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TƯỞNG NIỆM LỄ GIỔ THỨ 17  CỦA TRIẾT GIA 
LƯƠNG KIM ĐỊNH 

 
Tác giả Công Trình TRIẾT LÝ AN VI & VIỆT NHO 

 
 

Kính Dâng  Song Thân 

NGUYỄN VĂN ĐỨC & PHAN THỊ NHO 

 

 
Cảm ơn tất cà Anh Chị Em trong Gia đình An Việt 

 
 
 
 
 
 
 

Cảm ơn người Bạn đời Nguyễn Thị Phi Nga 
đã cùng nhau chia sẻ nhiều nỗi đắng cay 

 
 

Cảm ơn tất cả các Con, Dâu, Rể đã giúp phương tiện 
để hoàn thành 8 tác phẩm 

Mến trao 

Chút Tình Nghĩa Núi  Sông 

Cho tất cả Con, Dâu, Rể và Cháu Chắt mai hậu. 

 
 
 

VIỆT NHÂN 
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BẢN ĐỒ VIỆT NAM 

 
 

          
 

Ải Nam Quan            Thác Bản Dốc          Mũi Cà Mâu 
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VIỆT NAM VĂN HIẾN CHI BANG 
VĂN MIẾU: BIỂU TƯỢNG CỦA VĂN HIẾN 

 
“ Ta thấy thực chất xã hội cổ sơ của chúng ta, một nước đã tiến tới đợt Nhân bản Tâm linh, tức là 
thoát được hai trong bốn tai họa mà các sử gia lớn đều kể tới: Một là chế độ Nô lệ, hai là những quá 
đáng của Tăng lữ, ba là nạn chuyên chế, bốn là chiến tranh xâm lăng hay nạn đế quốc (Civ.I. 187 ). 
Việt Nho đã thoát được vòng luẩn quẩn đó nhờ đã bước tiến từ Thần thoại đến Nhân thoại, mà Văn 
Miếu là một bảo chứng Tâm linh. Đó là loại Đền Thờ đặc biệt, vì không phải để cầu kinh hay làm 
bùa phép ( Temple unique du monde: ni prière, ni magie ) nhưng để ghi ơn Tiên Tổ, để khắc cốt minh 
tâm học đạo làm Người văn minh. Nói khác đi văn minh là một chứng tích của sự thành công đi lên 
tự Bái vật ( không qua Ý hệ ) đến Tâm linh không phải đổ máu và vẫn dành được quyền Nhân chủ 
cho con Người.”     ( Lược trích trong Cơ cấu Việt Nho. Tr. 110. Kim Định ) 
 
“ Văn miếu là một thứ nhà Thờ đặc biệt lấy văn hoá thay cho tin tưởng của Đền, Chùa, Miếu, Mạo, 
tức Thần Thánh không được gì cả, chỉ có con Người: những anh hùng liệt sĩ, nhất là các anh hùng 
văn hoá. Đó là chính những người dựng ra Nước ra Làng gọi là Văn Tổ. Đó là một nước không có 
Tôn giáo, không có Tin mà chỉ có Văn, nhưng là thứ Văn chơi nổi vai trò Tôn giáo, nếu Tôn giáo có 
Tu sĩ thì đây có Văn hiến. “         ( Gốc rễ triết Việt: Tr.118. Kim Định )  
 

Vài Hình ảnh về Văn Miếu Việt Nam 
  

 
Văn Miếu Việt Nam ở Hà Nội.  Nhìn toàn cảnh 

 

         
             Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hànội                Khuê Văn Các trong Văn Miếu  Hà Nội                        
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           Bia Tiến sĩ  trong Văn Miếu Hà Nội                             Văn Miếu Bắc Ninh                                                 
 

        
                Văn Miếu Quốc Tử Giám Huế                              Bia Tiến sĩ  trong  Văn Miếu Huế 
 
 
 

     
 
               Văn Miếu Trấn Biên Đồng Nai                                Văn miếu Vĩnh Long 
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Các Văn miếu của Việt Nam: Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hà Nội.  Văn Miếu Quốc Tử Giàm  Đống 
Đa. Văn Miếu  Bắc Ninh. Văn Miếu Quốc Tử Giám Hải Dương.  Văn Miếu Xích Đằng HưngYên.  
Văn Miếu Vinh, Nghệ An. Văn Miếu Huế.Văn Miếu Diên Khánh Khánh Hòa.    Văn Miếu Trấn Biên 
Đồng Nai.Văn Miếu Vĩnh Long. . .  
Không những các Tỉnh đều có Văn Miếu mà các Xã cũng có Văn Thánh. 
Văn Miếu được ghi chép là nơi thờ Đức Khỗng Tử. Thực ra đức Khổng  đã Tổ thuật Nghiêu Thuấn về  
nền Văn hoá phương Nam của Việt tộc về “ Đại học chi Đạo “, tức là Đạo làm Người  với Nhân 
phẩm “ Nhân Nghĩa “ hay Hồn Thiêng Sông Núi  của Việt tộc với Tam cương : Nhân, Trí , Dũng.   
Việt Nam có tục Thờ Trời, thờ Thành Hoàng, thờ Ông Bà Tổ Tiên tức là thờ Nhân Tình ( human 
dignity ) được bẩm thụ từ Trời Đất. 
 
Việt Nam đã có Văn Miếu ở cấp Quốc gia, ở các Tỉnh thành, và Văn Thánh ở các Làng Xã khắp nước 
từ ngàn xưa. 
Trung cộng ngày nay mới hô hào xây dựng Viện Khổng Tữ, thực chất là phục hưng tinh thần Bá đạo 
Hán Nho,Hán Nho là Nguyên Nho được gọi là  Khổng giáo đã bị nhà Hán xuyên tạc, Hán Nho lại bị 
Mao Và Hồ phá tan từ ngày đầu cướp chính quyền, Sau cuộc Cách mạng Văn hoá của Mao, Trung 
Công lâm vào tình trạng “ khoảng trống Văn hoá “.  
Tuy  một sô yếu tố bạo động cuỉa Văn hoá Du mục xen dặm vào nhưng Hán Nho vẫn còn một số  
Luân thương đạo lý còn khả dụng, khi bị đả phá cho tận gốc, cảnh thương luân bại lý lan tràn rất 
nguiy hiểm. Đặng Tiểu Bình thấy được nguy cơ đó bèn âm thầm khôi phục lại Hán Nho, không còn 
kiên định lập trường Vô sản nữa, mới phát biểu đại loại : “ Không kể mèo Đen hay mèo Trắng miễn 
là bắt được Chuột “ !  Đó  là  lý do  ngày nay Trung cộng còn hối thúc CSVN  lập Viện Khổng Tử, để 
lấy “ áo Cừu Khổng Tử để che lốt Tham tàn và Cường bạo của các nhà cầm quyền Tàu xưa nay” , 
mà tiếp tục gây Chiến tranh, cướp bóc và bành trướng,  mặt khác quyến dũ CSVN mất Gốc quay về 
với Nguồn gốc “ lộn ngược “ Trung hoa!. Lộn ngược là vì Thuỷ Tổ của Tàu khởi đầu từ lãnh tụ Du 
mục là Hiên Viên Hoàng Đế, sau Họ Hồng Bàng những 182 năm, mà Văn Hóa Việt ( Việt Nho ) đã 
được kết tinh từ nển Văn hoá Hoà Bình cách nay từ 12 ngàn năm đển ngàn năm! Còn Du mục suốt 
đời với cây gậy mục đồng  rong chơi trên đồng cỏ vơi đàn súc vật, làm gì có thì giờ suy tư mà có Văn 
mà Hóa. 

Quả thật Trung cộng đang chơi cái trò hề: “ Trái khoáy lịch sử “ 
 
Đọc lại Tuyên ngôn của Tướng Lý Thường Kiệt trên sông Như Nguyệt, cũng như “ Bình Ngô đại 
cáo” của Vua Lê Lợi để thấy tinh thần  Độc lập của Văn hoá Việt Nam: 
 

Nam Quốc Sơn Hà 
 

“ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư 
 

Tiệt nhiện định phận hữu Thiên thư 
 

Như hà nghịch lộ lai xâm phạm 
 

Nhữ đẳng hành khan  thủ bại hư ! 
( Lý Thường Kiệt ) 
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Sông núi nước Nam 
 

Sông núi nước Nam, vua Nam ở 
 

Rành rành định phận tại sách trời 
 

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? 
 

