vào sự thăng trầm của trận tuyến này.
> Một hệ quả khác là nếu là NHÂN BẢN thì con người có túc lý tự
nội, khỏi y cứ vào tha vật, và do đó bất cứ ai hễ đã là người thì đều
có quyền lợi như nhau, nên Không có Đẳng Cấp mà chỉ có TÔN TI.
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Tôn Ti chính ra là một thứ phân công có tính cách xã hội bì phù,
không liên hệ chi tới tư cách làm ngưới , tuy có nhiều lạm dụng lấn
chân bằng chức tước, quyền quí… nhưng đó vẫn là lạm dụng, chứ
không như Đẳng Cấp được Pháp Luật thừa nhận và đặt thành định
chế.
Ngược lại với THẦN BẢN thì từ nền móng con ngưới không có túc
lý tự nội nên phải qui chiếu vào Thần và tùy nơi phát xuất mà có địa
vị cao thấp: nếu phát xuất bởi miệng Brahma là bậc cao nhất là Tăng
Lữ; bởi tay là đẳng cấp nhì: Quân Nhân; bởi bụng là đẳng cấp ba:
Thương Gia; bởi chân là đẳng cấp bốn: Công Nông. Còn nếu không
bởi Thần dù chỉ là chân thì bị kể là Vô Loại, vô giá trị như thí dụ tất
cả dân Dravidien, chỉ là Paria không có quyền tham dự đời sống của
4 cấp trên: nếu vi phạm sẽ bị phạt một cách khủng khiếp, thí dụ
những ngưới Vô Loại dám nghe thánh kinh Veda thì sẽ bị đổ chì sôi
vào tai.
> Còn về thân phận của người Phụ Nữ, Cố Triết Gia viết: “trong nền
văn minh Nông Nghiệp Dravidien, lúc sơ khởi đàn bà đóng một vai
trò quan trọng tương tự với đàn bà trong Việt Nho, vì thế số Thần Nữ
rất nhiều, nhưng rồi bị Nam Thần của Aryen đè bẹp, nhưng sau số
Nữ Thần thêm lên theo đà phục hồi của văn hóa Dravidien. Đây là
điểm đi ngược hẳn với văn minh Du Mục chuyên về sức mạnh đề cao
đàn ông, hạ đàn bà xuống rất thấp, đến độ biến đàn bà thành sản vật
của đàn ông. (Bên Tây Phương thời trước cũng vậy như chủ trương
của Thông Luật xem đàn bà là “vật sở hữu” của đàn ông!). Quan
niệm này không đâu được biểu lộ một cách thái thậm bằng tục thiêu
sống các bà góa (sutee) vì các bà được coi là của chồng , nên khi
chồng chết các bà cũng phải lên giàn hỏa để chết theo chồng…Khi
tục lệ này được chính phủ Anh bãi bỏ vào năm 1829, thì những
người phản đối lệnh đó hơn hết là giai cấp Brahmin.”. Cộng lại với
nhiều lý do khác đã đề cập ở trên, thì có lẽ ta có thể kết luận ở đây là
tục Thiêu Sống đàn bà góa do văn minh Veda và được giới Tăng Lữ
duy trì.
Trở lên là phần phát họa lại mấy nét chính của hai quan niệm khác
nhau về con ngưới của Du Mục Aryen và Nông Nghiệp Dravidien.
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Cần phân ra để làm “kim chỉ nam” trong công việc đi vào rừng Cổ
Học Ấn Độ. Thật vậy, Lịch Sử của Văn Hóa Ấn Độ chính là lịch sử
giao tranh giũa hai quan niệm nêu trên (11), xuyên qua trước tiên quá
trình tiêu diệt văn hóa Nông Nghiệp Dravidien bởi Aryen Du Mục,
tiếp đến là sự Phục Sinh của văn hóa Nông Nghiệp qua quá trình
Chuyển Hóa văn minh Aryen bởi Dravidien.
3) QUÁ TRÌNH DRAVIDIEN CHUYỂN HÓA VĂN MINH
ARYEN
Sự Chuyển Hóa được diễn ra qua 4 giai đoạn :
a) Giai Đoạn VEDA
VEDA là giai đoạn đầu tiên mang nặng liên hệ với Hy Lạp đề cao
Hình Thái, tức đề cao Con Mắt (Sắc). Veda cũng đề cao con mắt, vì
nó cùng nghĩa với Video (La Tinh) có nghĩa là “xem”. Và vì thế, Tế
Tự dựa trên SẮC tức các Nghi Lễ hình thức chiếm trọn 3 Kinh đầu
tiên:
_ Rigveda: Kinh Nguyện
_ Yajurdaveda: Cúng Tế, Thần Chú, Ma Thuật
_ Samaveda: Thánh Ca
Các Tụng Ca được sử dụng cho 3 Kinh nêu trên, cũng mang 3 hình
thức khác nhau :
_ Ric = bằng các câu Thơ ca tụng có vần điệu và được đọc lớn giọng.
_ Yajus = bằng văn Xuôi và được đọc thì thầm trong các buổi tế tự.
_ Saman = bằng vần điệu và được hát lên tại các buổi tế Thần “Linh
Tửu” (Soma).
Mỗi Kinh Veda bao gồm phần Tụng Ca làm bằng vần điệu và phần
Chú Giải bằng văn xuôi nhằm đưa ra đường hướng cùng với những
luận bàn về chi tiết của các buổi Tế Lễ nơi đây, các Tụng Ca được sử
dụng kèm với những lời dẫn giải về các thần thoại liên hệ tới các
Tụng ca và Nghi Lễ nêu trên. Các phần vừa đề cập được xem là có
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nguồn gốc ‘Thần Thánh” (shruti) chứ không phải là “sản phẩm” của
loài ngưới!
Kinh Rig-Veda được xem là có nguồn gốc Cổ nhất và là tổng hợp
1028 bài Tụng Ca bằng chữ Phạn và 10600 câu thơ được sắp xếp
thành 10 tập. Các kinh sách được soạn thảo bởi các Thi Sĩ thuộc các
nhóm Tăng Lữ khác nhau trên khoảng thời gian cỡ 500 năm từ 1400
đến 900 năm trước Công Nguyên, nếu không phải là sớm hơn. Có
nhiều điểm rất giống nhau về phương diện văn hóa và ngữ học giữa
Kinh Rigveda và Kinh Avesta của Ba Tư ở thời xa xưa.
Kinh Yagurveda bao gồm một phần là Tụng Ca cổ bằng văn xuôi và
phần kia là các câu thơ được vay mượn hoặc phỏng theo nội dung
của Kinh Rigveda. Yagurveda nhắm vào mục tiêu rất thực tiễn là mỗi
tụng ca phải được kèm theo với một hành vi tế lễ.
Kinh Samaveda bao gồm 1549 đoạn thơ (trừ 78 đoạn) đều vay mượn
hoặc phỏng theo từ Kinh Rigveda cho việc Ca Hát. Samaveda nhắm
vào mục tiêu thực tiễn và nghi tiết là soạn thảo một tập Thánh Ca cho
nhóm Tăng Lữ biết ca hát.
Và cuối cùng là Kinh Atharvaveda bao gồm 760 bài Thánh Ca mà
160 bài có nguồn gốc từ Kinh Rigveda. Đại đa số các tiết mục trong
Kinh theo văn vần, nhưng có vài đoạn có thể văn xuôi. Khác với 3
Kinh kia, Atharvaveda ít liên quan đến khía cạnh Cúng Tế.
Kinh có 2 phần:
Phần đầu gồm chính yếu các loại Thần Chú, Bùa Phép nhằm chống
lại tai ương, ma quỉ cũng như nhằm chữa cho lành bệnh, sống lâu và
thực hiện đủ điều ước muốn và các mục tiêu khác ở đời của đương sự.
Phần hai gồm những bài Tụng Ca có tính chất Suy Tư Triết Lý cũng
như tầm vóc Vũ Trụ, báo hiệu sự ra đời của giai đoạn Upanishad. (12)
b) Giai Đoạn UPANISHAD
Giai đoạn này kéo dài khá lâu, có lẽ bắt đầu với hai “Áo Nghĩa Thư”
Brhadaranyaka và Chandogya ra đời ở cuối giai đoạn Thần Học
Veda (Brahmana) khoảng giữa thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên,
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và kết thúc khi các “Upanishad” cuối cùng đã được thành hình ở giai
đoạn cuối thời Trung Cổ và đầu thời Cận Đại. Upanishad đã có một
ảnh hưởng rất lớn trên phần còn lại của nền Triết Học Ấn Độ.
Triết Gia Shankara được xem là đã chú giải 11 “Upanishad” vừa
chính yếu vừa cổ nhất . Dara Shikoh, con trai của Hoàng Đế Shah
Jahan đã dịch 50 “Upanishad” ra tiếng Ba Tư. Vào năm 1775, một
học giả Pháp Anquetil Duperron cũng đã dịch một phần của
Upanishad ra tiếng Pháp và La Tinh. Bản La Tinh được xuất bản vào
năm 1801.(13)
Giai đoạn thứ hai này chứng kiến một trận tuyến giữa một bên là
Upanishad và bên kia là Tăng Lữ Brahmin với khoa Thần Học
Brahmana căn cứ trên các Kinh Veda, giải nghĩa các Kinh Sách và
bàn về các Nghi Lễ….hoàn toàn có tính cách Tôn Giáo. Nhưng vì là
Thần Học có Suy Tư nên cũng là giai đoạn nẩy sinh nền Suy Tư
ĐỘC LẬP tức không dựa trên Veda, mà dựa trên Lương Tri và Kinh
Nghiệm bản thân. Vậy nên, Suy Tư loại này gọi là Upanishad.
Đó là loại Suy Tư có tính cách Triết Lý nên đi sát lại gần nền Minh
Triết truyền thống của Dravidien. Tinh hoa của Upanishad nằm trong
câu “Chính Mày là Cái ẤY” (= “Tat Twam Asi”), nghĩa là Mày
(Atman) cùng với Đạo Thể (cái Ấy hay Brahman) là MỘT, nên việc
Cứu Rỗi nằm trong sự tìm hiểu ra điều đó, chứ Không nằm trong
Nghi Lễ Kinh Kệ chi cả!
Rõ ràng đó là con đường chống đối Tăng Lữ Brahmin, nên rất nguy
hiểm vì Tăng Lữ nắm trọn quyền hành thế lực. Do dó, sự chống đối
phải đi theo lối rỉ tai gọi là TÂM TRUYỀN cũng có thể gọi là Lâm
Truyền ( Aranyaka) nghĩa là những sách chỉ truyền cho môn đệ ở
trên rừng núi tức nơi vắng vẻ xa xã hội ngoài người . Chữ ‘rừng”
không cần hiểu là “rừng”, nhưng là KÍN NHIỆM. Vì thế, Upanishad
thường được bao bọc bằng những Nghi Vệ Huyền Ảo , nên
Upanishad cũng gọi là ÁO NGHĨA THƯ, mục đích của những bí
mật đó là cốt trốn tránh sự đàn áp của Tăng Lữ.
Nhờ chiến lược bảo mật đó mà Upanishad đã làm nở lên một mùa
hoa của sự tìm tòi lao lung, mùa hoa tinh thần xuất hiện vào lối thế
14
266

kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 4 tức là vào thời Trục. Thời kỳ này kết tinh
vào các phái Triết Lý gọi là “Darshana” có nghĩa là “quan điểm”. Có
6 “Darshana” nhìn đời theo 6 quan điểm riêng. Nhưng các
“Darshana” hỗ trợ nhau chứ không chống đối nhau như Ý Hệ của các
nước Tây Âu.(14)
Do đó, khi Upanishad được truyền bá qua Âu Châu ở đầu thế kỷ 19,
Triết Gia Schopenhauer đã khen ngợi “không hết lời” nội dung của
“Áo Nghĩa Thư” cũng như tìm thấy một sự Tương Đồng căn bản
giữa Upanishad và hệ thống Triết Lý của chính ông chủ trương rằng
mỗi Cá Nhân là một sự biểu lộ đặc thù của MỘT Thực Tại nền tảng.
Triết Gia Schelling vì thất vọng với đường lối của các Tôn Giáo Tây
phương, nên rất bị lôi cuốn bởi “Áo Nghĩa Thư” đặc biệt ở khía cạnh
Tinh Thần và Huyền Niệm. Các tác giả Âu Châu khác như Thomas
Carlyle, Victor Cousin, Samuel T. Coleridge, Mme de Stael….tuyên
bố đã tìm thấy nội dung Minh Triết sâu xa trong Upanishad. Các tác
giả Mỹ Châu như Emerson, Thoreau…..vì không hài lòng với nội
dung các Huyền Thoại của các Tôn Giáo Tây Phương, nên cũng tán
đồng lối giải nghĩa của Schelling về Triết Thuyết Siêu Nghiệm của
Kant cũng như lối tán thưởng của Schelling về khía cạnh Huyền
Niệm, Lãng Mạn, Lạ Lùng của “Áo Nghĩa Thư”! (15)
c) Giai Đoạn PHẬT GIÁO
Phật Giáo có thể nói là Đỉnh Cao nhất của Upanishad, cả về hai
phương diện tiếp tục con đường chống đối Tăng Lữ Brahmin của
Upanishad lẫn nỗ lực vượt Upanishad về mặt Minh Triết.
_ Chống Đối Tăng Lữ
Phật Tổ từ chối dựa trên Kinh Veda khi lập thuyết, nên Phật Giáo
được xem là Phi Chính Thống (Nastika) trong truyền thống văn hóa,
triết học Ấn Độ. Nếu có sử dụng các thuật từ khái niệm của Ấn Giáo,
như Ảo Giác (Maya), Nghiệp Báo (Karma)……thì cũng đã được
định nghĩa và giải thích lại để mang một ý nghĩa mới mẻ.
Chúng ta biết là AHIMSA có nghĩa tiêu cực là “Đừng Sát Sinh” và
nghĩa tích cực là ‘Tôn Trọng Sự Sống “ dưới mọi hình thái, là một
khái niệm rất quan trọng trong đồng văn của Ấn Giáo lẫn Phật Giáo.
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Trước Phật Giáo, Upanishad đã phê bình tập tục Cúng Tế có màu sắc
“sát sinh” (sacrificial himsa) của giới Tăng Lữ Veda, và chủ trương
của Upanishad là nội tâm hóa ý nghĩa cũng như biểu tượng của tập
tục này.
Phật Giáo còn đi xa bằng cách nhấn mạnh nhiều hơn Upanishad đến
khái niệm AHIMSA cũng như Phật Tổ đã mỉa mai khi giảng giải về
Nghiệp Báo (Karma), về lối lý luận của Kinh Veda cho rằng một
cuộc đời Cúng Tế của Tăng Lữ sẽ đem lại nhiều điều ơn ích và tốt
lành như sẽ được Trường Thọ cho bản thân và gia đình của họ. Theo
Phật Tổ thì trái với các điều tin tưởng nêu trên, tập tục này sẽ mang
lại hậu quả tiêu cực là sẽ rút ngắn khoảng đời còn lại của giới Tăng
Lữ thời đó. Giống như chủ trương của Upanishad trước đây, Phật
Giáo khuyến khích lối sống Tu Trì đạm bạc chống lại lối sống xa hoa
của phe Tăng Lữ được che dấu dưới “cái dù” Tôn Giáo!
Phật Tổ còn từ chối lối phân biệt theo Đẳng Cấp của Ấn Giáo và
trong thực tế Phật Giáo đã bác bỏ điều nêu trên bằng cách mặc nhiên
thâu nhận những người theo Đạo Phật mà không phân biệt nguồn gốc
đẳng cấp của họ.(16)
_ Chống lại Quan Niệm về một Thượng Đế Tạo Dựng
Ngoài ra, chúng ta biết rằng Ấn Giáo có vô số các Thần Linh , nhưng
có Ba Vị cao nhất giữ ba vai trò khác nhau là:
_ Thần Sáng Tạo: Brahma
_ Thần Gìn Giữ: Visnu
_ Thần Hủy Diệt: Shiva
Tuy nhiên, trên hết là “BRAHMAN, Thực Tại cuối cùng được gọi là
“Linh Hồn” hay Tự Tính nội tại của mọi sự vật……..”Brahman vô
thủy, siêu việt, nằm ngoài cái hiện hữu và phi hiện hữu…….vô biên,
bất sinh, suy luận không tới, không tư duy được…..Brahman là nhà
Đại Huyền Thuật, Người tự biến mình thành thế giới, Ngài là người
thực hiện hành động đó với “Sức Mạnh Huyền Thoại Sáng Tạo””.(17)
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Nhưng Phật Tổ lại chống lại quan niệm về một vị Thượng Đế Tạo
Dựng như trên. Thật vậy, Phật cho là điều vô bổ khi đem bàn cãi các
vấn đề “Siêu Hình” loại trên. Trái lại, Phật tự giới hạn vào Thực
Nghiệm vừa sử dụng TRI GIÁC thường nghiệm lẫn các phương pháp
SIÊU GIÁC do công phu Tu tập đem lại.
_ Chống lại Quan Niệm về một Bản Ngã Trường Tồn
Ngoài Brahman, Ấn Giáo cũng có một quan niệm quan trọng khác về
Bản Ngã hay ATMAN.. Nếu Ấn Giáo thường xem cuộc đời hay thế
gian là “Bào Ảnh” (Maya) kể cả thân xác của chúng ta, thì lại có một
cái nhìn khác về Atman. Nhưng làm sao biết là Bản Ngã hiện hữu
hay không ? Thì theo “song phái” Nyaya-Vaisheshika, là do chúng ta
trực nhận trực tiếp được nó. Ngoài ra, vì tin rằng có Luân Hồi nên
phần lớn các trường phái Ấn Giáo cho rằng Atman có tính Bất Tử và
sẽ mặc một thân xác khác ở kiếp sau. Và nếu hành giả sống theo
đúng Dharma thì sau khi chết Bản Ngã (Atman) của mình sẽ hòa
nhập với Đại Ngã (Brahman).
Phật Giáo thì KHÁC, cho rằng Bản Ngã không có thực, chỉ do Ngũ
Uẩn (shandkha) kết hợp lại mà thành nên sẽ biến đổi, nhưng lại khiến
cho ta có ảo tưởng rằng cái ‘Ta’ cũng như vạn vật là có thực. Nhưng
theo lý thuyết nhà Phật, tất cả chỉ là VÔ THƯỜNG Ngẫu Hữu : “Có”
đó rồi lại “Không” đó! Vậy nên, Phật Giáo chủ trương VÔ NGÃ!
Alan Wallace cho rằng Bản Ngã siêu nghiệm chỉ là một khái niệm có
tính cách “Thần Tượng” (idol) KHÔNG đứng vững trước Thực
Ngiệm cũng như sự phân tích của Lý Trí!