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời! 
( ? ) 

 
Và 

 
Bình Ngô đại cáo 

 
. . . 

“ Như nước Đại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 

Nước non bờ cỏi đã chia, 

Phong tục Bắc Nam cũng khác; 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần 

Bao đời xây nền độc lập; 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên 

Mỗi bên hùng cứ một phương; 

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, 

Song hào kiệt thời nào cũng có “ 

. . . 
Những cuộc chiền xưa nay trên thế giới đều xẩy ra giữa hai nền Văn hoá: nền Văn hoá  “ Nhân 
Nghĩa “ của Nông nghiệp và “ Tham tàn và Cường bạo “ của Du mục, cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt tài 
tình  diệu vào hai câu: 

 
“ Lấy “đại Nghĩa “ để thắng “ Tham tàn “ 
Đem “ chí Nhân “ mà thay “ Cường bạo “ 

 
(   Nguyễn Trãi  ) 
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MỤC LỤC 

TÌM VỀ CỘI NGUỒN VĂN HÓA  DÂN TỘC 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU 

A.- VÀO BÀI 

I.- Vấn đề 
 Sách Đại học có câu: “ Vật hữu bản mạt, sự hữu thủy chung, tri kỳ thuỷ chung tất cận Đạo hĩ: 
Mọi vật đều có Gốc Ngọn, mọi việc đều có Trước Sau, biết thực hiện mọi việc theo thứ tự Trước Sau, 
tất gần với Đạo vậy “.   
Vật quan trọng nhất là Nhân vật, tức là con Người, mà Gốc con Người là từ Đạo ( Đạo: con 
đường trở về Nguồn ) tức là nguồn Sống và nguồn Sáng: nguồn Sống là Tình Yêu, nguồn Sáng là 
Công lý. Ngọn của con Người là cuộc sống Dân tộc.  
Thói thưòng người ta cứ nghĩ, đã là Người rồi thì sao còn phải bàn về Gốc Ngọn con Người cho lôi 
thôi, Dân tộc Việt Nam cũng đã được xây dựng từ thời Vua Hùng gần 5000 năm lịch sử, ai mà chẳng 
biết, trong thời đại cao tốc này, sao cứ ôm mãi thứ xa xưa lạc hậu ra luận bàn  làm chi vậy?  
Thưa cái Gốc chúng tôi muốn nêu lên ở đây là Gốc Tình yêu nơi con Người, khi con Người quên Gốc 
Mình thì đánh mất Tình Yêu, khi thiếu vắng Tình Yêu thì trở nên Vô cảm và thiếu trách nhiệm Liên 
đới, nên vong Nhân, vong Bản, tới vong Gia, vong Quốc, vong Nộ. Tình trạng vong Nhân và vong 
Quốc gây ra trăm ngàn tai họa cho Dân tộc! 
Cách khác, Khi đánh mất con Tim, tức cũng đánh mất Thiên lý, vì “ Thiên lý tại Nhân Tâm: ( Don 
inné ). Nho cũng lại có câu: “ Tâm bất tại yên, Thị bất Kiến, Thính bất Văn,Thực bất tri  kỳ vi “ 
nghĩa là Khi không để Tâm vào, thì dầu có Nhìn vào đâu cũng chẳng Thấy, có Nghe chẵng Hiểu, có 
Ăn cũng chẳng biết  Ngon Dở ra sao “, đó là nguyên nhân làm cho con Người trở nên Vô cảm và 
thiếu tinh thần Liên đới trách nhiệm, trong xã hội mạnh ai nấy sống, sống chết mặc bay, cứ thản 
nhiên sống bất công, dẫm đạp lên nhau mà gây rối loạn xã hội.   
 
Đối với Dân tộc Việt Nam thì Gốc này còn được gọi là Hồn Thiêng Sông ( Nghĩa ) Núi, ( Nhân ) hay 
là Nhân Nghĩa.   Có lòng Nhân thì biết kính trọng, yêu thương, bao dung nhau, tìm đến quy tụ với 
nhau có Nghĩa thì  biết sống “  phải Người phải Ta “, hòa hảo với nhau mà lo việc chung,  
Hiện đa số chúng ta đã thất bại thê thảm trong cuộc sống Nhân Nghĩa, nên  tôi nêu lên tình trạng 
thương Luân bại Lý  đang dày xéo lên con Người và Dân tộc chúng ta để nhắc nhở vấn đề, không có  
ý nói về luân lý cho là cổ hủ xưa, mà là vấn đề Trị Loạn, sinh tử của Dân tộc. 
 
 Con Người và Dân tộc mất Gốc thì chẳng khác nào một cây thiếu Rễ, một cây thiếu Rễ thì Thân cây, 
Cành Ngọn sẽ héo khô, làm sao mà có Hoa Quả.  Cái Gốc của cây, cái Nền của lâu đài, nguồn Gốc 
của con Người và Dân tộc là phần quan trọng nhất, nhưng nền tảng khi nào cũng bị khuất lấp ở 
dưới, rất  khó nhận ra, khiến người ta dễ quên, do đó phải khổ công đi tìm.        Biết rõ nhu cầu của 
Gốc cây mà tìm cách chăm bón thì cây được xum xuê, hoa quả tốt tươi. Nền tảng Lâu đài có xây 
dựng được kiên cố thì Lâu đài mới vững bền, Gốc con Người và Dân tộc có được un đúc củng cố 
thường xuyên thì Dân tộc mới có đủ Nội lực để sinh tồn và phát triển. 
  
Người Công giáo có nói :” Con đức Chúa Trời thì dại, Con quỷ quái thì khôn “.     
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Đảng CSVN khôn quá, tự phong mình là “Đỉnh cao trí tuệ “, bỏ Gốc Tổ tiên, cúc cung tận tuỵ rước “ 
Hồn Xít Mao Hồ Ly  “ lên bàn thờ Tỗ để học thói Khủng bố, Giết và Cướp làm mục tiêu đấu tranh, 
nên có công giết hại Đồng bào và làm giáng cấp con Người cũng như  làm tan hoang cả Dân tộc.    
T.G. Kim Định lại chọn đường dại khờ ngược lại, suốt đời dấn thân  tìm về Gốc Thái hòa của Tổ để 
giúp các phe phái “ Thù đồ “ bốn phương “ Đồng quy “  về mẫu số chung của Dân tộc mà đoàn kết 
với nhau.!  Mẫu số chung đó không ở đâu xa, mà ở nơi Tinh thần Đồng bào của Vua Hùng, vì bị Lạc 
Hồn nên không còn nhận ra! 
 
Xem ra, trong Dân tộc, chỉ có Thái Dịch Lý Đông A vàt Triết gia ( T. G.)  Kim Định đã lầm lũi làm 
công việc khó khăn và dài hơi theo đường hướng Triết lý Nhân sinh.  Trên bước đường lao lung của 
cuộc đời, tôi học theo công trình của Kim Định, vì T. G. Kim Định đà cảnh tỉnh : “ Hồn mất trước 
Nước mất sau “. Hồn  đây là  Hồn  Người  và Hồn Dân tộc.  Khi con dân một nước bị Lạc Hồn 
Thiêng Sông Núi, dù có nhìn mặt nhau thì cũng chẳng thấy bóng dáng Đồng bào ở đâu  mà chỉ thấy 
toàn người xa lạ, thậm chí là kẻ thù không đội trời chung. Không chỉ CSVN mà một số người Quốc 
gia chúng ta cũng bị Lạc Hồn nên mới Vô cảm và thiếu tinh thần Trách nhiệm Liên đới, nên thường 
sống bất hòa với nhau! Bất hòa là nan đề của con Người và Xã hội! Con Người có hư đốn, Dân tộc 
có điêu linh, Quốc gia có còn mất, mình cứ thản nhiên lo riêng phận mình, còn mọi sự khác mình 
chẳng có động tâm! 
 