Walpola Rahula thì lập luận: “ Có hai ý tưởng đã “đâm rễ” rất sâu
vào đời sống Tâm Lý của con người : Tự Bảo Vệ (self-protection) và
Tự Duy Trì(self-preservation). Vì để tự bảo vệ, con người đã tạo nên
một đấng Thượng Đế nhằm được che chở hầu có được một cuộc
sống an toàn và vững lòng tin, giống như trường hợp của một đứa bé
cần được sự nương tựa, che chở của cha mẹ nó.
Để “Tự Duy Trì” (self-preservation), con người lại tạo nên một Linh
Hồn hay Bản Ngã để được sống đời đời. Trong sự ngu muội, sợ hãi,
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yếu hèn. ham muốn, con người cần 2 điều trên để tự vỗ về an ủi; nên
cố “bám víu” vào đó một cách sâu đậm và cuồng tín…
Phật Giáo cho rằng các khái niệm về Thượng Đế và Linh Hồn nêu
trên đều Sai Lầm và Trống Rỗng…….Cũng như, các lời Giảng Dạy
của Phật Tổ nhằm chống lại các điều đó đi ngược lại với Thường
Tình và lòng ham muốn, vị kỷ của con người”.
Thật ra, theo Peter Harvay, thì Maitri Upanishad được soạn thảo sau
khi Phật Giáo ra đời, đã phân biệt Bản Ngã cá nhân (individual self)
với Bản Ngã vũ trụ (Universal self), và đã có vài nét đặc trưng tương
tự với Niết Bàn của Phật Giáo. Nhưng cũng theo Harvey, Phật Tổ
còn muốn đi xa hơn nữa vì theo Phật, chính sự thèm khát có được
một Bản Ngã trường tồn là điều khiến đương sự sẽ phải tái sinh
không biết bao nhiêu kiếp , do đó sẽ làm cản trở con đường Giải
Thoát! (18)
Cố Triết Gia Kim Định có viết về vai trò của Phật Giáo trong đồng
văn của nền Văn Hóa, Triết Học Ấn Độ như sau:
“Đó chính là tinh thần Upanishad đã tiến triển nhiều đến độ không
còn thèm dấu diếm nữa nên đã dám nói toạc ra tất cả sự thật phủ
phàng vào mặt Tăng Lữ Brahmin. Chúng ta biết tiếng “OM” là một
từ được coi là Thánh trong việc Tế Tự, các tăng lữ thường vừa đi
kiệu vừa hát tiếng “OM”. Thế mà Phật Tổ đã không ngần ngại ví họ
với đoàn chó vừa đi vừa sủa ‘om’ ,’om’, ‘om’ để đòi ăn, thì ta thấy
sự chống đối đã đi xa biết bao. Chính vì óc can đảm dám nói thẳng
sự thật như thế mà sau này Phật Giáo bị đẩy ra khỏi đất Ấn, vì đó là
đất đã nằm trọn vẹn dưới phủ việt của Brahmin. (ngày nay bên Ấn
chỉ còn vài ba trăm người theo Phật)”(19).
d) Giai Đoạn VEDANTA
Tuy Phật Giáo bị đuổi đi nhưng tinh thần Upanishad vẫn còn lại trên
đất Ấn Độ dưới hình thức ôn hòa hơn nhằm THỐNG NHẤT cả Tế
Tự lẫn Triết Lý (20) có tên là VEDANTA
Vedanta là một trong 6 triết hệ chính thống (astika) của Ấn Độ.
Vedanta còn có tên là Uttara (hậu) Mimansa, nơi đây Hiền Giả
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Badarayana đưa ra lý thuyết về Brahman. Đó là một tập hợp 555
Kinh (sutra). Những nhận xét và dẫn giải trong Vedanta căn cứ trên
hệ phái Samkhya, nhưng Vedanta không chấp nhận quan niệm rằng
Purusha hiện hữu dưới nhiều hình thái khác nhau.. TheoVedanta,
Thưc Tại chỉ có MỘT là BRAHMAN. Phần còn lại của Vũ Tru, kể
cả Tâm Trí và các biến thái của nó chỉ là những lớp thêm vào Thực
Tại Duy Nhất đó!
Vậy VEDANTA là gì ? Là Từ kép gồm “Veda” có nghĩa là “hiểu
biết”,” minh triết” và “anta” cò nghĩa là “kết thúc, tận cùng” . Do đó,
Vedanta vừa có nghĩa là do Veda phát xuất, mà cũng có nghĩa là tận
cùng của Kinh Veda vì đồng thời nó chống đối Veda.
Vedanta gồm 3 trường phái chính yếu sau đây:
_ Advaita-vedanta hay Nhất Nguyên tuyệt đối (Absolute Monism)
_Visistadvaita-vedanta hay Nhất Nguyên tương đối, có phẩm
tính(Qualified Monism)
_ Dvaita-vedanta hay Nhị Nguyên luận
_ Advaita-vedanta
Triết Gia Shankara ‘chủ trì’ trường phái Advaita-vedanta. Theo
Shankara, chỉ có một Thực Tại duy nhất là BRAHMAN mà bản chất
là Ý Thức thuần túy. Vì đứng từ quan điểm này để bàn luận về linh
hồn cá thể, về thế giới và về vị thượng đế có ngôi vị Ishwara nên ông
cho tất cả là “Ảo Ảnh”! Theo Shankara, sự Giải Phóng cuối cùng sẽ
đến khi hành giả ý thức được rằng sự Hiệp Nhất giữa linh hồn cá thể
và Linh Hồn vĩnh cửu sẽ được thực hiện qua công phu Trầm Tư,
Nhập Định thuộc loại hiểu biết Siêu Nghiệm.
Shankara cho rằng một đời sống Đạo Hạnh là điều kiện đầu tiên cần
thiết cho sự thể nghiệm Siêu Hình, tuy nhiên cũng chỉ giúp ích một
cách gián tiếp mà thôi trong việc tẩy rửa TâmTrí . Giải Thoát chỉ đến
sau một quá trình Tu Tập lâu dài và gian khổ mà cuối cùng hành giả
đã thực sự thể nghiệm Tự Ngã với Brahman chỉ là MỘT.
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Từ ngữ “Advaita” cũng có nghĩa là “phi nhị nguyên” (non-dualism).
Advaita-vedanta tiếp tục con đường của “Áo Nghĩa Thư”, cũng như
quan niệm Hồn đích thực (Jiva) chính là Brahman và có những đặc
điểm sau đây là : không phẩm tính (nirguna), không loạn động
(nishkriya), không “phần mớ” (nir-avayava ) tuyệt đối vô điều kiện
(nirupadhika) và giản dị thuần nhất (nirvisesha). Tuy thế giới được
Advaita quan niệm là Nhất Nguyên (Monism) . nhưng thế giơí thực
tế mà quần chúng “tri giác” có tính cách Nhị Nguyên (Dual) do màn
Ảo Hóa (Maya), hay do tình trạng thiếu hiểu biết.
_ Visistadvaita-vedanta
Trường phái Vedanta thứ hai là Visistadvaita-vedanta. mà vị sáng lập
là Ramanuja. Ông này quan niệm chỉ có Brahman mà thôi nhưng lại
xuất hiện dưới nhiều hình thái. Theo Ramanuja, Thượng Đế bao gồm
nhiều phần và những linh hồn cá thể cũng như thế giới vật chất làm
nên “xác thân” của Ngài. Ramanuja đã kết hợp khái niệm về một vị
Thượng Đế có ngôi vị với quan niệm Nhất Nguyên của Shankara về
một vị Thượng Đế duy nhất với tính Phổ Biến. Quan niệm “kết hợp”
này của Ramanuja rất “ăn khách” đối với đa số quần chúng.
_ Dvaita-vedanta
Vị sáng lập ra trường phái thứ ba Dvaita-vedanta là Madhvcharya.
Ông này nhấn mạnh đến sự phân biệt nghiêm chỉnh giữa Thượng Đế
(Vishnu) với những con người cá thể (Jivas), Theo Madhvcharya, các
linh hồn cá thể lệ thuộc vào Thượng Đế để sống còn. Ông xem
Thượng Đế như là nguyên nhân sinh ra Vũ Trụ, ngoại trừ thế giới vật
chất. Madhvcharya cho rằng Tăng Lữ Brahmin là một Phẩm Tính
(attribute) của Thượng Đế tức là Vishnu. Và ông gán cho Thần
Vishnu một địa vị đặc biệt cao hơn các vị Thần khác.(21)
Phần trình bày trên đây lượt sơ qua quá trình hình thành của 3 trường
phái chính yếu của Vedanta. Như đã nói ở trên, VEDANTA là
khuynh hướnh Giàn Hòa giữa Tế Tự và Triết Lý, được kết tinh ở
Kinh Thần Ca Bhavagad-Gita vừa chập nhận Tế Lễ như Veda-Aryen,
vừa chấp nhận Yoga như Dravidien.
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Cố Triết Gia Kim Định viết : “Và đó là nền tảng của Ấn Độ Giáo,
một nền Triết Lý đầy mâu thuẫn trong Triết Lý cũng như ngoài Xã
Hội, khiến cho học giả rất ngạc nhiên ở những giai đoạn đầu khi
chưa khám phá ra nền văn hóa Dravidien. Và khi khám phá ra
Dravidien rồi thì thấy không thể nói là bên nào nữa, mà cả hai đã làm
một cuộc giao thoa văn hóa , và nhờ đó Tôn Giáo VEDA đã có thể
đóng góp vào việc tạo ra một nền TRIẾT LÝ tương đối Thống Nhất
và kiến thiết nên những Đỉnh Siêu Hình vừa Cao vừa được nhiều
người tận tâm suy phục, đến độ Không có những cuộc Sụp Đổ như
bên Triết Học Tây Phương trong đó các đợt sau xây trên đống vụn
của các đợt kiến trúc trước.
Tại sao cũng là tinh thần ARYEN mà phần còn lại bên Âu Châu luôn
đổ vỡ còn phần còn lại bên Ấn Độ lại vươn lên được những Đỉnh
Cao Siêu Hình thì rõ ràng là nhờ Văn Hóa DRAVIDIEN…
Tuy nhiên, ảnh hưởng Dravidien cũng chỉ đạt đến đó và không bao
giờ lấy lại được phong độ xưa, tức là Vượt ý niệm Cứu Độ của
Aryen để trở lại ý niệm Tiến Hóa của Dravidien. Vì để đạt được ý
niệm TIẾN HÓA thì phải chú trọng đến cả Thế Gian lẫn Siêu Nhiên,
nhưng vì sự chống đối Veda của các Upanishad đã không thoát khỏi
luật “Mạnh Chống Mạnh Chấp”, tức là đã rơi vào chỗ hy sinh Thế
Gian như Veda, nên tuy hạ giá được các Thần Veda, nhưng cũng hạ
giá luôn cả Thế Gian, để từ đấy Quy trọn vẹn vào Nội Tâm để Mặc
Đời trong tay Thao Túng của Tăng Lữ!
Thế là nền NHÂN BẢN chỉ còn nằm rên xiết dưới xiềng xích bất
công tày trời của đẳng cấp, và tục thiêu sống đàn bà góa vẫn còn tiếp
tục thi hành trong hai ngàn năm mà đã không có một cuộc giải phóng
đích thực nào. Do đó ta thấy rõ sự vô tích sự của nền Triết Lý Ấn Độ
thoạt nhìn vào thì thực rực rỡ huy hoàng, nhưng xét về công việc
Gỉai Phóng Con Người thì VÔ HIỆU, đến khi xét tận nguồn cội thì
mới thấy là nền móng hỏng. Chính sự hỏng đó đã giam cầm Ấn Độ
suốt bao ngàn năm….”(22).
Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao cùng có chung một nguồn gốc
NÔNG NGHIỆP mà bên Viễn Đông, Lạc Việt đã bãi bỏ được sớm
sủa chế độ Nô Lệ và đồng thời đặt được nền móng vững chắc cho
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một nền Nhân Bản Tâm LIinh Đích Thực , trong khi bên Ấn Độ tuy
Triết Lý đã đạt được Đỉnh Siêu Hình Cao Ngất, nhưng tình trạng Xã
Hội với tệ nạn Đẳng Cấp thì “đâu vẫn hoàn đó” trên mấy ngàn năm ?
Cố Triết Gia trả lời: “Khác nhau như vậy là tại sự thâu hóa văn minh
DRAVIDIEN đã không do người Dravidien hiện thực, nhưng là do
người ARYEN, vì thế dù chuyển hóa theo Dravidien nhưng trong
dòng máu các hiền triết Aryen vẫn còn mang nặng tính chất Trưởng
Gỉa Quý Tộc , không biết lo cho toàn dân cũng như Không chú ý đến
việc Đem Triết Lý thâm nhập Vào Đời Sống: do đó, Triết có vươn
cao mấy đi nữa thì cũng bỏ thây kệ xã hội với những bất công trầm
trọng ngay từ trong bản chất”
Khác với Viễn Đông, tuy chính quyền cai trị có nằm phần lớn trong
tay HOA TỘC, nhưng VIỆT TỘC vẫn tham dự vào đời sống văn hóa
và nắm phần then chốt, do đó mà đã thực hiện được chữ GIAO CHỈ
tức là Nét Trời (chỉ Thiên hay là Tự Do) thâm nhập vào đời sống Xã
Hội (chỉ Địa hay là Bình Sản)…..chí như những nền Siêu Hình cao
ngất như Ấn Độ xét về mặt Nhân Sinh vẫn còn đầy đủ những mơ
mộng đâu đâu, Chưa phải là “Tìm Phi Thường Trong Những Cái
Thường Thường” nên cũng KHÔNG là MINH TRIẾT “!(23)
KẾT LUẬN
Cũng như với Văn Hóa, Triết Học Tây Phương, ta cũng có nhiều
điều cần phải học hỏi với Văn Hóa, Triết Học Ấn Độ hầu bổ túc cho
nền Văn Hóa, Triết Học nước nhà. Tuy nhiên, sau khi đánh một vòng
chân trời xuyên qua Tây Phương rồi Ấn Độ, cảm tưởng đầu tiên của
chúng tôi là những gì chúng ta có thể học được từ hai nền Văn Hóa,
Triết Học nêu trên có vẻ chỉ dừng lại ở những Giá Trị có tính cách
‘Phần Mớ’. Còn phần Nền Tảng, Cốt Cán nhất là CƠ CẤU Toàn
Diện của một nền Nhân Bản Tâm Linh Đích Thực thì cả hai Tây
Phương lẫn Ấn Độ hình như vẫn còn thiếu! Vì như Sử Gia Will
Durant đã có lần tuyên bố: “Nếu Tây Phương là thế giới của SỰ
VẬT, Ấn Độ là thế giới của THẦN LINH, thì Viễn Đông mới thực
sự là Quê Hương của NHÂN BẢN”. Ngoài ra, vì chúng ta đang đi
tìm một Khuôn Mẫu Sống cho CON NGƯỜI thực sự “bằng xương
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bằng thịt” “ở đây và bây giờ” nên có lẽ cần phải đánh thêm một vòng
nữa qua Viễn Đông trước khi trở về với Quê Hương Việt Nam.
Trước khi chấm dứt phần hai của bài viết này, luôn tiện chúng tôi xin
được đề cập đến môt đề tài bổ túc là “Đường Hướng Hội Nhập Văn
Hóa” vì có liên hệ một phần với Văn Hóa Ấn Độ. Hình như đã có
một số đề nghị cho mục tiêu nêu trên. Theo thiển ý thì nếu lúc ban
đầu sợ chưa nắm vững Nội Dung cũng như Cơ Cấu của Văn Hóa
Việt, thì tạm thời theo khuôn mẫu “Tam Giáo Đồng Nguyên” đã một
thời được Tiền Nhân ta áp dụng. Tuy nhiên với Nho giáo thì đừng
dừng lại ở Hán Nho mà cố gắng vươn tới Nho Nguyên Thủy hay
VIỆT NHO. Với Lão Phật, cũng phải cố gắng vượt đợt Tôn Giáo để
lên tới MINH TRIẾT.
Còn về một khuôn mẫu được đề nghị nhằm phối hợp một Tôn Giáo
Tây Phương với nền Văn Hóa Ấn Độ thì chúng tôi hơi dè dặt về việc
này. Lý do là Tôn Giáo Tây Phương thường dựa trên Lễ Nghi hình
thức cho đại chúng, mà phối hợp với Văn Hóa Ấn Độ theo con
đường Bhakti thì cũng lại cho đại chúng, thì dễ sinh ra “Mê Tín Dị
Đoan”. Với Ấn Độ thì còn con đường Huyền Niệm, nhưng phải bổ
túc Bhakti với Jnana tức con đường Trí Huệ mới mong tránh bớt
phần nào nguy cơ vừa đề cập ở trên. Không nên làm ngược lại vì lấy
cớ là sợ giáo lý trừu tượng quá đối với đại chúng! Vì đã có Bhakti rồi,
chỉ thêm Jnana để bổ túc mà thôi.
Tuy nhiên đây không phải là khuôn mẫu lý tưởng vì cả hai đều mới
hội nhập từ ngoài. Theo thiển ý khuôn mẫu “Tam Giáo Đồng
Nguyên” còn thích hợp hơn vì đã có lâu đời và đã được thử thách.
Lê Việt Thường
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Lê Việt Thường
PHẦN MỘT :
MỘT CÁI NHÌN VỀ “HUYỀN SỬ TIÊN RỒNG”
DẪN NHẬP
Trên hành trình đi về với Văn Hóa Viễn Đông và Việt Nam, có một
TRỞ NGẠI lớn lao là đại đa số giới Trí Thức gọi là “Tây Học”
thường không nắm vững Tinh Hoa của Văn Hóa Viễn Đông và Việt
Nam, nên có thói quen áp dụng một cách Sai Lạc, không đúng chỗ
các Phạm Trù của TÂY PHƯƠNG vào môi trường Văn Hóa Viễn
Đông và Việt Nam, nhất là trong lãnh vực Huyền Thoại học. Do dó,
vấn đề ưu tiên và cốt yếu ở đây có lẽ là phải HIỂU ĐÚNG Thần
Thoại,Huyền Thoại, Huyền Sử là gì?
I) VAI TRÒ HUYỀN THOẠI, SỬ TRUYỆN
A) ĐẠI CƯƠNG
Phần này chúng tôi đã trình bày đầy đủ trong một bài viết trước đây .
Ở đây, chúng tôi xin tóm tắt vừa đủ để áp dụng cho trường hợp này.
Chúng ta biết rằng Huyền Thoại, Sử Truyền kỳ rất phổ biến ở thời kỳ
sơ khai của mọi dân tộc. Sử Cổ Truyền của dân tộc Việt được mở
đầu bằng họ Hồng Bàng, Lạc Long Quân với 18 đời Hùng Vương và
các truyện đi kèm như được chép trong sách “Lĩnh Nam Trích
Quái”…..Còn ở bên Tây Phương, một trong những nguồn văn hóa là
Thần Thoại Hy Lạp khởi đầu từ Sử Thi truyền miệng…..
Nhưng đến thời Socrates thì Thần Thoại bị đả phá vì bị Socrates xem
như là nguồn gốc của “mê tính dị đoan”. Triết Cổ Điển Tây Phương
vì chống đối Thần Thoại nên trở thành DUY LÝ. Khuynh hướng này
càng nổi bật với sự ra đời của Khoa Học cùng với sự lớn mạnh của
trường phái Duy Nghiệm (Positivism). Áp dụng Duy Nghiệm hay óc
tôn thờ khoa học vào Sử Học thì gọi là DUY SỬ (Historicism).
Ở các thế hệ vừa qua, vì phương pháp Khoa Học nhiều khi được áp
dụng một cách quá trớn hay không đúng chỗ nên đã gây nên một
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phong trào chống đối , nhất là từ phía những nhà Hậu Hiện Đại như
Nietzsche (Triết), Jung (Tâm Lý), Lévi-Strauss (Nhân
Chủng)…..Riêng Lévi-Strauss đã được gợi hứng lập ra Cơ Cấu luận
(Structuralism) là do một Học Giả về Nho Giáo là Marcel Granet. Về
phần Marcel Granet, phương pháp mới mẻ mà ông này đề ra là đi
“Tìm SỰ THỰC xuyên qua HUYỀN THOẠI, rồi Kiểm Chứng bằng
XÃ HỘI HỌC”.
Ngày nay, nhiều Học Giả trong các lãnh vực khác nhau đã bàn đến
cũng như sử dụng Huyền Thoại cho địa hạt chuyên môn của mình
như Georges Gusdorf trong Triết Học, Marcel Granet trong Xã Hội
Học,Claude Lévi-Strauss trong Nhân Chủng Học, và gần đây
Stephen Oppenheimer trong tác phẩm “Eden in the East”…..vvv…..
B) HIỂU ĐÚNG HUYỀN THOẠI
Có lẽ đến phiên chúng ta thử áp dụng các phương pháp nêu trên
trước tiên vào một Huyền Thoại của dân tộc Việt như : “Tương
Truyền Đế Minh tuần thú phương Nam gặp Vụ Tiên trên núi Ngũ
Lĩnh”.
Đọc hay nghe kể về Truyền Thuyết trên, một người Dân VN bình
thường có lẽ sẽ tưởng tượng ra câu chuyện như sau:” Sau khi sinh ra
Đế Nghi với bà vợ lớn họ Thục, Đế Minh mới ra đi chu du về
phương Nam và may mắn gặp được nàng con gái Vụ Tiên trên núi
Ngũ Lĩnh. Đem lòng yêu thương, Đế Minh mới cưới Vụ Tiên đem về
sinh ra cho Chàng được một Hoàng Nam đặt tên là Lộc Tục với dung
mạo đoan chính, thông minh tính Trời.” Và theo Nietzsche, đó có thể
là đề tài gợi hứng sáng tác cho các Thi Sĩ, Điêu Khắc gia, Họa
Sĩ……
Còn nhìn dưới ánh sáng của khoa Tâm Lý Miền Sâu của C. Jung, thì
Đế Minh KHÔNG hẳn là một Cá Nhân đặc thù nào đó mà có thể là
một SƠ NGUYÊN TƯỢNG (Archétype Primordial)) hiện hữu trong
thế giới Tưởng Tượng của mỗi người trong chúng ta. Điểm độc đáo
của Jung là trong khi đa số chúng ta thường cho cõi Tưởng Tượng là
không có Thực, thì trái lại ông cho rằng thế giới TƯỞNG TƯỢNG
(Psyche) cũng có THỰC y như thế giới Hiện Tượng, Vật Chất mà
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mỗi người trong chúng ta thấy, nghe, ngửi, “rờ mó”, cảm
nhận…..hằng ngày. Hơn thế nữa, theo JUNG, những Sơ Tượng nằm
trong TIỀM THỨC CÔNG THÔNG (Inconscient Collectif) Khởi
Nguồn cho mọi SÁNG TẠO và là Nguồn Gốc của các TRÀO LƯU
VĂN HÓA .
Còn dưới cái nhìn của Xã Hội học , thì câu chuyện “Đế Minh”
KHÔNG hẳn để ám chỉ một Nhân Vật LỊCH SỬ nào mà đề cập đến
những đợt NAM TIẾN kèm theo với hiện tượng thường xảy ra là
Trai Bắc “Đế Minh” lấy Gái Nam “Vụ Tiên”.
Còn theo phương pháp CƠ CẤU, thì Đế Minh (số 2) kết hợp với Vụ
Tiên (số 3) làm nền cho NGŨ HÀNH (Ngũ Lĩnh) là nền Triết Lý chi
phối tất cả địa bàn Văn Hóa của toàn vùng Viễn Đông.
Trên đây, chúng tôi thử trình bày sơ qua một vài cách thức Tiếp Cận
HUYỀN THOẠI trong các lãnh vực khác nhau, nhằm nhấn mạnh
đến sự TỐI QUAN TRỌNG của Huyền Thoại đối với giới Học Giả
Quốc Tế ngày nay, nếu được hiểu một cách ĐÚNG ĐẮN. Thật vậy,
nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu của đại đa số các tầng lớp và lãnh vực
trong xã hội loài người, nên Huyền Thoại, HUYỀN SỬ có thể đem
lại sự THỐNG NHẤT Văn Hóa cũng như sự ĐOÀN KẾT Dân Tộc.
Trong khi đó, một số Trí Thức “Tây học” Việt Nam trước đây và
ngay cả hôm nay, theo các khuynh hướng “Duy Khoa
Học”(Positivism) hay“Duy Sử” (Historicism) vì không hiểu giá trị
đích thực của Huyền Thoại, nên hô hào đả phá hay tìm cách trình bày
một cách lệch lạc, do đó đã và đang đóng góp vào việc gây nên sự
Phân Hóa, Chia Rẽ trong Cộng Đồng Việt Nam.
Một cách đại cương và vắn tắt, điều QUÁ TRỚN mà những “tay”
Duy Khoa Học hay Duy Sử thường vấp phải là muốn đem áp dụng
các Tiêu Chuẩn của Khoa Học Thực Nghiệm như tính MINH
NHIÊN KHÁCH QUAN với các Phương Pháp, Tiêu Chuẩn của nó
vào các Khoa NHÂN VĂN. Ông Tổ của DUY NGHIỆM là Auguste
Comte đã thử làm điều này và đã THẤT BẠI!
Tuy nhiên, trong các Khoa NHÂN VĂN như khoa HUYỀN SỬ cũng
có loại QUY LUẬT kiểu “Nhân Văn” thích hợp hơn thường gọi là
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tính MẠCH LẠC NỘI TẠI (Cohérence Interne), đòi hỏi phải có sự
hiện diện của tính KIÊN ĐỊNH (Consistency) nhằm liên kết các Dữ
Kiện lại vói nhau trong một cái Khung Khoa Học (Scientific
Framework). Và Tính KIÊN ĐỊNH (Consistency) là Tiêu Chuẩn
QUAN TRỌNG Nhất đối với giới Học Giả QUỐC TẾ ngày nay!
C) CÁCH HIỂU SAI : HUYỀN THOẠI HIỂU NHƯ LỊCH SỬ
Có điều LẠ LÙNG là ở thế kỷ 21 này rồi, có người làm việc Nghiên
Cứu mà không ý thức được các điều trên, nên cứ tiếp tục áp dụng các
PHƯƠNG PHÁP cũng như đưa ra những TIÊU CHUẨN đã Cũ Kỹ,
LỖI THỜI của các trào lưu DUY NGHIỆM và DUY SỬ của các thế
kỷ 18, 19! Lại còn khoe là mình dùng những tài liệu mới từ Internet.
Dữ kiện MỚI mà áp dụng Phương Pháp, Tiêu Chuẩn CŨ thì cũng
vậy thôi!
Điểm SAI LẦM Nền Tảng của DUY SỬ (Historicism) là Hiểu
HUYỀN THOẠI như là SỬ KÝ, hay ít nhất áp dụng vào Huyền
Thoại những PHƯƠNG PHÁP, TIÊU CHUẨN của Sử Ký. Chẳng
hạn :
Tiêu Chuẩn: NGUYÊN BẢN, CHÍNH BẢN : “ông Tổ” Cơ Cấu
Luận (Struturalism) và cũng là một “Chuyên Viên Lỗi Lạc ” về
Huyền Thoại học là C. Lévi-Strauss đã cho chúng ta MIỄN “yêu
sách” nêu trên vì theo ông, đây là HUYỀN THOẠI chứ KHÔNG
phải SỬ KÝ!. Như đã nói ở trên, Auguste Comte đã THẤT BẠI khi
muốn áp dụng tính”Minh Nhiên Khách Quan” vào các khoa Nhân
Văn vì lý do là ngay ở đợt “Hạ Nguyên Tử” (sub-atomic) của thế
giới Vật Lý , cái gọi là tính “Minh Nhiên Khách Quan” này đã “hết
xài” rồi, huống gì là ở các khoa Nhân Văn! Nay thì như đã nói ở trên,
giới Học Giả Quốc Tế đã áp dụng các Tiêu Chuẩn khác trước như
tính “Mạch Lạc Nội Tại”, tính “Kiên Định” đi kèm với cái “Khung
Khoa Học” từ lâu lắm rồi! Do đó, cứ tiếp tục nhân danh sự Chính
Xác trong Dữ Kiện để đòi hỏi phải có NGUYÊN BẢN, CHÍNH
BẢN trong lãnh vực HUYỀN THOẠI thì chỉ chứng tỏ là KHÔNG
nắm vững vấn đề cũng như KHÔNG hiểu Huyền Thoại là gì cả!
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Lévi-Strauss cũng không quan niệm khác khi ông xem mọi VĂN
BẢN như nhau. Vì điểm độc đáo trong Huyền Thoại học nằm ở chỗ
khác , chứ không phải nơi Văn Bản! Việc đòi hỏi Nguyên Bản,
Chính Bản chỉ là thói quen của các “tay” Duy Sử có thể thích hợp ở
địa hạt SỬ KÝ, nhưng KHÔNG thể áp dụng vào lãnh vực HUYỀN
THOẠI được !
Học Giả M. Granet “ nói rất trúng rằng văn minh Tây Phương
chuyên về NÓI thì căn cứ trên Ngôn Ngữ học ( một cách chung
chung và VĂN BẢN trong giai đoạn LỊCH SỬ) thì phải, còn văn
minh Đông Phương là văn minh LÀM, thì phải căn cứ trên Sự Kiện
XÃ HỘI mới trúng. Và lúc ấy thì vấn đề TÁC GIẢ và Thời Kỳ VIẾT
ra đâu còn quan trọng như bên Tây Phương nữa mà đòi Nguyên Bản,
Chính Bản !
Sở dĩ vấn đề TÁC GIẢ cũng như Nguyên Bản, Chính Bản quan
trọng cho TÂY ít nhất ở thời Hữu Sử, là vì các Tác Phẩm của họ hầu
hết do Một CÁ NHÂN sáng tác. Còn bên Viễn Đông thì trước hết do
TOÀN DÂN “thai nghén ấp ủ”, nói đi kể lại cả TỪNG NGÀN NĂM
rồi sau cùng “Tác Giả” mới xếp đặt lại để lên khuôn. Trước khi La
Quán Trung viết ra Tam Quốc” hay Ngô Thừa Ân viết “Tây Du Ký”
hoặc Thị Nại Am viết “Thủy Hử”, Trần Thế Pháp viết “Lĩnh Nam
Trích Quái”….. thì “Tam Quốc”, “Tây Du Ký”, “Thủy Hử”, “Lĩnh
Nam Trích Quái” ….đã từng được từng trăm ngàn người kể đi kể lại,
tô điểm thêm thắt….. Cho nên, những người căn cứ vào thời kỳ Trần
Thế Pháp mà chối là truyện “Lĩnh Nam Trích Quái” không có trước,
hoặc đồi chữ “trích” ra “chích” để đề cao phần “Sáng tác” của Tác
Giả là theo phạm trù CÁ NHÂN Tây Âu, ít chú trọng phần Sáng Tác
của DÂN GIAN và vô tình làm giảm mất tính chất U LINH thâm
viễn cổ kính của Bản Văn!
Chính vì không nắm vững nét Đặc Trưng trên của Văn Hóa Đông
Phương và Việt Nam nên CỨ mở miệng ra là đòi NGUYÊN BẢN,
CHÍNH BẢN! Tại họ không hiểu rằng Huyền Thoại KHÔNG phải là
Sử Ký là môn học có thể cần đến sự CHÍNH XÁC của Dữ Kiện. Trái
lại, Huyền Thoại, Huyền Sử nhấn mạnh trên Ý NGHĨA, ĐẠO LÝ
của câu chuyện, chứ không phải sự Chính Xác của Dữ Kiện nên
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không cần theo các Tiêu Chuẩn của SỬ KÝ vì lẽ dễ hiểu, Huyền
Thoại có những Tiêu Chuẩn riêng của nó: Tại mình không biết đó
thôi!
Lẽ dĩ nhiên, các “tay” DUY SỬ Đông cũng như Tây đâu có hiểu
Huyền Thoại, Huyền Sử là gì đâu. Do đó, họ mới “tỏ mối ngờ vực về
truyền thuyết Âu Cơ. “Cái thuyết nói 50 con theo mẹ về núi, biết đâu
không phải là thế”! Cũng vì không hiểu tính chất của Huyền Thoại
mới đòi “dựa trên những chuyện cổ tích và truyền thuyết trong dạng
trinh nguyên”.
Lý luận “loanh quanh” một hồi rồi đưa ra một phán đoán “chắc nịch”:
“Thêm vào đó, rất ít khi chúng ta nhìn vào những nhân vật ở thời
huyền sử như một biểu tượng của thời đại, chứ không phải …người
thật”. Đúng là một Phát Giác “ĐỘNG TRỜI”! Để xem nội dung chi
tiết của ‘Khám Phá” này là gì đây ?
Tác giả viết: “ Truyền thuyết dựng nước của Tàu thường được kể
như sau: Trước hết là Bàn Cổ . Bàn Cổ từ trong trứng nhảy ra đầu
đội trời chân đạp đất đến 18 ngàn năm, rồi chết…..Sau Bàn Cổ ít lâu
đến thời Tam Hoàng và Ngũ Đế………Tam Hoàng thường kể đến
nhất gồm có:
Hoàng Đế, Phục Hi và Thần Nông. Còn những vị Ngũ Đế quen thuộc
nhất bao gồm: bà Nữ Oa (đội đá vá trời), vua Nghiêu (Yao) và Thuấn
(Shun). Nghiêu truyền ngôi cho Thuấn. Thuấn truyền ngôi cho Yũ
(Vũ). Vũ thiết lập nên nhà Hạ, triều đại đầu tiên của Trung Hoa. Nhà
Hạ truyền đến 18 đời thì bị mất về tay Thành Thang, dựng nên nhà
Thương (Shang), cũng còn gọi là Ân (Shin)………Nhà Hạ có thật
hay không, cũng không chắc. Nhưng nhà Thương đã được chứng
minh là có thật, bằng các tài liệu khai quật của ngành khảo cổ…..
Tam Hoàng và Ngũ Đế hoàn toàn mang tính huyền thoại. Nhìn một
cách khoa học và khách quan hơn, các vị này phải được xem như
biểu tượng cho thời đại, cho nền văn minh. Biểu tượng cho một khối
dân tộc, hoặc nền văn minh và trình độ làm lụng sinh sống của dân
tộc đó, ở vào thời đó. Thí dụ. Phục Hi đặt ra bát quái, Kinh
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Dịch…..Thần Nông là ông vua dạy dân chúng về nghề nông và trồng
dược thảo, chữa bệnh……
Cũng ở dạng biểu tượng rất có thể bà Nữ Oa thuở ban đầu đứng đầu
danh sách về Tam Hoàng . Bởi bà tượng trưng cho xã hội theo mẫu
hệ……..”(1)
Thành thật mà nói, chúng tôi rất THẤT VỌNG, tưởng có khám phá
gì mới mẻ, vì các điều trên có thể tìm thấy trong rất nhiều sách về cổ
sử Tàu. Xin “mách nước” tác giả một chi tiết rất quan trọng sau đây:
theo truyền thuyết thì Tam Hoàng được đặt ở thiên niên kỷ thứ 5
trước công nguyên, chứ khoông phải thứ 3 như các Sử Gia sau này
viết. Ngoài ra, theo truyền thuyết cũng như theo các Nho Gia như
Lưu Hâm, Lưu Hướng… thì thứ tự của Tam Hoàng phải là Phục HyNữa Oa-Thần Nông. Nhưng sau này, Hiên Viên (-2695 còn sau họ
Hồng Bàng -2879) đáng lẽ nằm trong Ngũ Đế , lại được đưa vào thế
chỗ bà Nữ Oa trong Tam Hoàng và được “công kênh” lên làm
“Hoàng Đế”!
Đúng là “bàn tay lông lá” của kẻ Thống Trị! Cũng xin “mách nước
“ tác giả một chi tiết khác là vì lý do nêu trên và vô số lý do khác,
nhiều người nghĩ rằng người Tàu đã CHÔM Huyền Thoại của Việt
Tộc. Chứ tuyệt nhiên Ngô Sĩ Liên KHÔNG có “Chôm” Huyền Thoại
“Tiên Rồng” của người Mường như có ngưới gán cho ông! Đúng là
“oan ơi ông địa”! Có thể Ngô Sĩ Liên chép lại từ “Lĩnh Nam Trích
Quái” của Trần Thế Pháp, nhưng Trần Thế Pháp cũng chỉ ghi lại
những gì đã lưu truyền trong dân gian VIỆT nhiều ngàn năm trước
đó mà thôi! Người Mường cũng thuộc Đại Tộc Bách Việt nên vì vậy
họ có nội dung chuyện kể hơi khác với nội dung của người Việt.
Có nhiều cách thức, nguyên tắc, tiêu chuẩn để kiểm chứng mà chúng
tôi sẽ trình bày ở phần sau để xem nhóm người nào xứng đáng đại
diện nhất cho Tinh Thần và Nội Dung của “Huyền Sử TIÊNRỒNG” ! Tuy nhiên, vì là Huyền Thoại, Huyền Sử chứ không phải
là Sử Ký nên chúng ta không nên dùng tiêu chuẩn NGUYÊN BẢN,
CHÍNH BẢN như đã nói ở trên., vì không thích hợp cũng như trái
với các Tiêu Chuẩn QUỐC TẾ trong lãnh vực này! Nếu làm khác,
“ông Tổ” Cơ Cấu luận là C. Lévi-Strauss sẽ “Nổi Giận” ngay vì ông
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sẽ CHÊ chúng ta là những kẻ thực sự KHÔNG CÓ CHÚT HIỂU
BIẾT GÌ VỀ HUYỀN THOẠI MÀ LÀM RA VẺ TA ĐÂY HIỂU
BIẾT THẬT!
II)NHỮNG VẤN ĐỀ GIẢ TẠO
A) ĐẾ MINH “NGƯỜI HOA” ?