 Vào ngày 25 tháng ba hàng năm là ngày Giổ thứ 17 của  T.G. Kim Định. năm nào tôi cũng viết một 
bài mươi trang để tưởng nhớ đến một Công dân Yêu nước hết lòng, một nhà làm Văn hoá từ Gốc tới 
Ngọn, một Linh mục không quên nhiệm vụ Công dân, suốt  cuộc đời đã gắn chặt Vận hệ mình vào 
Vận mệnh của Quốc gia Dân tộc, một Triết gia đã khổ công khai quật lên nền Minh triết Việt.  Hình 
ảnh các Linh mục bên Ukraine đứng làm hàng rào chắn ngăn cản cảnh sát tấn công doản biểu tùnh 
cũng như  những người cảnh sát chống biểu tình đã quỳ gối cúi đầu  tạ lỗi với nhân dân Ukraine  làm 
chúng ta hổ hẹn. 
Khi viết bài này, mỗi lúc lại nảy thêm một số ý, trích dẫn thêm một số đoạn, thành ra một cuốn vài 
trăm trang, xin được thông cảm. 
 
Qua 50 chục năm miệt mài tìm về Cội nguồn Văn hoá Dân tộc T.G.Kim Định đã viết được 46 cuốn, 
một số đã bị thất lạc vì chiến tranh, nay chỉ còn lại 32 cuốn chính, tất cả hơn 7000 trang.  Công trình 
của T. G. Kim Định bao quát nhiều lãnh vực, có nhiều tư tưởng độc đáo, T. G. tìm về những nẻo 
đường mòn của nếp sống Tổ tiên xưa, nhưng với  phương pháp mới, nên mới khai quật lên những đề 
quyết động trời, vì nó ngược với những tin tưởng của đa số học giả xưa nay . Có vị đã cho T. G. Kim 
Định là “ một người yêu nước cực đoan”, vì lối tìm tòi từ Gốc cho đến Ngọn.và làm sao cho Gốc 
Ngọn hài hoà, chỉ vỉ Kim Định đã theo lối “ Nghịch lý Triệt Thượng và Triệt Hạ giao hòa “ để đạt 
Minh triết.  
Đi theo lối Triệt Thượng là tìm về nguồn Tâm linh, tức nguôn Tình u linh man mác, không rõ ràng 
như Khoa học, nên mới bị chê là “Cái gì cũng vơ vào “, cái Gì đó là những mẩu Tình nguời nhà 
quê!.  Tuy được “ Kình nhi viễn chi “, nhưng ngày nay nhiều vị nghiên cứu trên thế giới đã bắt đầu 
tìm đến công trình của Kim Định.vì nó mở đường khai lối cho nhiều vấn đề thuộc Quốc nạn và Quốc 
nhục rất hợp với thời đại Dân chủ ngày nay. 
 
Tôi đã trích những tài liệu rải rác đó đây trong 32 tác phẩm Kim Định như những chén Bột để Gột  
nên 8 chén Hồ khác nhau gồm hơn 8000 trang, đa phần là những đoạn trích của Kim Định . Tám  
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cuốn đó là Bộ sách “ Văn hoá Thái hoà Viêt tộc “, tất cả chỉ xoay quanh vấn đề con Người và Dân 
tộc trong thế giới hôm nay và ngày mai. 
Ba cuốn: Văn hoá Đông Nam, Văn hiến Việt Nam. Đạo lý Xử thế I đã được in ra, còn năm cuốn: 
Việt Nho trong lòng Dân tộc Việt Nam, Hội nhập Văn hóa Á Âu, Sơ thảo về vấn đề Giáo dục, Đạo 
lý xử thế II và Tìm về Cội nguồn Văn hoá Dân tộc có thể được in nay mai. Cuốn cuối này đáng lẽ 
phải viết trước, nhưng chưa thai nghén xong, nên phải chịu cảnh  sinh sau đẻ muộn.  
 
Nay đã gần Cửu thập, chắc tôi không còn đủ thì giờ và nghị lực để khai thác thêm nữa. Các cuốn 
được viết vội vàng  xem như là những khai phá theo đường hướng của T. G. Kim Định, có nhiều bài 
viết lặp nhau, vì bài sau có thêm những ý mới, chưa có thì giờ đúc kết lại thành một , nên có phần 
chưa được thuyết phục, có thể làm phiền lòng độc giả, hy vọng được sự tiếp tay của nhiều vị khác để 
đúc kết và kiện chứng thêm cho hoàn chỉnh, với mong mỏi những công trình kế tiếp sẽ đúc kết thành 
Bộ sách Dân tộc gồm bốn lãnh vực : Kinh, Triết, Sử, Văn.   
 
Kinh là kinh nghiệm sống khôn ngoạn của Tổ tiên trong các lãnh vực thì đã có trong Ngũ kinh, chỉ 
cần gạn lọc tính chất bá đạo của Hán Nho đã xen dặm vào. Ngoài ra còn phải đúc kết thêm Kinh 
Nhạc đã bị các nhà cầm quyền Du mục bỏ mất, vì Kinh Nhạc là nguồn Hòa,vì Nhạc là Bà Chúa của 
các khoa học, cũng là Hồn của Dân tộc..   
 
Triết thì phải có triết Đông, triết Tây và triết lý An vi để đối chiếu, hầu giúp tìm ra Minh triết. 
 
 Sử thì chú trọng tới những Phế Hưng của Đất nước để nhận ra Lịch sử là tấm gương phản chiếu lờ 
mờ của Huyền sử.( The outward world is the dim reflection of the vast inward world ). Qua dòng 
Lịch sử chúng ta nhận ra  Dân khí  để nhận ra đời sống Tâm linh của Dân tộc. 
Nên có một cuốn Sử băng Thơ hoặc bằng  Ngũ ngôn hay Lục bát với lời thơ vừa lưu loát dễ nhớ,vừa 
diễn tả ngắn gọn được tinh thần Phế Hưng của đất nước, để con con dân ai ai có thể học thuộc lòng 
thì Hồn Thiêng Sông Núi không bao giờ phải sợ cháu con Lạc Hồn. 
 
Còn Văn thì dùng tinh thần: “ Văn dĩ tải Đạo < Đạo: Nhân đạo > “để soi rọi Đạo lý Dân tộc qua 
các giai đoạn văn học xua nay, chứ không tranh dành hơn thua, đả kích nhau.     
Có được bộ sách Dân tộc thì khi đó mới duy tri và phát triển được Dân trí và Dân khí. 
Đây không phải là ý tưởng ngông cuồng hay chuyện viển vông, mà là một sự tối thiết, phần Đại thể 
khó khăn nhất đã được T.G. Kim Định khai lối và đặt nền tảng, cần hòan thiện các phần Chi tiết nữa 
là xong, nhưng vẫn còn là công trình tối quan trọng và khó  khăn của quốc gia, một vài cá nhân 
không thể làm nổi. 
 
Trong bài này, chúng tôi xin trình bày hai vấn đề độc đáo nhất của T. G. Kim Định:  
 1.- Vấn đề Dịch Việt với các cặp đối cực giao thoa thành nét Lưỡng nhất ( dual unit ), nét 
Lưỡng nhất là sợi chỉ hồng xuyên suốt nền Văn hoá Thái hòa ( Việt Nho ) của Việt Nam. 
 2.- Vấn đề thứ hai là Huyền sử: Huyền sử gồm những Huyền thoại thuộc Nhân thoại, cũng là 
những kết tinh của nền Văn hoá qua những Huyền số mang gốc rễ của triết lý Nhân sinh, có thể tóm 
gọn vào ba chữ “ Chí Trung Hòa “ qua lối sống Chiết trung bằng cách  “ Chấp kỳ lưỡng đoan”.  
Vấn đề tuy rất cũ, nhưng cũng rất mới, cũ vì đã lần lên tận nền Văn hóa Hòa Bình , là nền văn hoá 
sớm nhất của nhân loại, và mới, vì nền tảng Văn hóa này đã bị vùi sâu dưới lớp bụi Không Thòi gian, 
mới được khai quật lên, nên khá phức tạp, lại chưa được công nhận rộng rãi, với khả năng hạn chế, 
không biết tôi có trình bày được rõ ràng dễ hiểu không, nhưng vẫn mạnh dạn nêu lên vấn đề quan 
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trọng của Dân tộc, với hy vọng có nhiều vị lưu tâm, tiếp tay đóng góp cho hoàn chỉnh hầu  được 
chinh phục hơn.   

II.- Mục tiêu: Tìm lại viên Ngọc Long Toại 

1.-T.G. Kim Định: Con người cô đơn với Gánh nặng trên nẻo Đường xa 
Xưa nay khi nghiên cứu về Văn hoá thì người ta chỉ tìm hiểu về Văn học Nghệ thuật nghĩa là phần 
Ngọn của Văn hoá, mà không hề biết đến Cơ cấu là nguồn gốc và Triết lý Nhân sinh là phần quan 
trọng nhất của Văn hoá. Nền tảng của triết lý Nhân sinh theo sự khai quật của T.G. Kim Định lại là 
cặp đối cực Âm Dương ( Văn gia ) hay Tiên Rồng ( Chất gia ), cả hai đều là nền tảng của Dịch,  
nhưng đều đồng quy về Nhất lý: Lý Thái cực. Triết lý Nhân sinh không bàn những chuyện xa xôi trên 
Trời, hay những ý tưởng trừu tượng cho là cao siêu. mà chủ yếu là những nhu yếu thâm sâu của con 
Người. 
 
 Thứ Văn hoá mà chúng ta thường tìm hiểu xưa nay đều được tin là của Tàu và của Tây, chưa có ai 
đề cặp tới Vấn đề Văn hoá tuy vừa Chung cho cả Đông Nam Á nhưng  cũng là  Riêng của Dân tộc 
Việt Nam - nơi được ký thác nhiều hơn hết - ..  
Khi nghiên cứu về Văn hoá Việt, nhờ thấm nhuần tinh thần triết Tây và triết Đông mà T. G. Kim Định 
có sáng kiến tìm ra Nho trong lòng Dân tộc hay mạch sống của Nhân dân Việt Nam được gọi là Việt 
Nho. Việt Nho không những có Văn học Nghệ thuật mà còn có Cơ cấu là nền tảng của Văn hoá và có 
cả một Hệ thống về Triết lý Nhân sinh mà tất cả mọi bộ phận đều có mối liên hệ cơ thể ( nội tại ) với 
nhau bằng nét  Lưỡng nhất ( dual unit ) -  sợi chỉ Hồng nối kết các bộ phận chặt chẽ với nhau- . 
Triết lý Nhân sinh mới là Gốc, phần quan trọng nhất của Văn hoá,vì nó phục vụ cho nhu yếu của con 
Người,  còn Văn học Nghệ thuật chỉ là cái Ngọn, nếu để cho cái Gốc héo hon thì cái Ngọn thiếu Gốc 
sẽ mất Hồn sống.  Một số các vị lãnh đạo  tinh thần cũng như các nhà làm văn hoá trước đây chỉ để 
tâm lo chuyện đời sau, hay cũng  như một số chỉ lơ mơ vào những chuyện hảo huyền trên  Trời Trăng 
Mây Gió như  “ Thi sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng mà vơ vẩn cùng mây” ( Xuân Diệu ), còn 
chuyện Cơm Áo và Giá trị làm Người thì chê là thấp hèn không thèm bàn tới,cũng như  quên đi  cả 
Dân tộc đang quằn quạy dưới chế độ nô lệ, đó là cơ hội giúp cho CS làm cách mạng ảo tưởng Thế 
giới trong tình trạng đa số nhân dân dân đang  đói Cơm thiếu Áo và khát Tự do! 
   
 Mặt khác làm Văn hoá thì chỉ lo trau chuốt “ Văn vẻ “ mà quên mục tiêu “ Đạo lý làm Người giúp   
sống hoà với nhau “ thì làm sao cứu giúp được con Người và Dân tôc  lúc lâm nguy! 
 
Cũng như Văn hoá, các Cuốn sách của Tổ tiên Việt cũng có Cơ cấu, vì chưa có đủ thì giờ để  phát 
triển văn tự để ghi chép Nội dung, nhưng từ nền tảng đó người ta có thể xây dựng lên Nội dung và 
phần tinh hoa của cuốn sách không mấy khó khăn như giai đoạn Kết tinh nền móng.   
Tất cả các cuốn sách từ nguồn gốc đó được góp lại thành Văn hoá có thể gọi là bộ sách về mạch 
sống của Dân tộc. Bộ sách đó được xem như Thánh Kinh của Dân tộc, để neo Hồn Dân tộc với con 
Dân Việt.  
Các Kinh do đức Khổng Tử thuật lại và các Truyện do các Đệ tử chú giải cũng do Kinh Văn từ nguồn 
đó mà ra.    
Một Dân tộc không có Văn hoá là một Dân tộc không Gốc, mất Hồn, tức là không có điểm Đồng quy. 
Khi Dân tộc không có điểm Quy tụ, tất sẽ bị phân hóa mà suy vong. Đây là tình trạng của nước nhà 
hiện nay. 
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Tại sao lại cần đến Bộ sách Dân tộc?  Ta thử xem gương Dân tộc Do Thái, tuy họ bị phân tán ra 
khắp nơi trên Thế giới qua hàng nhiều thế kỷ, nhưng một mặt, ở đâu họ cũng tìm cách trau dồi khả 
năng để sinh tồn và phát triển, mặt khác họ luôn bám vào Thánh Kinh để Dân tộc Đồng quy về một 
mối. Nhờ bị trôi dạt khắp nơi trên Thế giới, họ học hỏi được nhiều điều hay của bốn phương, nên 
phát triển được bản sắc phong phú. và cũng nhờ  Đồng quy vào Gốc Thánh Kinh, nên Dân Do Thái 
phát triển mau chóng và vững mạnh, chỉ có chừng vài triệu mà vẫn đương đầu với hơn 80 chục triệu 
dân thù nghịch xung quanh, luôn hăm he nuốt chửng họ!    
 
Trong các nước Tây phương, đặc biệt có Hoa kỳ đã  tài tình “Đem Đạo vào Đời “ bằng cách đem 
Tinh thần “ Bác ái và Công bằng “ trong Thánh kinh thể hiện vào đời sống xã hội để mưu phúc lợi 
cho cả dân tộc, nên đã phát triển một cách nhanh chóng và bền vững. 
Dân tộc Việt Nam nay cũng đã bị phân tán ra khắp nơi trên Thế giới, nếu trên bước Thù đồ này, Con 
Cháu gắng công tìm cách thấp thụ cho được những tinh hoa của Thế giới, rồi Đồng quy về Hồn Dân 
tộc qua mối Tình Đồng bào, cùng nhau chung Lòng chung Trí và góp Sức Cứu nước và  Dựng nước 
một cách tích cực thì ngày sánh vai cùng các nước trên Thế giới cũng chẳng còn xa. 
 
Ta thử lần xem công trình khai quật của T.G. Kim Định ra sao? .  
Nhờ thấm niềm đau Quốc nạn và Quốc nhục triền miên của Dân tộc, với lòng yêu nước sâu đậm, như 
một cô Hồng thiên ngoại, một mình  Kim Định lầm lũi qua nhiều lãnh vực của Đông Tây Kim Cổ, nên 
mới  nhận ra “ Hồn mất trước, Nước mất sau “. Hồn đây là Hồn Dân tộc, là mạch sống chung của 
Dân tộc, là Văn hoá của Dân tộc, 1à Tình Nghĩa Đồng bào, nên gắng công đào bới.. 
  