Rồi tác giả lại “đặt vấn đề” không đúng chỗ, tức ở chỗ đáng lẽ không
có vấn đề gì cả, đối với ĐẾ MINH để rồi đưa ra kết luận rằng Đế
Minh KHÔNG phải là NGƯỜI HOA! Có bao giờ người VIỆT Chính
Cống có Lòng với Đất Nước, có trình độ Hiểu Biết thực sự về Văn
Hóa và Lịch Sử Dân Tộc lại xem Đế Minh là người Tàu đâu mà tác
giả phải “đặt vấn đề”, để rồi cuối cùng “chứng minh” là không phải
người Tàu?! Đúng là một vấn đề GIẢ TẠO! (2)
B) HÙNG VƯƠNG “LAI TÀU” ?
Tác giả lại DỰNG ĐỨNG lên một câu chuyện khác. Tác giả viết:
“Hai sự kiện chứa nhiều mâu thuẫn vẫn thường bị bỏ sót:
_ Thứ nhất: Tên hiệu tổ tiên gần và ngay cả của Hùng Vương đều
viết theo chữ Hán ròng”
Nếu thực tình tác giả tin như vậy chứ không phải là một hình thức
NGỤY BIỆN thì điều này càng chứng tỏ tác giả không hiểu “tí ti” gì
về Huyền Thoại cả? ! Vì một lần nữa, tác giả lại xem Huyền Thoại
như Sử Ký!
Như đã nói ở phần trên, Tác Giả chính yếu của Huyền Thoại là DÂN
GIAN. Huyền Thoại “TIÊN RỒNG” bắt đầu với họ Hồng Bàng vào
khoảng 2879 năm trước công nguyên, trải qua giai đoạn nước Văn
Lang kéo dài khoảng 2622 năm, qua nhà Thục, nhà Triệu, rồi khoảng
1000 năm bị Tàu đô hộ , đến nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà
Lý, nhà Trần, nhà Hồ rồi nhà Hậu Lê. Tổng cộng khoảng hơn 4000
năm.
Như vậy, Huyền Thoại “Tiên Rồng” đã được Dân Gian kể đi kể lại
trên hơn 4000 năm, bắt đầu với thời kỳ Lập Quốc , qua giai đoạn bị
Tàu đô hộ, rồi Độc Lập với nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ, nhà Hậu Lê.,
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cùng với ảnh hưởng của Tam Giáo: Nho-Lão-Phật. Thì đâu có gì là
lạ việc người Bình Dân gọi QUỐC TỔ là “VUA HÙNG”, còn Nho
Sĩ thì gọi là “ HÙNG VƯƠNG” và đó là điều chúng ta vẫn tiếp tục
làm cho đến tận ngày nay, khi gọi là “Vua Hùng”, khi gọi là ‘Hùng
Vương” tùy theo thói quen của mỗi người . Nên nhớ Trần Thế Pháp
là một NHO SĨ sống ở thế kỷ 15, thì việc ông viết là “HÙNG
VƯƠNG” cũng là chuyện Bình Thường mà thôi! Đâu là Vấn Đề ?
Đúng là tác giả một lần nữa BÀY ĐẶT ra một vấn đề GIẢ TẠO!
Tác giả viết tiếp : “Bởi “Hùng Vương” là một tên chữ Hán ròng, chỉ
có một trong hai chuyện đã xảy ra:
MỘT: Hùng Vương là người gốc Tàu hay lai “Tàu”, không biết tiếng
của dân bản địa. Do Lạc Long Quân dẫn đến áp đặt làm “vua” cai trị
dân địa phương. Như vậy, Hùng Vương chỉ có thể một quan thái thú
đầu tiên chứ không thể nào là quốc tổ được. Không có huyết thống
và DNA giống như loại của dân địa phương. Truyền thuyết theo như
“Việt Nam Sử Lược”, khác với kiểu Mường như sẽ trình bày kiểu
dưới, đặc biệt nhấn mạnh 100 con của Âu (Cơ) và Lạc (Long Quân)
toàn là con trai. Như vậy không có cách gì Hùng Vương đã trở thành
thủy tổ của dòng giống Lạc Hồng hết. Chỉ có thể vua Hùng các đời
sau, nếu vua thứ 1 và các vua kế tiếp đều lấy dân bản địa làm vợ.”(3)
Với những gì chúng tôi đã trình bày ở phần trên, có lẽ Quý Độc Giả
(nếu không “phì cười”!) thì cũng đoán được đây chỉ là một hình thức
NGỤY BIỆN của tác giả, và HÙNG VƯƠNG của chúng ta có trăm
phần trăm Nguồn Gốc VIỆT Tộc! Ngoài ra, còn là một Bằng Chứng
khác về việc tác giả KHÔNG HIỂU Ngôn Ngữ của HUYỀN THOẠI!
Huyền Thoại phải được “hiểu theo NGHĨA BÓNG” chứ KHÔNG
được “hiểu theo Nghĩa Đen” như Sử Ký! Chẳng hạn khi trong Huyền
Thoại “TIÊN RỒNG” có đề cập đến việc “Mẹ Âu Cơ sinh ra một bọc
trứng đem ra bỏ ngoài đồng, trong bọc nở ra một trăm trứng, mỗi
trứng là một con, bà đem về nuôi nấng, không cho ăn, cho bú mà tự
nhiên trường đại, trí dũng song toàn, ai cũng úy phục, bảo nhau là
những anh em phi thường”.
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Muốn hiểu đoạn trên, điều cần TRÁNH nhất là “hiểu theo Nghĩa
Đen” như tác giả đã làm đối với Vua Hùng, tức nhấn mạnh trên sự
Chính Xác của Dữ Kiện làm như sự kiện xảy ra thực sự như trong Sử
Ký! Làm vậy là HIỂU SAI Tinh Hoa của HUYỀN THOẠI vì Huyền
Thoại nhấn mạnh trên Ý NGHĨA, ĐẠO LÝ, chứ không phải trên Sự
Kiện và phải được “hiểu theo NGHĨA BÓNG”.
Do đó, ta có thể hiểu đoạn văn trên như sau: giống như trước kia
chúng ta có thói quen gọi nhau là ĐỒNG BÀO thì chính Tinh Hoa, Ý
Nghĩa của hai từ ‘Đồng Bào” được diễn tả qua Huyền Thoại “Bọc
Trứng ÂU CƠ” để chỉ mọi người VIỆT cùng chung một MẸ sống
trong Tình Nhà là ĐÙM BỌC, San Sẻ. Yêu Thương, Bình đẳng, lấy
chữ HÒA làm Lý Tưởng, cũng như theo Tinh Thần NHÂN CHỦ lấy
sự Tự Lực, Tự Cường làm Tiêu Chuẩn để SỐNG. Đặc biệt ý tưởng
“Mẹ Âu Cơ vứt Bọc Trứng ra đồng mà trăm con đều phương trưởng”
hàm ngụ chế độ BÌNH SẢN của Tổ Tiên chúng ta : ai cũng được có
phần Tài Sản. Đó là cách thức ĐÚNG ĐẮN nhất để hiểu đoạn văn
trên, chứ ĐỪNG HIỂU LẦM rằng Mẹ Âu Cơ là một bà mẹ “ác ôn”
nhẫn tâm” liệng” con ra đồng rồi bắt con mình “chịu đói chịu khát!
Nếu hiểu hay “làm ra vẻ” hiểu như vậy như tác giả đã làm đối với
HÙNG VƯƠNG là đã LẠC ĐỀ rồi đấy! Một cách tương tự, khuyên
tác giả đừng lo hão về VUA HÙNG: Ngài có máu LẠC HỒNG một
trăm phần trăm! Hãy đổi lối nhìn đi thì sẽ thấy!
C) “LẠC VƯƠNG” HAY “HÙNG VƯƠNG”? : MÔT VẤN ĐỀ
GIẢ TẠO CÓ TỪ THỜI THỰC DÂN PHÁP
Việc có người đặt vấn đề đối với danh hiệu HÙNG VƯƠNG của
Quốc Tổ VIỆT không phải mới xảy ra đây, mà đã bắt đầu từ thời
THỰC DÂN Pháp! Vấn đề đã được học giả người Pháp Henri
Maspéro đặt ra năm 1916 khi ông căn cứ trên ba Cổ Thư thì hai viết
“Lạc”, còn một viết “Hùng”…..Thuyết của Maspéro đã nảy sinh ra ở
chỗ ông không hiểu hay KHÔNG MUỐN HIỂU đoạn sử của Ngô Sĩ
Liên như sau:
“ Lạc Long Quân phong người con cả là Hùng Vương nối ngôi vua.
Hùng Vương con Lạc Long Quân không rõ tên húy, đóng đô ở
Phong Châu”.
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Đoạn văn đó có thể viết rõ hơn rằng : “Lạc Long Quân phong cho
con cả làm vua lấy hiệu là Hùng Vương”. Cứ như bản dịch trên thì
không thể lầm được: Lạc Long Quân mà người Tàu gọi là “Lạc
Vương” truyền ngôi cho con (người Tàu cũng gọi là Lạc Vương) lấy
hiệu là Hùng Vương. Chẳng thấy vấn đề gì cả , có chăng thì chỉ là
“Vấn đề tại sao Vua Cha không có Hiệu mà Vua Con lại có”. Nhưng
Maspéro đã không đặt vấn đề như vậy, mà lại đặt vấn đề PHẢI với
TRÁI: “HÙNG VƯƠNG hay LẠC VƯƠNG đàng nào phải?”
Theo Maspéro, trong bốn quyển nói đến Hùng Vương thì ba quyển
mới quá không đáng kể:
_ Một là “Việt Sử Lược”, thế kỷ 14
_ Hai là “Việt Điện U Linh Tập”, thế kỷ 14
_ Ba là “Thái Bình Hoàn Vũ Ký”, thế kỷ 10
Vậy chỉ còn “Nam Việt Chí” là Cổ (thế kỷ 5) viết “Hùng Vương”,
còn hai quyển kia: “Giao Châu Ngoại Vực Ký” và ‘Quảng Châu Ký”
đều nói “Lạc Vương”. Ông đã phân xử theo đa số : 2 thắng 1.
Thế nhưng nếu mở rộng tầm mắt xa hơn sách vở thì thắc mắc của
Maspéro được trả lời liền là “Giao Châu Ngoại Vực Ký” và “Quảng
Châu Ký” đứng ở Quan Điểm của NGƯỜI TÀU chép về Giao Châu
đang đặt dưới quyền thống trị của mình ,ĐỨNG Ở XA MÀ NHÌN
NÊN NÓI SƠ SÀI . Còn tác giả “Nam Việt Chí” thì CHUYÊN VỀ
VIỆT và người đến nơi thuật lại những Điều Mắt Thấy Tai Nghe,
nên ĐI VÀO CHI TIẾT nhiều hơn: Nhắc Cả DANH HIỆU VUA
Nữa.
Hai đàng không có gì nghịch nhau hết, Môt đàng NÓI CHUNG nên
viết “LẠC VƯƠNG” cũng như ta nói ‘Hán Vương”, “Sở Vương”
vậy. Còn một đàng Nói CHI TIẾT Hơn thì nhắc đến hiệu Vua là
“HÙNG VƯƠNG”. Thế thôi, có chi đâu mà phải đặt vấn đề. Thế mà
Maspéro dám dựng nên một thuyết (không thèm giả thuyết) lại còn
kèm theo những phán đoán quyết liệt “ex cathedra” để lên án cả bao
sử gia Tàu cũng như Việt. Sau đây là lý lẽ chính của Maspéro: “ Hai
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chữ “Lạc”, “Hùng” rất giống nhau nên dễ lẫn lộn, lỗi ở tại người
chép sách”
Để trả lời “phải nói là mặt chữ chỉ hơi giống nhau chút xíu chứ
không được nói rất giống nhau, vì đây là Khoa Học, không nên dùng
tĩnh từ bừa bãi. Chữ “Các” trong chữ “Lạc” có 6 nét, chữ ‘Quảng”
trong chữ “Hùng” 4 nét, cấu trúc lại khác hẳn, giống nhau ở đâu?
Đã vậy còn hai chữ “Lạc” khác là ‘Lạc” bộ ‘Mã” và “Lạc” bộ “Trãi”
cũng được thông dụng như “Lạc” bộ “Các” thì dễ gì lầm được. Xưa
nay có lầm là những chữ thông thường như “Tác” đọc ra “Tô”,
“Ngô” đọc ra “Quá”…..vvv…..Còn đây là danh hiệu Vua bao người
nói đến, sao dám gán sự sai lầm bừa bãi vậy?
Nhất là phải đi qua mặt biết bao học giả uyên thâm tại chỗ : Lê Văn
Hựu, Hồ Tôn Thốc, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh, Ngô Thời Sĩ……đều là
học giả trứ danh, đỗ đại khoa, ra làm quan ở Sử quán lâu năm đã
tham khảo biết bao chính sử, dã sử, truyện ký; lại còn hàng trăm điện
đến đều nói ‘HÙNG VƯƠNG”, KHÔNG một điện nào nói “LẠC
VƯƠNG“ cả. Thế mà Maspéro dám quả quyết là lầm và đổ lỗi ở
người chép sách. Nếu là người thận trọng thì chỉ đặt giả thuyết là “có
thể lầm”…….
Đó là đại khái vấn đề HÙNG VƯƠNG hay LẠC VƯƠNG ? mà
Maspéro đã bày đặt ra . và sau đây là ý kiến của Cố Triết Gia Kim
Định về vấn đề nêu trên. Cố Triết Gia viết:
“Maspéro thuộc trào lưu cố dìm văn hóa dân bị trị do bọn
Malinowski, Taylor, Levy-Bruhl….chủ trương cho dễ đồng hóa dân
bản thổ. Đã vậy ông ta là loại người mà tâm lý xếp vào hạng “tough
minded” (cùng nghĩa với đặc ngữ “esprit de géométrie” của Pascal)
chỉ thấy những gì hiện hình ra đập vào mắt, thiếu óc tế vi thì rất dễ
chạy theo khuynh hướng của Thực Dân xưa muốn chiếm nước ta cả
về vật chất lẫn tinh thần. Nên có ý hạ văn hóa ta bất cứ chỗ nào có
thể.
Maspéro đã vô tình hay hữu ý đi theo ý đồ đó khi chối bỏ danh hiệu
Hùng Vương, bởi vì thời đại Hùng Vương là thời đại đã đặt nền cho
thuyết NHÂN CHỦ là thuyết cao nhất, ơn ích nhất cho con người mà
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mãi tới nay những nước tiên tiến còn chưa đạt được, nên chối đi
được là đã thành công biến người Việt thành lũ VONG BẢN và cũng
là VONG QUỐC khi gọi Vua Tổ mình là “Lạc Vương” như người
Tàu, nghĩa là coi mình như xa lạ với gốc Việt. Nếu làm được như thế
thì Maspéro đã thành công phá hủy được cái giường cốt của nền Văn
Hóa Việt Tộc rồi đó”.(4)
Chúng ta thấy rằng Âm Mưu XUYÊN TẠC Danh Tính của Quốc Tổ
HÙNG VƯƠNG cùng với Huyền Sử TIÊN RỒNG đã bắt đầu từ thời
THỰC DÂN Pháp, chứ không mới mẻ gì ! Tuy nhiên, với những
Tiến Bộ trong khoa Huyền Thoại học ngày nay, mà vẫn có người tiếp
tục sử dụng Phương Pháp “CỔ LỔ SỈ” đó của các “tay” DUY SỬ
trong đám Thực Dân Thuộc Địa thời trước thì mới là điều ĐÁNG
NGẠC NHIÊN! Có lẽ đã đến lúc chúng ta bàn về những điểm
KHÁC BIỆT giữa Huyền Sử và Sử Ký.
III)NHỮNG KHÁC BIỆT GIỮA “HUYỀN SỬ” VÀ “SỬ KÝ”
A) ĐẠI CƯƠNG
HUYỀN THOẠI là Tự Truyện của một Dân Tộc bao hàm những
kinh nghiệm tích lũy từ không biết bao đời Tiên Tổ kết tinh lại nên là
những Di Bảo thiêng liêng chứa chấp những giá trị thâm sâu nằm
giáp miền Tiềm Thức.
Có thể nói Tác Giả đã dựng nên những Huyền Thoại cũng chính là
Tiềm Thức CỘNG THÔNG (Collective Unconscious) của tất cả Tiên
Tổ đã góp phần vào việc kiến tạo dân nước. Nói đến Tiềm Thức là
nói đến sự VƯỢT biên cương LÝ TRÍ phân minh, nên trở thành âm
u, sâu thẳm.
Huyền Sử chính là Sử Chiều Sâu, nên cũng gọi là Sử Hàng Dọc, vì
thọc sâu vào Ý NGHĨA của sự việc. Trái lại, SỬ KÝ gọi là Hàng
Ngang vì nó “bò lan” trên SỰ KIỆN: nó nhằm ghi các Biến Cố CÁ
THỂ nghĩa là chỉ xảy ra MỘT LẦN nên nó bám sát phạm trù Không
Gian và Thời Gian; Địa Danh và Niên Hiệu vì thế trở thành quan
trọng. Cũng như SỬ KÝ cần đến NGUYÊN BẢN, CHÍNH BẢN là
cái có thể giúp cho Sự Kiện được CHÍNH XÁC, vì đó có thể là một
Mục Tiêu của SỬ KÝ.
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Huyền Sử gồm 2 từ “Huyền” và “Sử”: Sở dĩ gọi là SỬ vì các Huyền
Thoại phần nào dựa trên Sự Kiện lịch sử , nhưng gọi là HUYỀN vì
những sự kiện đó không cần phải thật hết bởi nó đã bị Tổng Quát hóa
theo nghĩa là được RÓC hết mọi phạm trù Không Gian và Thời Gian,
để chỉ còn chú ý đến Ý NGHĨA là cái gì Phổ Quát. Thật vậy, mục
tiêu của Huyền Sử là nhằm gợi lại cái dạng thức Tinh Thần, cái HỒN
của một dân, cái đường lối sống căn bản của dân ấy, cho nên chính
thực nó là một nền Minh Triết hay Đạo Lý nhưng khác với Minh
Triết ở chỗ dùng Huyền Thoại. MINH TRIẾT nói thẳng, nói vắn gọn
bằng những câu Châm Ngôn, Tục Ngữ, trái lại HUYỀN SỬ dùng
Biểu Tưọng như Đồ Biểu, Độ Số, HUYỀN THOẠI.
Hãy lấy một Thí Dụ như trường hợp Huyền Thoại sử dụng một loại
Biểu Tượng là SỐ: như khi huyền thoại nói về 18 đời Hùng Vương:
nếu đọc theo lối HUYỀN SỬ thì ta sẽ không tìm xem thực sự có 18
đời Hùng trải dài trên hơn hai ngàn năm chăng như tác giả bài viết đã
làm (có lẽ vì tác giả LẦM LẪN Huyền Thoại là SỬ KÝ chăng?),
nhưng trái lại, sẽ tìm hiểu Ý NGHĨA sao đây, Đạo Lý nào ẩn tàng
trong số 18 , ẩn trong tên Hùng, ta sẽ xem Vũ Trụ quan 18 đời Hùng
ra sao , thuộc Nhân Sinh quan nào? Vũ Trụ quan thì có Động có Tĩnh
về Thời Gian, có Tả có Hữu về Không Gian. Nhân Sinh quan thì có
Chủ có Nô, tức là Nhân Chủ hay Vật Chủ.