Lẽ nào một Dân tộc nhỏ bé đã tồn tại gần 5000 năm Văn hiến, sống cạnh một nước lớn gấp nhiều 
lần, mà suốt dòng lịch sử khi nào nước lớn cũng tìm cách nuốt chững Việt Nam, thế mà qua  hơn 
1000 năm đô hộ, Dân tộc này vẫn quật cường giải phóng được, thêm vào đó  7 lần đem đại quân qua 
đánh chiếm, bắt cống nhân tài và tịch thu hết sách vở, nhưng mọi mưu toan thâm độc đều  bị nước 
nhỏ bé ( được vu cho  là “ Man Di”)  đánh cho bại nhục. Đây là thực tế Lịch sử được chứng minh 
nhiều lần rõ như ban ngày, chứ không có tự hào vô căn cứ, hay chỉ là may rủi. 
Thế thì sức quật cường đó có phải là do Nội lực của Dân tộc ( lạc hậu)  không?. Và Nội lực này bắt 
nguồn từ đâu?  Là một nước nhỏ dân ít của nghèo, chắc không phải là do phương tiện vật chất giàu 
mạnh mà là do tinh thần Dân tộc cao hơn, tinh thần đó có phải là Văn hóa Dân tộc không ?.Vậy Văn 
hoá đó là những gì và cao hơn ỡ chỗ nào? Và nay Tinh thần đó đang ở nơi đâu? 
 
 Với một Tâm hồn cô đơn, Kim Định suốt đời rong ruổi trong Không gian bao la và Thời gian hun 
hút, không chỉ một giai đoạn Lịch sử mà còn lần tận thời đại hoang sơ của thời Huyền sử ngàn xưa. 
 Nhờ ảnh hưởng tinh thần khúc chiết của của triết Tây, mà T.G. Kim Định đi trọn được con đường 
Triết Đông: Triết  là Triệt Thượng và Triệt Hạ để nhìn mọi vấn đề  từ Gốc tới Ngọn, mặt khác lại nhờ 
ngộ được tinh hoa của Dịch về sự giao hòa của “ Nghịch số chi lý “ tức là  Triệt Thượng và Triệt 
Hạ có giao hòa thì mới đạt Minh Triết, nhờ là một Linh mục nên mới nhận ra các Tôn giáo cũng là 
Biến thể của Minh Triết.   
Cách khác, Minh triết cũng là phương cách biết dàn xếp mọi việc của Mình, cũng như  việc Nhà, việc 
Nước theo Thiên lý sao cho mọi người được hạnh phúc, mà hạnh phúc là khi con Người được Thân 
an và Tâm lạc. Đây là nhu cấp bách của Dân tộc cũng như Nhân loại. 
 
Ngày nay phần đông người ta chỉ thiên về Triệt Hạ, nhất là Khoa học, mà chối bỏ phần u linh man 
mác của Triết Thượng, tức là chối bỏ Tâm linh là nguồn Tình thì đánh mất Tình Người. Khi trống 
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vắng nguồn Tình  thì con Người đánh mất Nhân Tình, Nhân Tính, chỉ còn lại có Lý, theo T.G. Kim 
Định thì tinh thần duy Lý, duy Sử là nan đề trầm trọng nhất của Nhân loại. Khoa học giúp phát triển 
Lý trí trong Thế giới Hiện tượng, còn Tâm linh là thế giới Tĩnh, Khoa học không có khả năng đi vào, 
tuy khoa học rất cần, nhưng không là tất cả, vì khoa học không có Lương Tâm thì chỉ là sự hủy hoại 
Tâm hồn ( Sciense sans conscience, c’est que ruine de l’âme ) . Khoa học thiếu Lương tâm thường  
làm cho con Người vong thân, đánh mất tiết độ , trở nên quá tải ( overload )  gây ra đời sống mất 
Quân bình, cũng như tạo ra sự huỷ diệt ghê hồn . Tâm linh mới  là Gốc, Khoa học chỉ là Ngọn, tuy 
nghịch lý này cần phải được hài hoà, khi đó Thế giới mới mong được Hòa bình.  Khoa học rất cần 
thiết, nhưng Không là tất cả, vì duy Khoa học sẽ dẫn đến chiến tranh hủy diệt! 
   
 Mặt khác nhờ tinh thông nhiều ngoại ngữ cũng như được Giáo hội  Công giáo  gởi đi du học ở Pháp 
để lánh nạn, nơi đây có sẵn hai nguồn tài liệu của  Đông Tây mà nghiên cứu học hỏi: Nguồn tài liệu 
Đông phương là của các Lm dòng Tên thuộc Missions étrangères. Những tài liệu này do các Lm khi 
tiếp cận với các nhà Nho nồi tiếng của Trung Hoa mà ghi chép lại. Nguồn Tài liêu thứ hai là  khoa 
Tân Nhân văn cùng những tài liêu về văn hoá Đông cũng như Tây phương. Đó là một số tài liệu  
thuộc Đông Tây Kim Cổ. 
Đặc biệt nhờ khoa Cơ cấu luận mà tìm ra Cơ cấu của nền Văn hoá, mà nhận ra Nho là Tổ Cơ 
cấu. Cũng nhờ khoa Uyên Tâm hay Tâm lý miền sâu mà lần tới Tiềm thức cộng thông của Nhân 
loại. Đây là hai chìa khóa mở tung kho tàng văn hoá mênh mông, không những riêng cho đại 
chủng Việt mà cho cả Thế giới, vì loài người gặp nhau ở miền Tiềm thức cộng thông. 
 
 Chắc không ai có thể phủ nhận Kim Định là một công dân cô đơn nhưng yêu nước nồng nàn, một 
người có một Trực giác bén nhạy và một Lý trí rất sâu rộng, nên  mới bao quát nổi vấn đề, để xây 
dựng nên công trình  Việt Nho và Triết An vi, được coi như Tổng hợp Đông Tây Kim Cổ, Thế giới 
Tâm linh và Thế giới Hiện tượng cũng chỉ là Một, tuy nghich lý nhưng vẫn hài hòa trong Nhất Lý: Lý 
Thái cực trong “Đại Đạo Âm Dương hòa “  
Tuy rảo khắp nơi, nhưng rốt cuộc cũng phải quay lại tìm nền tảng Văn hoá nơi Viên Ngọc Long Toại 
nơi Huyền thoại Việt Tinh, Huyền thoại Tiên Rồng và các Huyền thoại khác của Tổ tiên, vì đây là 
giai đoạn Lý trí chưa phát triển, trực giác con người còn rất mạnh, nên Tổ tiên đã trực thị được 
những vấn đề  cốt tuỷ của Vũ trụ và Nhân sinh,. 
 
  Chúng tôi xin trích một đoạn của truyện Việt Tỉnh, để thấy lời dối dăng kín đáo của Tỗ tiên với con 
cháu, vì không muốn để cho Tàu chiếm doạt mất tinh hoa Văn hoá của mình..     
 “ Đến ngày mồng một tháng 8, Vỹ cùng với Huyền đi chơi thì gặp Ma Cô Tiên, dắt một người con 
Gái cho Thôi Vỹ, bảo đem về làm Vợ Chồng, lại cho hòn ngọc Long Toại, nói đó là ngọc châu, từ 
thuở Trời Đất mới khai tịch, đã có một cặp Trống Mái từ đời Hoàng Đế trải đến đời Ân truyền 
làm thế bảo; trong trận đánh Trâu Sơn, Ân Vương đeo nó mà chết, ngọc châu dấu trong đất, mà tia 
sáng chiếu thẳng lên trời. Thời nhà Tần, binh hoả liên miên, những vật trân bảo đều bị đốt cháy; các 
nhà Vọng khí đều biết hòn ngọc Long Toại còn ở phương Nam. Người Tàu đem vàng bạc gấm 
vóc giá trăm vạn để tìm mua; Vỹ nhân đấy đại phú.  Sau Ma Cô Tiên rước vợ chồng Thôi Vỹ đi, 
không biết đi đâu. Nay giếng bỏ hoang thành bẩn thỉu, hang thì còn ở núi Trâu Sơn. Người đời gọi là 
Việt tỉnh cương vậy.”  
 
( Trấn Thế Pháp : Lĩnh Nam chích quái, bản dịch của Lê Hữu Mục, trang 66 – 69 ) 
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 Huyền thoại Tiên Rồng cũng như Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ đều là di chỉ của Tổ tiên về nguồn 
gốc Văn hoá cho Con Cháu mà ngoại nhân khó nhận ra.  
Chúng ta nên nhớ Chân lý bao giờ cũng đơn sơ dễ hiểu, luôn ở trong và cạnh con Người và khắp mọi 
nơi, nhưng lại khó thấy, vì mắt con Người luôn hướng về phía trước mà Lòng dạ thì để ngoải da. 