Những câu trả lời cho những loại câu hỏi trên sẽ làm nên chân trời
quy định Ý NGHĨA của Huyền Sử. Hiểu đúng được thì huyền sử sẽ
giúp tìm ra được Tâm Hồn người xưa, dọi nhiều tia sáng vào những
huyền thoại vẫn tưởng là vô nghĩa, đem lại cho sử trình tiến hóa của
dân tộc một nền thống nhất lẫm liệt, một chiều kích u linh siêu việt
cũng như đem đến cho những tiêu điểm vững chắc, những phân biệt
thấu triệt mà Sử Ký hay cả Khảo Cổ KHÔNG sao cung ứng nổi.
Ngoài ra, khi nhìn bao trùm Sử Trình của TÂM THỨC con người
trên đường Tiến Hóa: ở đợt thấp nhất chỉ có SỰ VẬT, lên một đợt
nữa là SỰ KIỆN, lên nữa .là Ý NIỆM, tiếp đến là CƠ CẤU và các
mối Tương Quan, Sau cùng đến chữ TƯƠNG Viết Hoa.
Các sự việc cũng như mọi biến cố bày ra trước mắt ta thì có muôn
vàn, đó là SỰ VẬT. Khi ta chú ý đến một số sự vật, một số biến cố
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thì những cái đó trở nên SỰ KIỆN. Khi ta đem sự kiện đó róc hết
những cái bám vào chung quanh như các phạm trù không gian và
thời gian với các tùy thể của nó thì là Ý NIỆM.
Ý NIỆM như vậy chỉ còn là cái khung của Sự Kiện, nó đã trở nên
TRỪU TƯỢNG, mất hết những phẩm tính khả giác như mùi vị, màu
sắc tức mất tính chất tình tứ có khả năng lay động tâm hồn . Nhưng
bù lại Ý Niệm trở nên dụng cụ chuyên biệt của cái nhìn trong suốt,
có khả năng Liên Hệ với các sự kiện khác. Cái nhìn càng trong sáng,
càng cất lên cao thì càng nhìn ra được những mối liên hệ nằm ngầm.
Chính sự nhìn ra những mối liên hệ này quyết định các bước tiến của
con người.
Mỗi bước tiến thành bởi những liên hệ được khám phá. Trong phạm
vi thuần túy Lý Thuyết cũng vậy: tự Ý Niệm ra Tư Tưởng, từ tư
tưởng ra Ý Thức Hệ, từ ý thức hệ ra Cơ Cấu….. tóm lại SỰ VẬT chỉ
đạt được CƠ CẤU đối với Tâm Trí ở một trình độ Thức Giác nào đó.
Nhưng cuối cùng phải nhảy ra KHỎI vòng vây của LÝ TRÍ thì mới
thấy mối TƯƠNG QUAN nằm ngầm nối kết hết mọi Sự Vật vào một
Liên Hệ căn bản ràng buộc tất cả Trời, Đất, Người thành một THỂ;
“thiên địa vạn vật nhất thể”. Huyền Sử TIÊN RỒNG gọi đợt này là
CÁNH ĐỒNG TƯƠNG. Phải đạt đến “Cánh Đồng Tương” mới
mong hiểu được Ý NGHĨA của Huyền Sử (5).
Đó mới chính là điểm NỀN TẢNG của Huyền Sử, Huyền Thoại. Rất
tiếc đó lại là điều THIẾU SÓT Then Chốt của bài viết của tác giả về
Huyền Thoại TIÊN RỒNG! Thiếu sự hiểu biết trên, thì CHỈ còn lại
một lối nhìn MỘT CHIỀU, Lệch Lạc Phiếm Diện về Huyền Thoại
học cũng như về Văn Hóa VIỆT mà thôi!
Ở phần trên, chúng tôi đã có dịp trình bày về Huyền Thoại “Tương
Truyền Đế Minh tuần thú phương Nam gặp Vụ Tiên trên núi Ngũ
Lĩnh” với “Sơ Sơ” BỐN Lối Tiếp Cận khác nhau :
– cho người Bình Dân.
– dưới ánh sáng của khoa Tâm Lý Miền Sâu
– t heo phương pháp Xã Hội học
– theo phương pháp Cơ Cấu…….
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Và còn nhiều lối tiếp cận khác nữa! Tuy nhiên, có thể nói ngay là
gom lại tất cả Phương Pháp mà con người đã tìm ra để nghiên cứu
Huyền Thoại, có lẽ cũng chưa “thấm tháp” vào đâu để tìm hiểu về nó.
Lý do là HUYỀN THOẠI Không phải là một “sản phẩm” của Lý Trí
con người, mà phát xuất từ Vô Thức Cộng Thông (Collective
Unconscious) của Nhân Loại. Mà Vô Thức Cộng Thông là cái gì rất
bao la, vô bờ bến nằm trong tầng Sâu Thẳm Nhất của Nội Tâm
chúng ta và là Nguồn Gốc của mọi SÁNG TẠO của con người. Ta
chỉ có thể “mường tượng” về NÓ mà thôi và Vô Thức Cộng Thông
có thể là đợt cuối cùng trước khi con người đạt đợt SIÊU THỨC mà
các Tôn Giáo gọi là ĐẠT ĐẠO !
Do đó, với một vốn Kiến Thức bị HẠN CHẾ trong một lãnh vực
Chuyên Biệt mà lại đòi hành xử như mình đã đạt được “Chân Lý” ,
thì phải coi chừng, không khéo thì “lòi ra” Sự Thật là “Mình Chưa
Biết Gì Nhiều Đâu”!
Ngay trong lãnh vực CHUYÊN MÔN của tác giả, CHỈ thấy nhắc qua
là có một Chủ Thuyết “Mới” quan niệm con đường BẮC TIẾN của
Văn Minh Đông Nam Á, nhưng hoàn toàn KHÔNG thấy tác giả sử
dụng một chút Kiến Thức hay Phương Pháp “Mới” nào trong các lập
luận của mình!
Chủ Thuyết MỚI này mà chúng tôi đã có dịp trình bày khá chi tiết
trong một bài viết trước đây, dựa trên những lý thuyết, dữ kiện, khám
phá…..rất NGHIÊM TÚC và VỮNG CHẮC trong nhiều bộ môn
khác nhau như Khảo Cổ, Địa Chất, Hải Dương, Ngôn Ngữ, Dân Tộc,
Nhân Chủng, Di Truyền hoc…..của nhiều Học Giả QUỐC TẾ Nổi
Danh (6). Nên nhớ bây giờ KHÔNG còn là thời của những L’
Aurousseau , Madrolle, Taylor, Maspéro….nữa mà là thới đại của
W.Solheim II, S. Oppenheimer, J.Y.Chu , J. Nichols, M.
Richards ……rồi đó!
Ngoài ra, những ai có dịp nghiên cứu một cách NGHIÊM TÚC trong
lãnh vực Huyền Thoại học thì biết là có nhiều lối Tiếp Cận Huyền
Thoại như chúng tôi đã đề cập ở phần trên. Nhưng ngay trong lãnh
vực CỔ SỬ mà tác giả nhân danh, tác giả có vẻ BẤT CHẤP cả
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Truyền Thuyết lẫn Văn Bản để chỉ dựa vào một lối Giải Thích DUY
NHẤT, MỘT CHIỀU cho hợp chủ trương của mình.
Chẳng hạn, lấy cớ “Nguyên Bản, Chính Bản”, (tác giả viết : “Thuyết
Âu Cơ-Lạc Long Quân được giải mã dưới góc nhìn mới chú trọng
đến sự chia ly giữa bà Âu với ông Lạc…..”) tác giả CHỈ nói đến khía
cạnh CHIA LY trong khi đó, trong Truyền Thuyết và Văn Bản, có
đoạn văn sau đây: “….mẹ con không về Bắc được, đêm ngày gọi
Long Quân ‘Bố ở phương nào làm cho mẹ con ta trông nhớ!’. Long
Quân hốt nhiên lại đến, gặp mẹ con ở TƯƠNG DÃ”.
Hoặc “…..Bây giờ phải ly biệt, ta đem năm mươi trai về thủy phủ
phân trị các xứ, năm mươi trai theo nàng ở trên đất, chia nước mà cai
trị, dù lên núi xuống nước, nhưng CÓ VIỆC GÌ THÌ CÙNG NGHE,
KHÔNG ĐƯỢC BỎ NHAU”. Mà như đã nói ở phần trên , hiện
tượng “Rồng Tiên Hội Ngộ” ở CÁNH ĐỒNG TƯƠNG mới là điểm
Quan Trọng NHẤT của Huyền Sử TIÊN RỒNG về nhiều khía
cạnh!(7)
Ngoài ra, tất cả luận cứ của tác giả CHỈ xoay quanh cuộc “Di Tản”
của hai tộc VIỆT và THÁI mà tác giả nghĩ là theo Huyền Thoại “Âu
Cơ – Lạc Long Quân” (với lối hiểu “rất kỳ lạ” của tác giả) bắt đầu từ
nước Sở và chấm dứt ở Bắc Việt. Còn về chính Huyền Thoại TIÊN
RỒNG thì theo tác giả, chúng ta người VIỆT Chính Cống PHẢI căn
cứ trên nội dung của ngưới MƯỜNG vì theo tác giả đó mới là
‘Nguyên Bản”, “Chính Bản” cũng như theo tác giả vì người
MƯỜNG xuất phát từ chủng THÁI! Lối Lý luận xem ra vừa ĐƠN
SƠ vừa KỲ LẠ!
Không những ĐƠN SƠ mà còn là MỘT CHIỀU” thẳng tắp” bất chấp
các khám phá của biết bao Học Giả QUỐC TẾ Trứ Danh! Để “thay
đổi không khí” chúng tôi xin đưa ra đây một thí dụ của giới Học Giả
Quốc Tế nhận định về Tương quan giữa SỞ và VIỆT xảy ra như thế
nào.
Hứa Văn Tiền viết ở bài “Dịch Giả Tự” trong bản dịch quyển “An
Nam Thông Sử” mà Nguyên Tác là của Sử Gia Nhật Bản Nhan Thôn
Thành Doãn với lới lẽ như sau : “Xét ngưới Việt lập được cơ nghiệp
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ở bán đảo Trung Ấn là có uyên nguyên, chứ không phải việc ngẫu
nhiên bởi vì Việt Nam là giống cường đại nhất trong Bách
Việt…..Nước Sở xuất hiện khoảng mười thế kỷ trước công nguyên là
do dân tộc Việt Nam kiến lập.”(8)
Các nhận định của các Học Giả Tàu và Nhật vừa nêu trên hoàn toàn
TRÁI NGƯỢC với những gì tác giả viết về đề tài này, tuy nhiên
cũng không có gì lạ đối với những ai đã từng nghiên cứu một cách kỹ
lưỡng và trung thực (nghĩa là không có ý đồ bóp méo Sự Thật Lịch
Sử) giai đoạn”‘Việt Chiết Giang”. Thật vậy, vào thời đó, khối lớn là
BẮC VIỆT đã làm thành nhiều Liên Bang vói hết SỞ, NGÔ rồi đến
VIỆT và đã từng làm CHỦ mạn Nam Nước Tàu (tức lối 2/3 Trung
Hoa) có một đoàn chiến thuyền lớn nhất lúc ấy đủ sức kiểm soát toàn
bộ duyên hải Trung Hoa từ Bắc Kinh tới Cà Mâu. Ngoài ra, vào lối
thế kỷ VI trước công nguyên, với Tứ Cường thời đó là Tề, Tần, Sở,
Việt, có lúc VIỆT mạnh nhất. Nhiều học giả cho rằng nếu không
vướng nước SỞ thì VIỆT đã củng cố xong LIÊN BANG ăn từ Chiết
Giang qua Phúc Kiến, Quảng Đông tới Bắc Phần rồi! (9)
Đó gọi là lối nhìn HAI CHIỀU về Lịch Sử Đông Nam Á và Viễn
Đông. Có giai đoạn BẮC TIẾN rồi mới có giai đoạn NAM TIẾN,
cũng như luôn luôn có sự Trao Đổi và Ảnh Hưởng Hỗ Tương HAI
CHIỀU chẳng hạn giữa VIỆT và SỞ. Và đó mới là Lối Nhìn ĐÚNG
ĐẮN về Lịch Sử !
Để bênh vực cho chủ trương “Nam Tiến” MỘT CHIỀU của mình,
tác giả lấy môt thí dụ từ THÁI LAN. Tác giả viết: “Nếu đối chiếu với
lịch sử lập quốc Thái Lan chẳng hạn, ngay bằng cách truy cập trên
mạng, ta sẽ thấy vấn đề có vẻ đơn giản hơn. Sử nước Thái cho biết
họ có gốc gác miền Hoa Nam. Đặc biệt nước Nam Chiếu, tức Đại
Lý…..hay Điền Việt thời xa xưa”.
Lẽ dĩ nhiên đối với VIỆT NAM, chúng ta cũng có thể tìm ra nhiều
trường hợp tương tự. Chẳng hạn, nếu chúng ta thử đi làm một cuộc
phỏng vấn “bỏ túi” không những với những người Bình Dân mà cả
giới Trí Thức với bằng cấp, chức sắc “kè kè” bên mình, [hay ngay cả
những điều được tìm thấy trong những sách SỬ (giáo khoa hay
không)], thử hỏi họ về “Nguồn Gốc của Lúa Gạo” mà chúng ta ăn
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hằng ngày, để kiểm chứng bao nhiêu phần trăm sẽ trả lời là “Nhờ ơn
“mưa móc” của Thái Thú Nhâm Diên “dạy dỗ” Tổ Tiên chúng ta
cách trồng LÚA mà ngày nay, chúng ta mới có GẠO mà ăn!” và bao
nhiêu phần trăm sẽ trả lời LỐI KHÁC tức giống như Stephen
Oppenheimer chẳng hạn đã tuyên bố rằng : “Nay chúng ta có một
hình ảnh mới lạ lùng là : thay vì cái mô thức cho Trung Hoa là nơi
phát sinh kỹ thuật trồng lúa nước, ta thấy chính giống người nói tiếng
Nam Á ở Đông Dương thường bị coi là giống Man Di, lại DẠY cho
người TÀU kỹ thuật Thuần Hóa LÚA NƯỚC !”(10). Xin cam đoan
là QUÝ VỊ sẽ được NGẠC NHIÊN một cách “không thú vị” chút
nào về kết quả cuộc phỏng vấn!. Thí dụ này đươc dùng về trả lời lối
giải thích của tác giả bài viết ở phần trên.
Ngay với việc giải thích mối Tương Quan VIỆT-THÁI của tác giả
trong suốt chiều dài của cuộc Nam Tiến cũng thật là ĐƠN SƠ,
NGHÈO NÀN và MỘT CHIỀU! Sự giải thích của tác giả CHỈ dừng
ở giai đoạn CHÓT của cuộc “Di Tản”: Theo tác giả, “50 con theo
Cha xuống biển” chỉ nhóm dân Lạc Việt, còn 50 con theo Mẹ lên núi
thì chỉ nhóm Mường ! (mà theo ý kiến của tác giả thì chúng ta phải
căn cứ trên nội dung Huyền Thoại của người Mường và cũng theo
tác giả là hậu duệ của nhóm Thái ! ) .
Nếu chúng ta biết là cuộc Nam Tiến này kéo dài hơn 4000 ngàn năm,
mà tác giả CHỈ có một lối Giải Thích DUY NHẤT như trên thì thật
là QUÁ HẠN HẸP! Thật vậy, chúng ta có thể có NHIỀU lối Giải
Thích khác nhau tùy mỗi Giai Đoạn của cuộc Nam Tiến.
B) GIẢI THÍCH HUYỀN THOẠI CÁCH ĐÚNG ĐẮN
Nên nhớ, như đã nói ở trên, HUYỀN THOẠI phải được “ hiểu theo
NGHĨA BÓNG” Co Giản, chứ Không phải Cứng Ngắt như Sử Ký.
Do đó, chuyện “50 con theo Mẹ lên Núi, 50 con theo Cha xuống
Biển “ có thể hiểu nhiều cách khác nhau, trong đó chẳng hạn “50 con
xuống Biển” là chỉ dân ưa chuộng NƯỚC, còn “50 con lên Núi” là
chỉ dân đốt rẫy ruộng ĐỒI. Thật vậy, nước Văn Lang thời trước đều
có hai lối Canh Tác: ruộng nước và làm rẫy.
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Ngoài ra, theo Huyền Thoại, ít nhất vào thời kỳ này, các nhóm Miêu
Dao thích sống trên NÚI, còn các nhóm Man, Việt, Thái thì lại thích
sống ở Đồng Bằng (ruộng NƯỚC). Như vậy, ở giai đoạn này chủng
THÁI có vẻ làm TRÁI Ý tác giả ở chỗ là thay vì “theo Mẹ lên NÚI”
thì lại bắt chước chủng VIỆT “theo Cha xuống “BIỂN” ( ở đây phải
hiểu là NƯỚC tức để làm “Ruộng Nước”). Thật là “Trái Khoáy”!
Chưa hết, có một lối Giải Thích KHÁC là “50 con theo Mẹ lên NÚI”
tức vùng Thục Sơn vào thời kỳ này, còn “50 con theo Cha xuống
“Biển” (cũng hiểu là NƯỚC) tức Động Đình Hồ, Bà Dương Hồ,
hoặc Nửa lên NÚI Ngũ Lĩnh và Nửa xuống BIỂN Đông như Phúc
Kiến.
Nhưng vẫn chưa hết và một lần nữa lại làm TRÁI Ý tác giả là theo
ông Từ Trung Thạch thì các dân các vùng Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý
Châu…..mà đa số thuộc chủng THÁI vẫn còn Tế các Thần coi ruộng
NƯỚC. Như vậy, ở giai đoạn này, nhóm THÁI (trái với sự mong
muốn của tác giả) lại là “50 con theo Cha xuống “BIỂN” (hiểu là
NƯỚC). Còn nhóm VIỆT lại (cũng trái ý tác giả) là “50 con theo Mẹ
lên NÚI” Ngũ Lĩnh ! (11)
Đó là “Sơ Sơ”” vài cách Giải Thích Huyền Sử TIÊN RỒNG. Còn vô
số cách giải thích khác! Tuy Huyền Sử “ mới nhìn có vẻ CO GIẢN
như “cao su” chứ KHÔNG phải CỨNG NGẮT như Sử Ký, nhưng
Huyền Sử KHÔNG phải vì vậy mà “chơi Võ TỰ DO” đâu vì Huyền
Sử có PHÉP TẮC hẳn hoi, nhưng KHÔNG phải loại Định Luật của
Khoa Học VẬT LÝ, mà là loại Luật Tắc của Khoa Học NHÂN VĂN.