2.- T.G. Kim Định tìm Từ nơi Gần để Tới nẻo Xa và  để từ  nẻo Xa giúp thấy rõ Gần 
Đó là con đường Quy tư về “ Thiên lý tại Nhân Tâm “ và Suy tư nơi Thế sự, để cho Suy đi Nghĩ lại 
được hài hòa.    Vì phải triệt Thượng để hướng tới Thế giới vô cùng lớn thuộc lãnh vực Tâm linh  qua 
Cơ cấu Ngũ hành, cũng nhu triệt Hạ là đi vào Thế giới Vô cùng bé thuộc lãnh  vực Khoa học nhất là  
khoa Tân Nhân văn, tuy hai lãnh vực ngược nhau, nhưng vẫn  có thể giao hòa với nhau. Đây là hai 
lãnh vực     đều xa lạ với các nhà làm Văn hoá xưa nay. 
Lại thêm, ngày nay là thời đại “ cao tốc”, cần đến nhiểu thứ “ mì ăn liền “, nên làm Văn hoá cứ mãi 
mê lần mò cho tới Gốc Ngọn làm cho nhiều vị tìm hiểu phải trải qua một đoạn đường dài, nên khi đi 
được một đoạn đã thấm mệt mà chưa lãnh hội được bao nhiêu, đâm ra nản chí mà bỏ cuộc. Nhưng 
mọi sự, hễ ” Dễ Đến thì dễ Đi”, còn Chậm mà có căn bản thì “Ăn chắc mặc  bền”, và lại làm việc gì  
cũng vậy, “ Dục tốc bất đạt “ ! 
Sở dĩ phải đi tới Gốc là cốt để tìm mẫu số Đoàn kết chung cho tất cả mọi thành phần khác nhau trong 
Dân tộc, ngay cả nhân loại, không phân biệt Sắc tộc, Màu da, Phe phài, Đảng phái hay Tôn giáo 
nào. Nền Văn hoá này bắt nguồn từ nền Văn hoá Hoà bình là nền Văn hoá lâu đời nhất, khi đó chưa 
có Tôn giáo hay Đảng phái nào, lại đi sâu vào Tiềm thức công thông của Nhân loại, đây là Thiên lý 
không những chung cho mọi người dân Việt Nam, mà còn chung cho cả Nhân loại nữa.  
 
Ngày nay khi tiếp xúc với nền Văn minh sáng lạng Tây phương, lại thêm quên Gốc, người ta  đâm ra 
Vọng ngoại mà Vong Bản, Vong Nhân, tới Vong Quốc.  
Cũng vậy, trong cuộc đấu tranh hiện nay cho nền Dân chủ nước nhà, tiến trình xây dựng đã có mẫu 
mực của Tây phương, nên dễ sa vào tinh thần ỷ lại càng thêm vọng ngoại. Nên nhớ người Tây 
phương xây dựng được nền Dân chủ tân tiến là nhờ vào những con người Nhân chủ, nên cả Dân tộc 
mới Đoàn kết một lòng, mới có Nội lực thâm hậu  mà dựng xây. Nội lực đó lại nằm sâu trong Tinh 
hoa của Kitô giáo. Tây Âu tuy có nhiều Tôn giáo, nhưng đều là Kitô giáo, còn Dân tộc chúng ta 
ngoài những người theo Kitô giáo, còn có nhiều Tôn giáo khác, mà trong quá khứ lại có xích mích 
với nhau, chúng ta không thể quên yếu tố quan  trọng này. Cuộc cách mạng Dân chủ cần sự đóng 
góp của toàn dân, nên vấn đề “ Tôn giáo đại kết “ và “ Hoà giải Dân tộc” theo Đạo lý, Thiên lý  là   
vô cùng quan trọng.   
Vì thế chưa giải quyết được tinh thần  Đoàn kết Quốc gia vào Đạo lý chung thì  chế độ nào rồi trước 
sau gì cũng mất ốn định. Tinh thần đó nằm trong lãnh vực Văn hoá, Tôn giáo đại kết, chứ không phải 
hoàn toàn thuộc Chính trị hay Luật pháp ( Pháp trị )  Cứ xem các phong trào Dân chủ tại các nước 
Trung Đông, Bắc Phi cũng như Thái Lan thì ta sẽ rút được bài học quý giá. 
 
May thay, nền Văn hoá Thái hòa của Việt tộc không những là “ Văn trường chung “  của Đông Nam 
Á, mà còn có Cơ cấu và Nội dung tương tự với Kitô giáo. Lòng Nhân ái, Lý công chính và tinh thần 
Bao dung chẳng khác nào Lòng Bác ái, Lẽ Công bằng và Tha thứ. Nền tảng Nhân quyền, Dân quyền 
và Tự do cũng chẳng khác, chỉ khác nhau vể Danh từ và yếu tố Dịa phương.   
Với những Địa phương khác nhau, mà chỉ xây dựng Quốc gia theo tinh thần Quốc tế mà quên Địa 
phương thì đi lộn ngược.   Địa phương là Khởi điểm và Quốc tế là Đáo Đến, không xuất phát từ Khởi 
điểm thì làm sao có Đáo điểm?   Đi phá địa phương Quốc gia cho tan tành như CS, thì Đáo điểm 
Quốc tế gồm những gì nếu không phải là ảo tưởng.  
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Điểm đăc biệt khác là các Cơ chế xã hội của Hoa kỳ đã thể hiện tinh thần Dịch lý rất tài tình, đây là 
bài học quý giá, cần phải học cho được phần tinh hoa “ thích hợp “, chúng tôi đã có viết bài về vấn 
đề đó. 
 Công trình của Kim Định lại Không giống ai, vì khi tìm về nguồn Gốc Nho của Tàu tức là bước 
đường Triệt Thượng, người ta chỉ tìm hiểu từ  Tần Hán trở xuống, khi đó thì Nho của chủng Việt đã 
bị các nhà cầm quyền Du mục xen dặm cạo sửa cho mất vết tích Chung , còn Kim Định không những 
vươn lên tận thời Tam hoàng Ngũ Đế mà còn lần mãi tới thời Văn hoá Hoà Bỉnh tại Thái Bình 
Dương, đây là thời mông lung của Huyển sử, thời kết tinh của Văn hoá, nên mới thấy được điểm Đại 
đồng và Di biệt của Nguyên Nho và Hán Nho, thường những người duy Khoa học Duy Lý không 
chấp nhận phần Huyền sử là phần quan trọng nhất, nên không phân biệt được Vương đạo và  bá  đạo 
của   Nho. . 
   