Cái mà như đã nói ở phần trên, giới Học Giả QUỐC TẾ gọi là tính
‘Mạch Lạc Nội Tại”(Cohérence Interne) là tính “Kiên Định”
(Consitency) kèm với cái “Khung Khoa Học” (Scientific Framfwork)!
Còn một điều nữa không biết tác giả có biết không là nhiều người
thường không nhận ra là Ý NGHĨA các TỪ BIẾN ĐỔI theo Thời
Gian, Không Gian. Thí dụ cũng là chữ Miêu, chữ Mán, chữ Mường
mà mỗi đời mỗi nơi gọi khác nhau. Cũng là dân Dao nơi Quảng
Đông, Quảng Tây mà khi vào Bắc Kỳ thì lại kêu là Mán, Mường.
Chữ Miêu hiện nay thường chỉ mấy dân thiểu số ở QuýChâu là từ đời
Tống, nhưng trước kia đời Đường gọi là Mán, đời Tống là Miêu Man,
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thời nhà Chu gọi là Kinh Man cũng có khi gọi là Tráng Sa Man, Ngũ
Khê Man, Ngũ Lĩnh Man , Nam Man…….
C) LẠC VIỆT NẮM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO VĂN HÓA BÁCH
VIỆT
Vậy trong khi nghiên cứu, nên xác định nội dung mỗi danh từ theo
thời đại và khu vực. Nhưng khi nhìn toàn diện theo kiểu HUYỀN SỬ
thì Miêu là Man là Môn, là Thái, là Việt (Âu Việt, Miêu Việt, Lạc
Việt), mà VIỆT NHO quen gọi là VIÊM VIỆT, để chỉ tất cả những
Dân đã cư ngụ ở miền Nam nước Tàu, đúng hơn là 9/10 diện tích
nước Tàu.(12)
Còn thêm một lý do nữa là ngay các Học Giả nổi tiếng cũng thường
LẪN LỘN giữa các Danh Xưng để gọi các Chủng, các Chi…trong
Liên Đoàn Bách Việt, nhất là giữa VIỆT và THÁI. Chẳng hạn, trong
khi Andreas Lommel quan niệm là có 8 nền Văn Hóa căn bản tạo
nên Trung Hoa, thì Joseph Needham lại rút xuống còn 6 mà thội.:
một từ phương Bắc là người Tung Gu Xích. Thứ hai từ Tây Bắc gốc
từ người Thổ. Thứ ba từ phương Tây đến mà ông gọi là ProtoTibetan
tức
là
Cổ
Tạng.
Còn bốn, năm, sáu, J.Needham cho là từ phương Nam và Đông Nam
Á. Nhưng khác với Lommel cho nền Văn Hóa này là có gốc THÁI,
thì Needham khẳng định ba nếp sống này đem vào Trung Hoa từ thới
Tiền Sử có thể mô tả bằng một chữ, chữ VIỆT. Tóm lại thay vì
Proto-Thai, thì là PROTO-VIET. (13)
Học Giả W. Eberhard cũng nhiều lần nhận ràng VIỆT là yếu tố nổi
nhất trong nhóm nói tiếng Nam Á , trong đó có cả Thái, Dao, Đán
(cũng thuộc DAO).!(14) Có nhiều Tranh Cãi trong giới Học Giả về
Vai Trò của hai Tộc VIỆT và THÁI trong Cộng Đồng của Liên Đoàn
Bách Việt, nhưng riêng về phương diện VĂN HÓA thì hầu hết cho
rằng VIỆT có vai trò NỔI BẬT Nhất. Ngay H. Wiens thường lầm lẫn,
nên nhiều thứ đáng lẽ là của VIỆT thì ông lại quy cho THÁI. Tuy
nhiên, đó chỉ là ở các lãnh vực khác mà thôi, chứ về phương diện
VĂN HÓA, Wiens cũng đồng ý với Hầu Hết các Học Giả khác. Ông
viết: “Đời xưa dân Việt nổi nhất về mặt Văn Hóa trong nhóm ngưới
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Nam Á” (= In the ancient times, the Yueh peoples were culturally the
highest among the Austronesians”.(15)
Nhưng có lẽ Bằng Chứng Tối Hậu có tính QUYẾT ĐỊNH cho Cuộc
Tranh Luận nêu trên , theo thiển ý, có lẽ nằm ở chỗ người ta gọi Liên
Đoàn các dân Bản Thổ trước kia sinh sống ở vùng đất bao la ở Miền
Nam nước Tàu là BÁCH VIỆT chứ KHÔNG phải “Bách Thái” !
IV) LUẬT QUAN TRỌNG ĐỂ GIẢI THÍCH HUYỀN SỬ
Do óc DUY SỬ (Historicism) bắt nguồn từ thời Thực Dân thuộc địa ,
cũng như vì KHÔNG Cập Nhật Hóa vốn Kiến Thức của mình với
các khám phá Mới Mẻ trong các ngành Khảo Cổ, Ngôn Ngữ, Hải
Dương, Địa Chất, Di Truyền hoc…….cũng như trong các khoa Tân
Nhân Văn như Dân Tộc, Nhân Chủng, Uyên Tâm, Tâm Lý Miền Sâu,
Huyền Thoại Học…… , tác giả bài viết mới có Cái Nhìn Phiếm Diện,
MỘT CHIỀU về Quá Khứ của Dân Tộc VIỆT , cũng như giải thích
một cách Lầm Lẫn, SAI LẠC về Huyền Thoại, Huyền Sử , nhất là
Huyền Sử TIÊN RỒNG!
A) ĐẠI CƯƠNG
Thật vậy, HUYỀN SỬ có Luật riêng của nó và Luật này phải Quy
Chiếu vào cái TOÀN THỂ, vào cái Môi Sinh Tinh Thần của những
Huyền Thoại để tìm ra Ý NGHĨA, tức phải chú ý đến cả Vũ Trụ
Quan lẫn Nhân Sinh Quan: các Ý Nghĩa gán cho Huyền Thoại
KHÔNG được đi ra ngoài cái TOÀN BỘ nọ. Đó là những Tiêu
Chuẩn mà giới Học Giả Quốc Tế ngày nay gọi chung tên là tính
Mạch Lạc Nội Tại (Cohérence Interne) hay tính Kiên Định
(Consistency). Để Cụ Thể hóa khuôn mặt của cái Toàn Thể đó, Việt
Nho đưa ra 4 Tiêu Điểm là: TỪ, TƯỢNG, SỐ, CHẾ, tương đương
với điều mà giới Học Giả Quốc Tế gọi là cái Khung Khoa Học
( Scientific Framework).
TỪ là Lời Nói , ở đây hiểu là các Huyền Thoại thuộc thời Sơ Nguyên,
nhiều khi có cả Sáng Thế Ký (Cosmogony) như truyện Ông Bàn Cổ.
Với Lạc Việt thì căn bổn hơn hết là 15 truyện trong KINH HÙNG
trích từ “Lĩnh Nam Trích Quái” mà nét Đặc Trưng là tính chất
NHÂN CHỦ, trong đó có Huyền Thoại TIÊN RỒNG.
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TƯỢNG thì có những cặp đôi: uy nghi cũng có, mà cận nhân tình
cũng có như : nước lửa, núi sông, ông Cồ bà Cộc, ông Đùng bà
Đà…..những cặp đôi đó đã kết tinh trong cặp đôi TIÊN RỒNG với
tính cách thi vị mênh mông, một cặp đôi đầy biến ảo và thấu nhập
vào hết các ngõ ngách của cuộc sống: từ mỹ thuật đến thể chế, ngôn
ngữ, thói tục….Cặp Tượng này sẽ kép nét lên mà ra bánh dầy, bánh
chưng hay là tròn vuông tương hội. Những Tượng này đã được đúc
kết lại trong TRỐNG ĐỒNG mà Ý Nghĩa sẽ được trình bày ở phần
dưới đây.
SỐ: Về Số thì phải tìm trong Tượng, phổ biến hơn cả là số 2 với Vũ
Trụ quan ĐỘNG: Âm Dương, TIÊN RỒNG, Núi Sông, Nước Lửa,
Đất Trời, Đực Cái……
Số 3 chỉ con người NHÂN CHỦ tức không lệ thuộc vào bên nào;
không duy Dương cũng không duy Âm, không duy Trời cũng như
không duy Đất, nhưng đứng giữa kiêm cả Hai nên là BA
Số 5 là 2 và 3 cộng lại thành ra NGŨ HÀNH: Ý Nghĩa nằm trong bộ
số 3 và 2. Số 3 chỉ con người đầy Tác Động tính nên gọi là một trong
Tam Tài (“Tài” là “Tác”). Số 2 chỉ tính “Lưỡng Thê” tức có hai Đời
Sống : một của thế giới Hiện Tượng, một của thế giới Siêu Linh.
Sau “Ngũ Hành” là mấy Số KÉP khác như số 9 là 3 “kép với” 3, số
18 là 9 “kép với” 9: 18 đời Hùng Vương , 18 ngàn năm của Bàn Cổ,
18 thước cao của con ngựa Thánh Dóng, 18 đôi chim ở vòng ngoài
cùng của Trống Đồng…….(16)
( Đây lại thêm một Bằng Chứng nữa về sự LẦM LẪN Tai Hại của
tác giả bài viết: Đáng lẽ khi thấy Số 18 lập đi lập lại rất nhiều lần
trong những trường hợp khác nhau như vừa đề cập ở trên, thì phản
ứng đầu tiên phải có đối với một người bình thường có chút phán
đoán là xét ngay đến Ý NGHĨA tự thân của con Số 18. Thay vì làm
thế, tác giả lại đi tìm xem thực sự có 18 đời Hùng Vương trải dài trên
hơn 2000 năm hay không ???!!!)
Xin trở lại vấn đề. Các Số này được kết tinh vào Kinh Dịch mà khởi
thủy là “Kinh Vô Tự” vì dùng toàn số 2,3,5,9 (nó chỉ trở nên ‘Kinh
Hữu Tự” từ lúc Tàu hóa gọi là của Văn Vương và Khổng Tử ). Vậy
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là ta có thể coi Kinh Dịch như nơi kết tinh của SỐ. Mà Huyền Sử
TIÊN RỒNG như chúng ta sẽ thấy ở phần sau, lại là CHÌA KHÓA
đưa vào Kinh Dịch.
CHẾ là các Thể Chế, Tục Lệ mà nơi tập trung sống động nhất là cái
Làng VIỆT. LÀNG là một cái nấc thang đi lên NƯỚC nên Tiền
Nhân nối liền Làng vào Nước gọi là LÀNG-NƯỚC, cũng như đã nối
liền Nhà với Nước gọi là NHÀ-NƯỚC. Mục đích của việc NỐI KẾT
này là nếu thực sự là giòng giống LẠC HỒNG thì dẫu sau này có
thành Quốc Gia, ra với Quốc Tế “gì gì đi nữa” thì cũng ĐỪNG bao
giờ Quên cái GỐC GÁC của mình là cái LÀNG Nguyên Thủy. Vì
với Thể Chế, Thói Tục….LÀNG VIỆT chính là Hiện Thân của cái
“Bọc Trăm Trứng” của Mẹ ÂU CƠ qua việc thực hiện nội dung Triết
Lý ẩn tàng ngay trong Huyền Sử TIÊN RỒNG.(17)
B) HUYỀN SỬ “TIÊN RỒNG”
TIÊN RỒNG là Hai Vật Biểu của Việt Nam thăng hoa từ Hai Vật Tổ
Chim Rắn. Đây là nét Đặc Trưng quan trọng nhất, dẫn đầu mọi nét
đặc trưng sau này. Đây là con số HAI kỳ lạ: Hai mà Một, Một mà
Hai. Phải SIÊU VIỆT mới nhìn ra chỗ đó không thì chỉ thấy có Một.
Vì thế thường người ta chỉ có MỘT vật Biểu: gấu Nga, ó Mỹ, gà
Pháp, voi Ấn, rồng Tàu…..vvv…..Riêng VIỆT có HAI mà lại ở Hai
đầu Thái Cực: một CHIM bay tận Trời, một RỒNG lặn sâu dưới đáy
Biển, thế mà vẫn ĐI ĐÔI.
Chữ ĐÔI này phải được nhấn mạnh vì như trên đã nói, đây không là
nét nghệ thuật trang trí mà là sự Biểu Thị chiều sâu xa không đâu có
được: đây là mối TƯƠNG QUAN Nền Tảng nối HAI bên Thái Cực
lại MỘT, để làm nên cái Vũ Trụ quan Năng ĐỘNG đối chọi lại với
Vũ Trụ quan TĨNH Im, đông đặc MỘT là MỘT ở các nền Văn Hóa
khác như Tây Phương chẳng hạn.
Đó là một Trang HUYỀN SỬ Cao Cả mà lại Thật Tế, hơn nữa còn
thắm thiết sâu xa: Tổ Mẫu ÂU CƠ (Âu là chim Hải Âu ở đây, chứ
KHÔNG hẳn ám chỉ dân Âu Việt như tác giả luôn luôn bị ám ảnh) đẻ
ra cái Bọc Trăm Trứng, rồi trứng nỏ ra ra trăm con. Và khi Bố Mẹ
chia tay (để PHÂN CỰC chứ KHÔNG phải đi làm thủ tục “ly dị”
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như tác giả “nghĩ bậy”) thì 50 con theo Mẹ , 50 con theo Cha rất
công bằng, không có thiên kiến Cha hơn Mẹ, trái lại MẸ nắm phần
trội hơn, vì TIÊN trưóc RỒNG, , ÂM trước DƯƠNG, VỢ trước
CHỒNG.
Lại còn vụ 50 con theo MẸ lên Núi lập ra nước VĂN LANG chứ
không phải 50 con theo Cha. Tức là Nước được kiến tạo theo Tinh
thần của MẸ (principle of kinship) nên trong Nước KHÔNG hề có
Giai Cấp bên Chủ bên Nô, như hầu hết trên thế giới. Theo Tinh Thần
GIA TỘC thì làm chi có Nô, chỉ có Bà, Con, Cô Bác, Anh, Chị, Mẹ,
Cha. Thực tế là mọi người đều được hưởng BÌNH SẢN và TỰ DO.
Từ lối sống đầy Tình Nghĩa đó đã vươn lên quan niệm Vũ Trụ quan
ĐỘNG, tức bao giờ cũng có HAI đầu Thái Cực, nhưng KHÔNG bị
nhìn là hai Mâu Thuẫn như ở nơi khác (thí dụ Tây Phương). Trái lại
ở đây, HAI Cực được nhìn như HAI mặt Bổ Túc để làm nên một
Thực Thể , vì thế giữa HAI Cực, có một mối TƯƠNG QUAN Cơ
Thể (organic) tức cả HAI cần cho Toàn Thể: bỏ một bên là chết liền!.
Nhưng đây là mối Liên Hệ nằm ngầm phải có mắt Hiền Triết mới
nhận ra và tả lại bằngThoại Ngôn rằng “Âu Cơ Tổ Mẫu gặp Lạc
Long Quân trên CÁNH ĐỒNG TƯƠNG”.
Nhờ Văn Hóa TIÊN RỒNG giữ được chữ TƯƠNG Nền Tảng nọ nên
xem Vạn vật đều là ngành ngọn ngoại vi làm nên Một THỂ gọi là
“thiên địa vạn vật nhất thể”. Nhưng NHẤT đây KHÔNG là cái Nhất
Một chiều, nhưng là Nhất Nguyên LƯỠNG CỰC và tự HAI Cực , có
sự Đong Đưa bất tận làm nên Vũ Trụ năng động giữa hai bộ ÂmDương Nhị Khí, được ví với sông TƯƠNG luôn chảy qua Cánh
Đồng TƯƠNG chở đầy Tình Người Tình Nước: “Sông TƯƠNG
nước chảy HAI Chiều”
Chữ TƯƠNG cũng được diễn tả lu bù bằng những hình Tác Động
GIAO CHỈ Cơ bản hơn hết như:
_ Nữ Oa Phục Hy ‘Giao Chỉ’ bằng Đuôi
_ Hai Rồng ‘Giao Chỉ’ bằng Tay và Chân
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_ Chim Hồng ‘Giao Chỉ với Lạc Long quân bằng Miệng (hình
“Thuyền Tình Bể Ái” trên Trống Đồng)…..
Tất cả các Tiêu Biểu trên đều nhờ cái Bọc ÂU CƠ Quốc Mẫu đã
thăng hoa tới đợt cuối cùng thành ra Quả Trứng Vũ Trụ cũng vẫn giữ
được con sông TƯƠNG chảy ngòng ngoèo chữ S làm nên một Biểu
thị Vũ Trụ quan cực đẹp, cực sâu xa và đầy đủ không thể có được cái
thứ hai như vậy…..
Nhờ Chân Lý nền tảng trên đây mà người VIỆT không lúc nào li lìa
2 Vật Biểu đã biến thành TỔ MẪU TỔ PHỤ. Họ khai quốc xưng
mình là HỒNG BÀNG. ‘Hồng’ là Chim Thiên Nga đại diện cho sự
Trong Trắng Tinh Tuyền là cái làm cho nên Đẹp cái ĐẸP Tinh Trong
Siêu Thoát. ‘Bàng’ là Rồng chỉ những Chân Lý thâm sâu như Đáy
Bể., phát xuất từ cõi Tiềm Thức U Linh (17).
V) HUYỀN SỬ TIÊN RỒNG : CHÌA KHÓA DẪN VÀO KINH
DỊCH
Cái NÉT GẤP ĐÔI đó mà Heidegger nói là Tây Phương đã đánh mất
từ rất lâu , lại hiện diện không những trong Huyền Sử TIÊN RỒNG
dưới hình thức Tiên-Rồng như vừa đề cập ở trên, mà còn trong
KINH DỊCH dưới dạng thái Âm-Dương…..Ngoài ra, “Dịch quần
kinh chi thủ” : Kinh Dịch đứng đầu các Kinh của Nho Giáo nên giữ
địa vị quan trọng nhất. Vậy nên, tìm về NGUỒN GÓC của Kinh
Dịch có lẽ cũng là tìm về Nguồn Gốc của Nho Giáo vậy. Mà muốn
xác định Nguồn Gốc của Kinh Dịch thì có lẽ ta phải tìm về Nguồn
Gốc của TiênThiên Bát Qúai là Sơ Đồ Nền Tảng của Dịch Kinh vì
Tiên Thiên Bát Quái nằm ở đợt Tiên Thiên tức ở đợt TƯỢNG hay
đợt Tiềm Thể U Linh của vũ trụ vạn vật con người.
Có người so sánh Tiên Thiên Bát Quái của Kinh Dịch với “Big
Bang” trong Khoa Học Vật Lý liên quan đến sự xuất hiện và hình
thành của Vũ Trụ Vạn Vật. Theo ý kiến của nhiều Khoa Học gia
danh tiếng, có lẽ trước khi xảy ra “Big Bang” CHỈ có môt khối
NĂNG LƯỢNG (Energy) Đông Đặc. Khoa Học ngày nay hình như
vẫn chưa hiểu lý do tại sao có “Big-Bang” mà hệ quả là CHỈ sau
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“Big-Bang” mới xuất hiện VẬT CHẤT biến thái từ khối Năng
Lượng nguyên thủy.
Ngoài ra, có nhiều điều trong Tiên Thiên Bát Quái có vẻ TƯƠNG
TỰ với các Hiện Tượng đi kèm với “Big_Bang”. Chẳng hạn, Kinh
Dịch lấy quẻ THUẦN KIỀN làm Đầu Mối có vẻ tương tự với sự hiện
diện của khối NĂNG LƯỢNG Đông Đặc mà Không có Vật Chất đi
kèm TRƯỚC khi xảy ra “Big-Bang”, nếu đúng theo tinh thần Kinh
Dịch, NĂNG LƯỢNG được biểu hiệu bằng ‘Kiền’ bằng ‘Dương’
(còn VẬT CHẤT thì được biểu hiệu bằng ‘Khôn’, bằng ‘Âm’ xuất
hiện SAU Big-Bang hay sau khi ‘Thái Cực sinh Lưỡng Nghi”)
Phải chăng vì vậy mà Huyền Sử TIÊN RỒNG “nói bóng” là hai Ông
Bà Lạc Long Quân và Âu Cơ chỉ sinh ra CON TRAI mà thôi ?!. Tóm
lại có những điểm TƯƠNG ĐỒNG nào chăng giữa 3 lãnh vực nêu
trên:
_ Sự hiện diện của NĂNG LỰC thuần túy Không có Vật Chất
TRƯỚC “Big-Bang”
_ Chu Dịch lấy quẻ THUẦN KIỀN làm Đầu Mối cho các Quẻ khác
_ Trong Huyền Sử TIÊN RỒNG khi nói Tổ Mẫu, Tổ Phụ chỉ sinh ra
Con TRAI phải chăng là một hình thức NÓI BÓNG được dùng để
ám chỉ những Chân Lý Cao Siêu Hơn được tìm thấy trong KINH
DỊCH hoặc liên quan đến hiện tượng BIG-BANG ?
Ngoài ra, Huyền Sử TIÊN RỒNG, như đã nói ở trên, có đề cập đến
vụ “50 con theo Mẹ lên núi…..”. Cố Triết Gia Kim Định có viết về
vấn đề này như sau: “Lại còn vụ 50 con theo mẹ lên núi lập ra nườc
Văn Lang chứ không phải 50 theo cha, tức là nước được kiến tạo
theo tinh thần của Mẹ (principle of kingship) nên trong nước không
hề có giai cấp bên chủ bên nô, như hầu hết trên thế giới).
Mặtt khác, THÁI CỰC thường được biểu thị bằng quẻ KIỀN nhưng
phải hiểu một cách mặc nhiên là có thấp thoáng quẻ KHÔN ở đằng
sau (xuất hiện SAU Big-Bang hay sau khi “Thái Cực sinh Lưỡng
Nghi”), [tương tự trường hợp Vật Chất (matter) với “Phi Vật Chất”
(anti-matter), hoặc Vũ Trụ “Thực” với Vũ Trụ “Ảo” vậy!] .
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_ “Âu Cơ đem 50 con hay một nửa lên núi” trong Huyền Sử tương
đương trong Kinh Dịch với nguyên tắc “Âm Sinh Dương” tức Khôn
ÂM sinh 3 quẻ DƯƠNG là Cấn-Khảm-Chấn hay một nửa Con TRAI
theo MẸ “lên núi”(tức quẻ KHÔN trong Kinh Dịch hay Mẹ ÂU CƠ
trong Huyền Sử)
Ngược lại, vì nguyên tắc “Dương Sinh Âm”, nên quẻ Kiền DƯƠNG
sinh ra Đoài-Ly-Tốn là ÂM. Sở dĩ xem quẻ Đoài-Ly-Tốn là Âm vì
theo nguyên tắc “chúng dĩ quả vi chủ” nghĩa là hễ trong một quẻ có 3
hào, quẻ nào nhiều DƯƠNG thì phải lấy hào ÂM làm Chủ. Mà ĐoàiLy-Tốn gồm mỗi quẻ “2 hào Dương 1 hào Âm” nên phải lấy ÂM
làm Chủ do đó còn gọi là Con GÁI sinh từ CHA là quẻ KIỀN theo
nguyên tắc “Dương Sinh âm”.
Cũng xin nhắc lại ở đây là nét Đặc Trưng của Huyền Thoại, Huyền
Sử là Không Nói Thẳng mà NÓI GIÁN TIẾP, nên khi huyền sử Tiên
Rồng nói Chỉ “sinh con TRAI” thì ĐỪNG hiểu theo nghĩa ĐEN mà
tưởng thật mà phải hiểu theo nghĩa BÓNG với ý nghĩa rằng TRƯỚC
Big-Bang, vũ trụ CHỈ gồm có NĂNG LƯỢNG Thuần Túy (DƯƠNG
“Con Trai”), Chưa có Vật Chất (ÂM, “Con Gái”) tương đương tình
trạng của Dịch Lý trước khi “Thái Cực sinh Lưỡng Nghi” .
Tác giả bài viết vì LẪN LỘN Huyền Thoại với Sử Ký nên “hiểu theo
Nghĩa ĐEN”do đó HIỂU SAI Huyền Thoại, vì vậy mới có câu tuyên
bố với lối lập luận và căn bản hiểu biết rất SAI LẠC rằng ” không
có cách gì Hùng Vương đã trở thành thủy tổ của dòng giống Lạc
Hồng hết” .Ngược lại, nếu hiểu Huyền Sử, Huyền Thoại một cách
ĐÚNG ĐẮN thì Vua HÙNG hay HÙNG Vương chính là QUỐC TỔ
của chúng ta có Gốc Gác VIỆT Tộc một trăm phần trăm!
Ngoài ra, đó chỉ là phần đầu ĐI RA của “Big Bang”, của cõi Hiện
Tượng, nhưng Kinh Dịch lại nhấn mạnh đến luật PHẢN-PHỤC hay
hành trình ĐI VỀ vì con người tiểu ngã thường hay quên “Đi về”!
Mà “Đi Về” hay luật Phản Phục của Dịch Lý có lẽ bắt nguồn từ đoạn
văn sau đây của Huyền sử TIÊN RỒNG “khi có chuyện phải hẹn
gặp nhau ở CÁNH ĐỒNG TƯƠNG”!
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Đến đây, chúng ta phải hết sức THÁN PHỤC trước sự Hiểu Biết Cao
Thâm của Tiền Nhân ta khi chứng kiến sự TƯƠNG ĐỒNG đã đạt
đến trình độ có thể gọi là “Xuất Quỷ Nhập Thần” giữa những Khám
Phá Mới Mẻ Nhất của cả KHOA HỌC Tân Tiến lẫn KINH DỊCH với
Nội Dung Minh Triết của Huyền Sử TIÊN RỒNG quả xứng đáng là
CHÌA KHÓA đưa vào Thế Giới DỊCH LÝ cũng như nền Văn Hóa
VIỄN ĐÔNG vậy!
VI) HUYỀN SỬ “TIÊN RỒNG”, TRỐNG ĐỒNG VÀ UY
QUYỀN “QUÂN TRƯỞNG” CỦA VUA VIỆT ĐỐI VỚI VUA
NƯỚC KHÁC
A) HUYỀN SỬ “TIÊN RỒNG” VỚI TRỐNG ĐỒNG
Huyền Sử TIÊN RỒNG ngoài Lời nằm trong chính Huyền Thoại còn
có TƯỢNG với nhiều Cặp Đôi được kết tinh trong cặp đôi Tiên
Rồng. Những Tượng này cũng đã được đúc kết lại trong TRỐNG
ĐỒNG nơi các Cặp Đôi được biểu lộ cách huy hoàng như Chim với
Nai, con Dài con Vắn, con đi Lẻ con đi “cặp Hai”, con Đực con
Cái…MẶT Trống chia ra hai mảnh, rồi mỗi bên là Lẻ Chẳn (nóc nhà
một Chim, bên kia hai Chim) vòng sát ngoài có 3 đôi Chim bên kia,
4 đôi bên này. Đó là cặp số 2-3 kép lên thành 3-4 , 3 tròn 4 vuông, số
của Bánh Trời Bánh Đất.
Bây giờ nhìn xuống TANG Trống, ta thấy chữ Tiên Rồng nổi bật
cách huy hoàng. Trên Mặt Trồng mới thấy TIÊN, ở Tang Trống thấy
thêm cả RỒNG. Rồng được nhập thế ngay vào THUYỀN: Thuyền
không còn là thuyền mà đã là vật sống động có mắt, có chân thay
chèo, rồi uốn mình cong lên và thú vị hơn cả là có miệng, miệng lại
mở to ra để GIAO CHỈ với Tiên trong hình dáng CHIM đang lao vào
miệng RỒNG…..
Như vậy CHIM không phải “đẩy Thuyền” mà là Đẩy RỒNG, đẩy
Long Quân vào việc sinh ra “Con Rồng Cháu Tiên”……Không còn
gì cụ thể hơn , thân cận hơn bằng biến ngay Thuyền thành Rồng:
Thuyền ỏ dưới Nước nên cũng diễn tả được câu “Long Quân quen ở
thủy phủ”. CHIM lao vào miệng RỒNG còn nói lên cả thói tục đời
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xưa là Âm trước Dương, Vợ trước Chồng, Gái “Ve” Trai, Tiên Dung
quyết định hôn nhân trên tay Chử Đồng Tử.
Tóm lại, Tang Trống với Mặt Trống làm nên chữ ĐINH có hai nét T
ngang dọc ((Đất Trời giao thoa) sống động nhất dưới dạng thức
“Long Phụ Tiên Mẫu” lưu lại cho con dân Nước VIỆT một phù hiệu
huy hoàng không đâu khác có nữa. Nét Ngang Dọc này liên hệ với
nhà Chữ ĐINH mà Nữ Thần MỘC dạy cho VIỆT Tộc
Như vậy, TRỐNG ĐỒNG phải được coi là cái TƯƠNG Chói Chang
của Huyền Sử Nước VIỆT. (19)
B) UY QUYỀN “QUÂN TRƯỞNG” CỦA VUA VIỆT ĐỐI VỚI
VUA NƯỚC KHÁC
Phần trình bày ở trên cho chúng ta thấy mối LIÊN HỆ thật mật thiết
thâm sâu giữa TRỐNG ĐỐNG và Nội Dung của Huyền Sử TIÊN
RỒNG. Ngoài ra theo Học Giả La Hương Lâm “Đặc biệt nổi nhất
của Văn Hóa các Tộc VÌỆT Cổ là nghề Đúc Trống Đồng của họ
dùng cho mục đích LỄ NGHI. Lạc Việt một nhánh của Tộc Việt đã
thuần thục nghề này đến mức Trống Đống có khi được coi như
Trống Đồng LẠC VIỆT”.
Trong Trống Đồng Đông Sơn, Trống Ngọc Lữ là cái TIÊU BIỂU
nhất, bởi nó cùng với Hoàng Hạ và Sông Đà là ba cái thuộc nhóm
Trống Đồng sớm nhất cùng tìm thấy trên đất Việt Nam ở vùng châu
thổ sông Hồng. Ngày nay không còn ai tranh cãi về Chủ Quyền
Trống Đồng loại này……
Ngoài ra, Trống Đồng không phải chỉ là một dụng cụ ÂM NHẠC mà
còn là một dụng cụ để ĐIỀU BINH Khiển Tướng trong lúc lâm trận,
để ra Hiệu Lệnh cho Thời Bình, để THỜ ở Đền Đài làm Vật Thiêng,
làm chứng cho lời thề của quần thần trung thành với Vua, với Nước
vào đầu năm, có thể còn có vai trò một QUYỀN TRƯỢNG hay một
Vương Niệm cho Triều Đình PHONG CHÂU ban cho các Triều
Đình khác trong vùng Đông Nam Á…..
Vì Phong Châu, Kinh Đô Lạc Việt , vẫn là nơi Phát Xuất, là ĐẤT
TỔ, là cái NÔI của tất cả các Tộc VIỆT trong Đại Tộc Bách Việt,
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cho dù thời đại Cực Thịnh của Nòi Việt ở Trung Nguyên, nhiều Tinh
Hoa Việt đã đi lên phương Bắc để lập ra các nước gốc Việt hùng cứ
một thời như Sở, Ngô, Ba Thục , Đông Việt, Mân Việt, Nam
Chiếu….. nhưng phần GỐC, Cốt Lõi Tinh Hoa vẫn ở lại nơi Châu
Thổ Sông HỒNG có Kinh Đô PHONG CHÂU Cổ Kính.
Thật vậy, theo Học Giả Loofs –Wissowa “ TRỐNG ĐỐNG được coi
như là Vật Tượng Trưng cho Quyền Lực HỢP PHÁP. Loofs.Wissowa cho rằng có Quyền Uy TÔN GIÁO đã tồn tại nơi nào đó ở
phía Bắc bán đảo Đông Dương, mà hợp lý nhất là ở BẮC VN.
Quyền Uy Tôn Giáo đó không nhất thiết có Quyền Lực Chính Trị.
Ông cho rằng Quyền Uy đó gần giống Giáo Hoàng ở phương Tây.
Theo ông, có thể tưởng tượng rằng đã có những Sứ Bộ, Phái Đoàn do
các Tù Trưởng Bộ Lạc ở nhiều vùng Đông Nam Á gửi đến miền
BẮC VN để Được Ban những chiếc Trống Đồng, mà với chúng họ
có thể Làm Vua HỢP PHÁP”(20).
KẾT LUẬN
Để kết luận, chúng tôi xin được đưa ra sau đây một vài Nhận Xét :
Thứ nhất, Bách Việt và nhất là LẠC VIỆT có lẽ là Chủng Duy Nhất
mà Văn Hóa đã VƯỢT QUA giai đoạn Thần Thoại nơi đây
Thần Linh làm Chủ để tiến lên trình độ NHÂN THOẠI nơi đây Con
Người làm Chủ. Mà tinh thần của Nhân Thoại là NHÂN CHỦ Tính
là Đỉnh Cao nhất trong lãnh vực Văn Hóa Triết Học mà ngay những
nước Tân Tiến nhất ngày nay cũng chưa nước nào đạt được! Mà Lạ
Lùng thay là Nhân Chủ Tính chính là Nội Dung không phải của một ,
hai truyện lẻ tẻ, mà của cả 15 Truyện trong KINH HÙNG, nhất là
Huyền Sử TIÊN RỒNG đã được thành hình từ thời Khuyết Sử của
dân tộc Lạc Việt!
Phần trình bày ở trên còn cho chúng ta thấy tính chất SIÊU VIỆT của
Huyền Sử Tiên Rồng với khả năng DỰ BÁO đối với các Khám Phá
Mới Mẻ nhất của Khoa Học ngày nay, đồng thời cũng là CHÌA
KHÓA đưa vào cuốn Kinh Nền Tảng Nhất của Văn Hóa Viễn Đông
là KINH DỊCH. Điểm ĐỘC ĐÁO nhất về phương diện này của
Huyền Sử Tiên Rông có lẽ nằm ở việc Gỉai Thích Thỏa Đáng, mặc
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dầu một cách Vắn Tắt bằng Biểu Tượng , Tình Trạng Tiền và Hậu
“BIG-BANG” , cũng như Nguồn Gốc của Tiên Thiên Bát Qúai của
Kinh Dịch đã làm “nhức đầu ” biết bao nhà Nghiên Cứu Dịch Lý!
Tuy nhiên, những điều vừa nêu ở trên sẽ trở nên DỄ HIỂU nếu
chúng ta biết rằng các khám phá mới mẻ nhất của các khoa Khảo Cổ,
Ngôn Ngữ, Hải Dương, Địa Chất, Nhân Chủng, Di Truyền
học……đã chứng minh là các dân Lạc Vìệt, Bách Việt đã từ đồng
bằng Sundaland, đồng bằng Sông Hồng cổ phân tán đi khắp nơi, nhất
là đi LÊN PHÍA BẮC từ mấy chục ngàn năm cách ngày nay. Chẳng
hạn, trong ngành Khảo Cổ, Ts W. Solheim II chủ trương rằng không
những Nam Trung Hoa mà cả Ngưỡng Thiều cũng là hậu thân của
Văn Hóa Hòa Bình. Riêng Học Giả J. Needham cho rằng người Hoà
Bình đã du nhập vào Trung Hoa 25 nét Đặc Trưng Văn Hóa của
mình trong đó có: Tục Đua Thuyền, Huyền Thoại Con Rồng, Văn
Minh Trống Đồng…..
Thì đâu có gì lạ khi có ngưới chứng minh rằng LAC VIỆT là “Chủ
Nhân Ông” của Kinh Dịch, ít nhất ở đợt Tượng Số mà Nguồn Gốc có
thể được tìm ra với sự “giải mã” nội dung của Huyền Sử Tiên Rồng!
Dẫu người Tàu có cố ý ĐÁNH TRÁO như vụ Hiên Viên (-2695 tức
là còn sau cả Họ Hồng Bàng -2879) được “công kênh” lên vai
“Hoàng Đế” đưa vào để thế chỗ Bà Nữ Oa trong danh sách Tam
Hoàng , thì theo dòng thời gian, với các khám phá Khoa Học càng
ngày càng nhiều thì Sự Thật sẽ hoàn lại SỰ THẬT!
Ngoài ra, như phần trên cho thấy, một mặt nội dung của Huyền Sử
Tiên Rồng được phản ảnh cách trung thực trên Trống Đồng, mặt
khác LẠC VIỆT được giới Học Giả Quốc Tế công nhận về vai trò
Lãnh Đạo VĂN HÓA đối với toàn thể Bách Việt, thì cũng lại là điều
DỄ HIẺU khi Học Giả Loofs-Wissowa gán cho Trống Đồng đặc tính
Uy Quyển kiểu “QUÂN TRƯỞNG” có tính chất vừa Văn Hóa, vừa
Tôn Gíao, vừa Nghi Lễ, vừa Pháp Lý của Vua VIỆT đối với các Vua
khác trong Bách Việt.
Điều trên cũng giúp giải thích truyện “Âu Cơ-Lạc Long Quân” với
nội dung kiểu Mường. Thật vậy, tác giả bài viết không làm sao giải
thích nổi lý do về vụ 50 con của Âu Cơ (mà tác giả giả định là gốc
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MƯỜNG nên nghĩ là phải ở trên Núi) lại bận Áo ĐEN. Tác giả lại
càng không hiểu tại sao 50 con của Lạc Long Quân ( mà tác giả giả
định là gốc VIỆT phải ở Biển) lại bận Áo VÀNG.