Còn bước đưởng Triệt hạ thì T.G.Kim Định lại đi sâu vào các ngành của Tân Nhân Văn, Vật lý lượng 
tử ( quantum physics ) là lãnh vực thường các nhà làm Văn hoá cũng không để ý tới, do đó những Đề 
quyết của Kim Định rất ngược với những tin tưởng của các nhà làm văn hoà xưa nay, khiến cho họ bị 
sốc.  
Điều quan trọng thứ ba là có nhận ra cốt tủy của Dịch lý là làm sao cho  Nghịch lý Triệt Thượng và 
Triệt Hạ giao hòa mới đạt Minh Triết, vì Minh Triết là Thiên lý, là Dịch lý vận hành trong Vũ trụ, 
chứ không chỉ  là những câu châm ngôn lẻ tẻ thuộc Minh triết. Đây là  công trình khai quật tử công 
phu chứ không có lý luận theo kiểu triết học Tây Âu là lối suy tưởng trừu tượng mà nhiều vị khoa 
bảng quen dùng. 
 Công trình của Kim Định  chứa cả cái Cũ lẫn cái Mới, và gồm nhiều lãnh vực của cả Đông lẫn Tây,  
Cũ từ nền văn hoá Hoà bình là nền Văn hoá sớm nhất và đã lan ra khắp thế giới, và Mới là rất phù 
hợp với Khoa học và nhất là khoa Tân nhân văn và vật lý lượng tử ngày nay. Lãnh vực Đông thì gồm 
cả Việt Nam, Ấn Độ và Trung hoa, còn Tây thì Triết lý và Khoa Tân nhân văn. 
Do đó sự tiếp cận với công trình của Kim Định có phần khó khăn, thế hệ trẻ quá chuyên môn thì 
chưa bao quát được công trình, người Đông cũng không dễ thông cảm với người Tây, các vị Tây học 
của ta khi đọc tới thường dội ra, cho là nhà quê, thiếu tinh thần Khoa học, nhưng nhà quê là nôi của 
Tình cảm cũng  như gần với Thiên Lý.!.  
Điều quan trọng nữa là nếu chúng ta muốn tìm cái chúng ta thích trong công trình của Kim Định thì 
chắc sẽ thất vọng, vì nó ngược lại với nhiều điều  chúng ta hằng tin tưởng xưa nay, nếu không để “ 
lòng trống “ và “ khổ công “ lắng nghe để tìm hiểu” thấu đáo  ý tưởng của Tổ tiên chúng ta về Nội 
dung Văn hoá, để có cái nhìn nhất quán từ Gốc cho tới Ngọn, thì may ra mới đem lại nhiều điều ơn 
ích cho con Người và Dân tộc. 
Trong công trình  Văn hoá của T. G. Kim Định phần quan trọng nhất là ở nền tảng, là Cơ cấu, mà 
Cơ cấu Việt lại bắt nguồn từ Huyền thoại, Huyền thoại thường dùng biểu tưọng để “ hội ý “ khi mà 
lý trí còn chưa truyền đạt rõ ràng bằng  “ ngôn truyền “.  Hội ý là tổng hợp thuộc lãnh vực trực giác, 
còn Ngôn truyền lại thuộc lối phân tích của Lý trí. Hội ý và Ngôn truyền là nghịch lý cần được 
Lưỡng nhất, nên những ai duy Tình, duy Khoa học, duy Lý, duy Sử, nói chung là Duy,  khó có thể 
thông cảm.   
 
 Một nền Văn hoá cũng như một con người: một con người mà thiếu nguồn Tình  thì đánh mất luôn 
Nhân tính, một nền Văn hoá mà thiếu nguồn Tâm linh từ Huyền sử, từ Dịch lý  thì khó tiếp cận với 
nguồn Sống và nguồn Sáng giúp bồi dưỡng cuộc sống Nhân sinh. 
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Nhưng thế kỷ 21 là thế kỷ Tâm linh, cũng là giai đoạn toàn cầu hóa, lại thêm phương tiện truyền 
thông mau chóng nhất là internet, chắc chóng chầy gì người ta sẽ  quay lại trên lộ trình Quy tư để 
giúp cho đời sống Tình ( Tâm linh ) và Lý ( Khoa học )  được hòa điệu. 
 
 Công trình của Kim Định vừa mới khai phá còn bề bộn, chưa có thì giờ đúc kết, nên cần phải có 
những công trình tiếp nối để đúc kết cho hoàn chỉnh hơn, tuy về  phần Tiểu tiết được viết trong vội 
vàng, cũng như thiếu tài liệu, nên có phần thiếu sót, chưa được thuyết phục, nhưng vể Đại thể thì đã 
ổn định.  Công trình không những cung ứng cho con Người và Dân tộc một đáp đề về Quốc nạn và 
Quốc nhục, mà còn dẫn lối hoà nhập với cuộc sống thế giới trên tiến trình “ Vạn Giáo nhất lý”,  đó  
là chiều hướng “ Tôn giáo đại kết “ mà Cộng đồng Vatican II của Công giáo đã đề ra hầu xây dựng 
thế giới Hoà bình mà Nhân loại ngày nay đang mong mỏi. 
Nền tảng của Công trình của T. G. Kim Định là Dịch lý theo tinh thần Việt, khác với Dịch 64 quẻ, 
chuyên để bốc phệ của Tàu, Dịch Việt chú trọng  đến Cơ cấu của “Đại Đạo Âm Dương hoà “ của 
Văn hoá, để nương theo Thiên lý mà sống không những sống Hoà với chính Mình, Gia đình mình, 
Đồng bào mình  mà còn Hoà với muôn loài trong Vũ trụ, khi đó tất cả sẽ huyền đồng cùng Tiết nhịp 
Hòa của Vũ trụ ( cosmic rhythm ). 
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CHƯƠNG MỘT 

DỊCH  LÝ 

A.- Định Nghĩa 
“ Dịch là Biến đổi, tức là tuỳ thời Biến đổi  để theo Đạo “ 

( Chữ  Đạo gồm (  道道道道 = 首首首首 + 辶辶辶辶= Chữ Thủ là cái đầu là Nguồn gốc và Quai xước là cái bàn chèo để  
chở về Nguồn. Vậy Đạo là đường đi về Nguồn Tâm linh . Người viết thêm vào ).  
“ Nó là thứ sách rộng lớn đầy đủ, hầu để thuận theo Tính Mệnh ( 1 ) .,” Thông đạt cớ U Minh “, hiểu 
hết tình trạng muôn vật mà bảo những cách mở mang các vật, làm thành  các việc “     
( 1 ) : Theo Khổng Dĩnh Đạt : Tính là chất của Trời sinh như Cứng / Mềm, Lanh / Chậm… ; Mệnh 
là cái Người ta bẩm thụ như Sang / Hèn. Thọ / yểu . .  ) 

( Kinh Dịch. Ngô Tất Tố. Tựa của Trình Di,trang 15 ) 

 

Dịch cũng được định nghĩa: “ Dịch : Nghịch Số chi Lý: Dịch là lý của hai số ngược nhau như Lẻ và 
Chẵn hay Cơ Ngẫu, nói rộng ra là các cặp đối cực ( opposite terms ) như Trời Đất hay Thiên Địa, 
Tán Tụ, Vũ Trụ, Vợ Chồng. . . Các cặp đối cực được Nho gia tổng quát bằng Âm Dương ( Văn gia ) , 
Tổ tiên Việt dùng vật biểu Tiên Rồng ( Chất gia ) , hay Ngọc Long Toại tức là cặp Trồng Mái. Tiên 
Rồng là biểu tượng nền tảng cho Tinh thần lập Quốc : Mẹ Tiên Âu Cơ : Non Nhân,  Cha Rồng Lạc 
Long : nước Trí, con Hùng Vương :  Hùng Dũng. 

B.- Cặp đối cực 
Âm Dương được dùng làm biểu tượng tổng quat cho các cặp đối cực trong Vũ trụ. Khi Âm Dương «  
tương thôi « , nghĩa là xô đẩy níu kéo nhau, không bên nào thắng hẳn. .  giúp luôn đạt tới trạng thái 
quân bình động, được gọi là “ Đại Đạo Âm Dương hoà   

Khi các cặp đối cực Giao thoa hay Giao chỉ, Giao hợp  để đạt trạng thái Quân bình động thì ta có 
nét Lưỡng nhất hay Song trùng lưỡng hợp.  Khi các cặp đối cực đạt thế Quân bình động thì có tính 
chất Tiến hoá và Trường tồn nghĩa là Thái hòa. 

Lời Phát đoan  của Dịch:  “ Thái cực  sinh Lưỡng Nghi (Âm Dương ), Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng 
( Thái Âm,Thái Dương, Thiếu Âm Thiếu Dương ), Tứ Tượng sinh Bát quái, ( Kiền , Khảm, Cấn, 
Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoái ), nhi Biến hoá vô cùng. ( Tư tưởng này cũng tương tự như sự phân chia 
Tế bào )   

Trước Thái cực là Vô cực: “ Thi cực nhi Vô cực “ .  ( Vô cực là khi còn «  Hỗn mang chi sơ, vị phân 
Thiên Địa «,   chưa có sự can thiệp của Lý trí để phân chia ra Âm Dương )  

Để hiểu rõ tư tưởng người xưa về sự Giao thoa của các cặp Đối cực, chúng tôi xin trích đoạn dưới 
đây : 

«  Thiệu Tử nói rằng: “ Thái cực đã chia hai Nghi, hai Nghi dựng rồi Dương giao lên Âm, Âm giao 
xuống với Dương mà Bốn Tượng sinh ra ; Dương giao với Âm, Âm giao với Dương sinh ra Bốn 
Tượng của Trời, Cứng giao với Mềm, Mềm giao với Cứng sinh ra Bốn Tượng của Đất. Tám Quẻ cọ 
nhau mà sinh ra vạn vật. 
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Cho nên Một chia làm Hai, Hai chia làm Bốn, Bốn chia làm Tám, Tám chia Mười Sáu, Mười Sáu  
chia làm Ba Hai, Ba Hai  chia làm Sáu Tư, như Rễ có Gốc, Gốc có Cành, càng Lớn càng Ít, càng Nhỏ 
càng Nhiều.Cho nên Kiền dùng để Chia,  Khôn dùng để Hợp, Chấn dùng để cho Lớn lên, Tốn dùng 
để làm cho Tiêu đi.  Lớn thì phải Chia, Chia thì phải Tiêu, Tiêu thì phải Hợp . Kiền Khôn là ngôi nhất 
định, Chấn Tốn là giao hợp thứ nhất, Đoài, Ly , Khảm Cấn là cuộc giao hợp thứ hai . Cho nên Chấn 
Dương ít mà Âm còn nhiều, Tốn Âm ít mà Dương còn nhiều; Đoái, Ly Dương nhiều hơn Khảm, Cấn 
Âm nhiều hơn. 