Vì không giải thích nổi nên tác giả “nói trớ” là Huyển Thoại “Âu CơLạc Long Quân” vì ra đời trước khi gặp người Tàu nên KHÔNG theo
NGŨ HÀNH về mặt MÀU SẮC. Thật ra, vì Kinh Dịch lẫn Ngũ
Hành (phát xuất từ phía Đông Nam) đều là CỦA BÁCH VIỆT, do đó,
theo thiển ý PHẢI ÁP DỤNG NGŨ HÀNH vào trường hợp này.
Dưới ánh sánh của các Dữ Kiện vừa nêu ở trên, chúng ta có thể giải
thích như sau: Như đã nói ở trên, vì tác giả theo phương pháp SỬ
KÝ cứng ngắt nên CHỈ dừng lại ở giai đoạn CHÓT của cuộc Nam
Tiến. Do đó tác giả lập luận rằng ngưòi MƯỜNG thì phải ở NÚI như
tình trạng hiện nay..Do đó, tác giả không làm sao giải thích được vụ
người MƯỜNG ( theo Mẹ Âu Cơ) bận Áo ĐEN. Lý do là theo Ngũ
Hành, màu ĐEN dùng để chỉ hành THỦY mà biểu tương là NƯỚC.
Tác giả không nghĩ ra là trên con đường Nam Tiến, có giai đoạn
người Mường cũng như người Thái sinh sống ở Đồng Bằng làm
“Ruộng NƯỚC” nên bận Áo ĐEN là đúng rồi! Và có nhiều cơ may
là Huyền Thoại “Âu Cơ-Lạc Long Quân” kiểu THÁI-MƯỜNG bắt
đầu từ thuở đó.!
Câu hỏi kế tiếp là tại sao 50 con của Lạc Long Quân ( mà tác giả giả
định là gốc VIỆT phải ở Biển) lại bận Áo VÀNG. Tác giả lại càng
“Bí”!
Nhưng nếu căn cứ trên Uy Quyền QUÂN TRƯỞNG của Vua VIỆT
đối với Vua của các xứ khác đã đề cập ở phần trên (nhất là đối với
“Vua” hay Tù Trưởng MƯỜNG thì Uy Quyền Quân Trưởng của
Vua VIỆT lại càng tăng thêm, cùng với sự Nể Phục), thì lại cũng là
điều DỄ HIỂU nữa khi người MƯỜNG để cho 50 con theo Lạc Long
Quân mặc Áo VÀNG là Màu Áo dành cho VUA với màu VÀNG
cũng là Biểu Tượng của Hành THỔ trong khung Ngũ Hành. !
Về nội dung và CÁCH HIỂU Huyền thoại, Huyền Sử thì còn tùy
TRÌNH ĐỘ của người “đọc” hay nghe kể. Ở phần trên, khi đề cập
đến Huyền Thoại ĐẾ MINH, chúng tôi có đưa ra 4 Cách Thức: cách
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thức của người BÌNH DÂN cũng như cách thức của các nhà ĐẠI
TRÍ THỨC như C. Jung, M. Granet, C. Lévi-Strauss…
Đối với Huyền Thoại TIÊN RỒNG cũng vậy, chúng tôi đã trình bày
ở phần trên Nội Dung rất thâm sâu với các đặc tính rất CAO CẤP,
SIÊU KHOA HỌC, NHÂN CHỦ, DỰ BÁO ….. của Huyền Thoại
Tiên Rồng kiểu VIỆT. hoàn toàn TRÁI NGƯỢC với tính chất BÌNH
DÂN của huyền thoại “Âu Cơ-Lạc Long Quân” kiểu MƯỜNG mà
chúng tôi xin mời Quý Độc Giả cùng “thưởng thức” dưới đây:
“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xứ Mường tên Ngu Kơ
mang tiền kiếp một con nai có đốm ngôi sao (cerf étoilé), cưới một
ông hoàng tử con byua Yịt tên Lương Wong, gốc vốn loài cá. Ít lâu
sau, Ngu Kơ sinh được 50 con gái và 50 con trai. Nhung rồi cơm
không lành canh chẳng ngọt. Từ ở chỗ con cái không đủ đồ ăn thức
uống, Ngu Kơ và Lương Wong ưa cãi vã với nhau. Cuối cùng, Ngu
Kơ và Lương Wong đành phải chia tay, đôi ngã đôi ta. Ngu Kơ dẫn
50 người con lên miền rừng núi, và Lương Wong dẫn 50 người con
kia xuôi về miền sông biển. Ngu Kơ và đám con tạo nên những dòng
vua chúa mặc áo màu đen, và Lương Wong, các gia đình vua mặc áo
vàng.Dân Mường thờ kính bà Ngu Kơ như mẫu tổ và thường làm cờ
có hình con nai đốm sao, như môt vật tổ để tưỏng nhớ đến bà.” (21)
Có lẽ Quý Độc đã thấy sự KHÁC BIỆT “một trời một vực” về Nội
Dung giữa hai loại Huyền Thoại một kiểuVIỆT và một kiểu
MƯỜNG liên quan đến “Âu Cơ- Lạc Long Quân”!
Một chi tiết chót về hai khái niệm “Quantum Jump” và “Fast
Forward” mà tác giả bài viết có vẻ muốn đưa vào để “hù thiên hạ”
chăng? Tác giả viết:
“Theo thiển ý một hệ luận hết sức quan trọng đã bắt nguồn từ chỗ
không để ý đến vấn đề Quantum Jump và Fast Forward trong truyền
tích Âu Cơ. Đó là các sử gia từ đời này sang đời nọ đều quên đối
chiếu cổ sử với biến động lịch sử chung quanh. Bởi ở chỗ truyền tích
đã bị FAST FORWARD không có báo động, người khảo cứu khi
chăm chú vào những huyền thoại di cư xảy ra vào thời Đế Minh, Lạc
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Long Quân, rồi Hùng Wang thường lầm tưởng mấy ông tổ này đi đến
xứ của người nước Nam trong khoảng 2880-2780 TCN mà thôi” (22).
Thiết nghĩ sở dĩ tác giả thấy có vấn đề là vì một lần nữa, tác giả lại
HIỂU SAI Huyền Thoại! Vì tác giả quan niệm Huyền Thoại như SỬ
KÝ mà đã là Sử Ký thì phải LỆ THUỘC vào THỜI GIAN và
KHÔNG GIAN cũng như những Định Luật VẬT LÝ. Thì làm sao
mà “Quantum Jump” hay “ Fast Forward” được!
Nhưng Rất Tiếc là tác giả đã HIỂU SAI rồi! Thật vậy, Huyền Thoại
vì KHÁC với Sử Ký nên KHÔNG bị sự Chi Phối của Thời Gian lẫn
Không Gian cũng như các Định Luật Vật Lý. Nói cách khác, các Ý
NGHĨA, Gía Trị của Huyền Thoại có tính chất VƯỢT Thới Gian,
VƯỢT Không Gian nên tha hồ mà Quantum Jump và Fast Forward!
ĐÂU CÓ SAO!!!
1) Thứ nhất, tất cả Vấn Đề của tác giả bài viết là KHÔNG NẮM
VỮNG lãnh vực Huyền Thoại học mà lại LẠM BÀN về Huyền
Thoại TIÊN RỐNG, do đó đưa tới chỗ tác giả Hiểu và Gỉai Thích
một cách SAI LẠC đề tài nêu trên. Lại sử dụng những Phương Pháp
Viết Lách KHÔNG ĐƯỢC TRONG SÁNG lắm như :
– Đưa ra bàn những Vấn Đề có tính cách GIẢ TẠO
– DỰNG ĐỨNG Câu Chuyện
– NGỤY BIỆN……vvv…….
Mục Tiêu của tất cả việc làm của tác giả có phải là Nhằm XUYÊN
TẠC., Làm MẤT Uy Tín của Quốc Tổ HÙNG VƯƠNG cũng với Tổ
Mẫu ÂU CƠ và Tổ Phụ LẠC LONG QUÂN chăng? đồng thời HẠ
GIÁ Nội Dung của Huyền Sử TIÊN RỒNG chiếm một Địa Vị thật
ĐẶC BIỆT trong lòng Văn Hóa và Dân Tôc VIỆT.
Chúng ta những người VIỆT Chân Chính có QUYỀN Đặt Vấn Đề
nêu trên với tác giả bài viết, cũng như có QUYỀN nghi ngờ về
những ĐỘNG LỰC, Ý ĐỒ… “ẩn nấp” đàng sau những việc làm của
chính tác giả bài viết
Lê Việt Thường
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TƯỞNG NHỚ NHÀ HIỀN TRIẾT, TRIẾT GIA, VỊ
THẦY KHẢ KÍNH
Lê Việt Thường
Nhân dịp Lễ Giỗ Mười Sáu Năm Ngày Cố Triết Gia Kim Định qua
đời, chúng tôi xin được trình bày sơ lược Tiểu Sử của Ngài cũng
như gợi lại một vài Kỷ Niệm mà chúng tôi có với Ngài trong
khoảng thời gian chúng tôi hân hạnh được tiếp cận với Ngài như
một môn sinh.
Cố Triết Gia Kim Định “sinh ngày 15-06-1915 tại làng Trung
Thành tỉnh Nam Ðịnh. Sau khi tốt nghiệp Triết tại Giáo Hoàng
Chủng Viện Saint Albert le Grand, Ngài dạy Triết Tây Phương tại
Ðại Chủng Viện Quần Phương, Bùi Chu từ năm 1943-46 và viết
tác phẩm đầu tiên “Duy Vật và Duy Thực” (Sách sau này bị thất
lạc) . Sau đó, năm 1947 Ngài được cử đi du học ở Pháp nghiên cứu
về Văn Minh Pháp, Xã Hội học, Triết Học và Nho Giáo tại Học
Viện Cao Học Trung Quốc Học (Institut des Hautes Études
Chinoises, Paris)”.
Ngay sau khi Miền Nam Việt Nam được ổn định, “các sinh viên du
học nước ngoài lục tục kéo về xây dựng đất nước” Trong số đó có
Cố Triết Gia Kim Định. Lúc đầu, Ngài dạy học ở Đại Chủng Viện
Lê Bảo Tịnh Gia Định từ 1958 do cha Trần Văn Hiến Minh làm
Giám Đốc. Ba năm sau, các cha giáo sư tiểu chủng viện Bùi Chu
phụ trách trường Nguyễn Bá Tòng thay cha Tường đã làm Hiệu
Trưởng trước đó. Cha Tường lúc về Đắc Lộ ngã tư Bảy Hiền có
mời Cố Triết Gia về giúp Cha tại đây, nhưng đó chỉ là việc phụ,
còn công việc chính của Ngài ở giai đoạn này là đi Dạy Học tại
Đại Học Văn Khoa Sàigòn.
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Và đó cũng là hình ảnh mà chúng tôi còn giữ lại về Cố Triết Gia
trong khoảng thời gian 4 năm (1967-1971) mà chúng tôi có dịp
theo học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn về hai bộ môn Văn Chương
Pháp và Triết Đông. Và cứ vài tuần một lần chúng tôi lại ghé thăm
Thầy mình tại trường Đắc Lộ ở ngã tư Bảy Hiền (Sài Gòn).
Vì Dạy Học là công việc chính của Ngài nên ngoài Đại Học Văn
Khoa SG, Ngài mới có thể phụ trách thêm các giảng khóa ở các
Đại Học khác như các ĐH Vạn Hạnh, Đà Lạt, Minh Đức, Thành
Nhân, An Giang. Riêng tại ĐH Vạn Hạnh, Ngài là Giáo Sư đỡ đầu
tiểu luận Cao Học của chúng tôi về đề tài “Cơ Cấu Luận và Việt
Nho” (1971-72) mà chúng tôi không có thì giờ hoàn tất vì ngay sau
đó chúng tôi thi đậu vào Ban Cao Học Ngoại Giao của Trường
Quốc Gia Hành Chánh (SG khóa 1972-74) và sau đó nữa là biến
cố 30/04/1975.
Tuy biết rằng “ cái ‘tôi’ đáng ghét” (do đó chúng tôi rất ái ngại mỗi
khi phải đề cập đến bản thân mình), nhưng miễn cưỡng chúng tôi
phải làm chuyện đó ở đây với mục tiêu duy nhất là làm sáng tỏ giai
đọan này của Cố Triết Gia mà vai trò chính yếu của Ngài là của
một TRIẾT GIA kiêm GIÁO SƯ ĐẠI HỌC chứ không phải của
các công việc linh tinh khác mà người ta cố ý nhấn mạnh vào.
Thật vậy, nhằm thực hiện những ý đồ không mấy trong sáng của
họ, những người nêu trên có khuynh hướng BI THẢM Hóa những
sinh hoạt xét ra là BÌNH THƯỜNG trong một xã hội Bình Thường
như sự Cạnh Tranh trong lãnh vực nghề nghiệp, các cuộc tranh
luận lý thuyết trong môi trường Đại Học…. Chỉ có thể lần này hơi
Khác các lần trước một chút là vì với nhiều lý do khác nhau, Cố
Triết Gia đã tỏ ra NỔI hơn so với đa số các bạn đồng nghiệp của
mình, do đó gây ra phản ứng khó chịu từ nhiều người trong giới họ,
nhất là với các khám phá của Ngài về AN VI và VIỆT NHO. Ngài
đưa ra không những nhiều Tư Tưởng Tân Kỳ Độc Đáo mà còn cả
một Lề Lối suy tư MỚI MẺ nhằm đặt lại vấn đề đối với hiện trạng.
Do đó, cuộc tranh luận lần này có thể trở nên Gay Gắt hơn thường

315

lệ, nhưng cũng vẫn ở trong lằn mức Bình Thường của một xã hội
tương đối Bình Thường là xã hội Miền Nam VN trước đây .
Và đó cũng là Cảm Tưởng CHUNG của chúng tôi cùng với một số
bạn học trong thời còn là sinh viên tại ĐH Văn Khoa SG và cũng
là khoảng thời gian quan trọng, sáng tạo, hào hứng, sôi nổi Nhất
của cả Thầy lẫn trò trong việc hình thành Chủ Thuyết AN
VI và VIỆT NHO. Riêng với chúng tôi, quả là một giai đoạn khó
quên đã có một ảnh hường Quyết Định trên phần còn lại của đời
mình. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nhóm bạn bè chúng tôi không
phải là nhóm duy nhất có may mắn tiếp xúc thường xuyên với
Thầy mình như vậy. Chúng tôi còn nhớ rất nhiều lần có dịp “chạm
trán” với những nhóm khác (hoặc tới trước hoặc tới sau nhóm
chúng tôi để thăm Thầy, và họ có thể là sinh viên ĐHVKSG hoặc
sinh viên các Đại Học khác như ĐH Luật hay ngay cả ĐH Khoa
Học) tại chỗ Ngài cư ngụ là trường Đắc Lộ ở Ngã Tư Bảy Hiền.
Đó là chưa kể ảnh hưởng hằng ngày của Ngài đối với giới Sinh
Viên mỗi khi Ngài giảng dạy tại các Đại Học Văn Khoa, Vạn Hạnh,
Đà Lạt, Minh Đức, Thành Nhân, An Giang, còn đối với các giới
khác là qua số lượng sách vở được in ra.
Và phần lớn nội dung của các buổi gặp gỡ giữa Ngài và các nhóm
Sinh Viên khác nhau liên quan đến các Khám Phá Mới Mẻ Nhất
của Ngài về AN VI và VIỆT NHO trong một bầu không khí rất là
hào hứng cởi mở với một bên là Ngài qua hình ảnh một Vị Thầy
Khả Kính luôn luôn Lạc Quan Yêu Đời với một lối sống Bình Dị
dễ tiếp cận, nhưng đồng thời lại là một Triết Gia Sâu Sắc, Độc Đáo
hiếm thấy đi Tiên Phong trong Mặt Trận Văn Hóa hướng tới mục
tiêu Cứu Quốc và Kiến Quốc với bên kia là các môn sinh của Ngài
thuộc tầng lớp Trẻ có Lý Tưởng, chứ nội dung gặp gỡ KHÔNG
phải là những khó khăn trong nghề nghiệp, những gièm pha, đố kỵ,
phát xuất từ các đồng nghiệp, như có người lầm tưởng! Lý do là
Ngài xem các điều sau như là những chuyện thường tình trong các
mối tương quan giữa người với người. Nhất là trong đồng văn của
một xã hội tương đối Bình Thường là Miền Nam Việt Nam trước
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30/04/75 (mặc dầu bị đặt trong tình trạng chiến tranh), thì càng
không có gì đáng nói !
Và chính trong bầu khí TỰ DO Tư Tưởng và Sáng Tạo của Miền
Nam VN (chứ không phải Miền Bắc) mà Chủ Thuyết AN
VI và VIỆT NHO bắt nguồn từ nền MINH TRIẾT VIỆTmới có
thể ra đời được! Thiết tưởng đó là Thành Tựu Cao Quý Nhất của
21 năm Sống Còn của Miền Nam VN (1954-1975) !!!
Sau 1975, chúng tôi liên lạc lại được với Cố Triết Gia vào những
năm đầu tiên của thập niên 1980 và tiếp tục liên lạc đều đặn từ đó
và rất phấn khởi về những gặt hái rất tích cực, phong phú và đầy
triển vọng trong các sinh hoạt của Ngài về cả hai mặt Lý Thuyết và
Thực Tiễn ở hải ngoại. Và có dịp gặp lại Ngài 3 lần. Lần đầu tiên
từ Pháp qua thăm Ngài tại San Jose (HK) vào Mùa Hè 1984. Lần
thứ hai vào Mùa Hè 1988 cũng tại San Jose khi chúng tôi đang trên
đường đi định cư lần thứ hai tại Úc. Và lần thứ ba khi Ngài sang
Úc diễn thuyết theo lời mời của CĐNVTD tại Úc vào năm 1989.
Sau đó, vì bận bịu với các công việc mưu sinh trong bước đầu định
cư tại Úc nên chúng tôi không liên lạc đều đặn được với Cố Triết
Gia như trước. Tuy nhiên, vào năm 1995, tức hai năm trước khi
Ngài mất, chúng tôi có nói chuyện được với Ngài qua điện thoại
và có nhận xét là vào thời điểm này, Ngài vẫn tỏ ra Minh Mẫn,
Tỉnh Táo và rất vui mừng khi nghe chúng tôi báo tin là sắp cùng
với bạn bè ra một tờ Tuần Báo để truyền bá An Vi và Việt Nho.
Nhân dịp Lễ Giỗ Mười Sáu Năm Ngày Cố Triết Gia Kim Định ra
đi, với tư cách một môn sinh, chúng tôi xin ghi lại đôi dòng như
vừa trình bày ở trên, nhằm TƯỞNG NHỚ một nhà HIỀN TRIẾT,
một TRIẾT GIA của Việt Tộc cũng như một Vị THẦY KHẢ
KÍNH mà chúng tôi có may mắn gặp được trong cuộc đời của
mình.
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