Lại nói: Trước khi Vô cực, Âm ở trong Dương, sau khi có Tượng, Dương tách với Âm, Âm là Mẹ 
của Dương, Dương là Cha của Âm, cho nên Mẹ chửa con Trai thành ra quẻ Phục , Cha sinh con  Gái 
cả thành ra quẻ Cấn; vì vậy  Dương khởi ở quẻ Phục, Âm khởi  ở quẻ Cấn. 

Lại nói, Dương ở trong Âm, đi ngược, Âm ở trong Dương đi ngược, Dương lại ở trong Dương, Âm ở 
trong Âm thì đều đi xuôi,lẽ chân thật cùng tột . . . . “ 

( Cũng phần nào giống với Combinaison  et arrangement trong Toán học ? ) 

( Kinh Dịch. Lời bàn của Thiệu Tử trang  31 – 32. Ngô Tất Tố ) 

 

Theo Lão Tử : “ cái Động của Đạo Trời Đất vạn vật do Đạo mà ra, nhưng rồi đều trở về với 
Đạo.”  Nghĩa là cái Động của Đạo là do sự Đi ra ( Suy tư ) và Trở về ( Quy tư ), khi Đi Về giao thoa 
với nhau thì mới Động. ( cũng giống như hai luồng ion- và ion + Dương di chuyển ngược chiều trong 
dây dẫn điện mà tạo ra dòng điện)  

Về con đường Quy tư, tức là hướng Nội, ông nói: Phản giả Đạo chi Động: Trở lại là cái Động của 
Đạo. Còn con đường Hướng ngoại là Suy tư  thi: Đạo sinh Nhất, Nhát sinh Nhị, Nhị sinh Tam, 
Tam sinh Vạn vật, Vạn vật phụ Âm nhi bảo Dương, xung khí vị chi hòa: Đạo sinh Một, Một 
sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh Vạn vật, . Trong Vạn vật không vật nào mà không cõng Âm và 
bổng Dương. Nhân chỗ xung nhau mà Hoà với nhau. 

Tư tưởng này cũng giống như sư phân chia tế bào. 

C.- Tìm hiều Nho giáo  qua ngả Văn gia 
Chúng ta nên biết Văn hoá Việt Nam có hai dòng, dòng Văn gia với Tứ thư Ngũ kinh, dòng Chất gia 
với Ca dao Tục ngữ và các truyện cổ tích, được gọi là Văn chương truyền khẩu . Tuy hai dòng nhưng 
nội dung vẫn là một. Sở dĩ  có dòng Chất gia là vì các nhà cầm quyền Tàu suốt dòng Lịch sử bách 
hại Nho đến 5 lần, khi đánh chiếm Việt Nam, lúc  nào cũng tịch thu hết sách vở cũng như các đập 
phá hết bia ký có vết tích chữ Nho của Viêt Nam để tiêu diệt văn hóa Việt Nam, trong khi đó lại 
truyền bá Hán Nho cho Việt Nam, tại sao vậy ? . Điều này chứng tỏ Hán Nho khác với Nho của Tổ 
tiên Việt.     Triết gia Kim Định đã tìm ra hai tiêu điểm để phân  biệt hầu gạn đục khơi trong từ Hán 
Nho ra Việt Nho.  Việt Nho là Nho của đại chủng Việt, chung cho các sắc dân vùng Đông Nam A ( 
yueh people ) được kết tinh từ nền Văn hoá Hoà bình gọi là Thái Nho, sau đó đến Hoàng Nho,Chu 
Nho, Di Nho, Nguyên Nho của Khổng Tử, rồi đến Tần Nho, Hán Nho và mấy lần Nho phục cổ. Thái 
Nho, Hoàng Nho nay chỉ còn lại vài dấu vết. 

 Nguyên Nho là Nho của Phương Nam ( Việt Tộc )  do đức Khổng Tử thuật lại, Nho này thuộc nền 
Văn hoá Nông nghiệp, nền tảng đặt trên Nguyên lý Mẹ, có bản chất “ Khoan Nhu dĩ giáo, Bất báo 
vô đạo “, với bản chất “ Nhân Nghĩa “, nên  Nguyên Nho là Nho Vương đạo. 
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 Còn Hán Nho là Nho theo Nguyên lý Cha ,có bản chất bạo động với chủ đạo” Dĩ Cường lăng 
Nhược “  nên “ Tham tàn và Cường bạo “, luôn gây chiến tranh để cướp bóc và bành trướng, do 
đó Hán Nho là Nho bá đạo.    Hán Nho đã xen dặm, cạo sửa và xuyên tạc Nguyên Nho, nên Hán Nho 
là một Tạp – pín - lù giữa Vương và Bá đạo.  Vậy chỉ cần dựa vào hai tiêu điểm trên để phân biệt ra 
Hán Nho và Nguyên Nho. Nếu ta đi vào ca dao tục ngữ, cùng mọi sinh hoạt cùng phong tục tập quán 
Việt Nam để « Gạn đục khơi Trong «  Hán Nho thì ta có Việt Nho. 

Ờ đây chúng ta chỉ bàn đến Văn hóa mà không luận về chủng tộc, mà Văn hoá chúng ta để cập tới là 
hai thứ Khoan Nhu của Nông nghiệp và Bạo động của Du mục,các nhà cấm quyển Tàu xưa nay đều 
đều theo nếp sống «  Dĩ Cường lăng Nhược «, chúng tôi không bàn đến sự phân biệt chủng tộc ,70 %  
dân Tàu vùng Nông thôn đều là anh em trong đại chủng Việt. 

 T. G. Kim Định dã dùng triết lý An vi để  xây dựng nên Việt Nho, mà Việt Nho lại mang trong mình 
nền tảng từ nền Văn hoá Hòa bình . Việt Nho có một Vũ trụ quan động, một Nhân sinh quan Nhân 
chủ, một Đạt quan Phong lưu, một Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình để  Dựng nước và  Giữ nước.  

Tiếc thay và khốn nạn thay! Đã có bảo ngọc Tổ tiên trong tay, vì nạn “ Dĩ cuờng lăng nhược”, mà 
suốt dòng lịch sử Dân Việt chưa khai quật được viên  ngọc Long Toại vùi sâu dưới đất lên để soi 
đường vươn lên vực dậy!  T. G. Kim Định đã làm công việc này. 

 Ngày nay, vì không phân biệt được sự khác biệt giữa Hán Nho và Việt Nho, nên đa phần trí thức 
đâm ra ghét Nho, bài xích Nho. Nhưng khốn nỗi bỏ Nho là bỏ mất tinh hoa của Văn hoá Việt. Hễ 
chúng ta mở miệng ra là đụng tới chữ Nho, bỏ mấy chữ Nho đi là câu nói mất ý nghĩa. Những tên của 
Tổ tiên, tên của  Nước, tên  của  mỗi Người, tên của Núi Sông, của Đường sá Cầu cống, những danh 
từ trong Văn học, Nghê thuật, Văn hoá, Triết học đều bằng chữ Nho, tất cả đểu mang Hồn nước 
trong đó.   Khi bỏ Nho là chúng ta đã  mất ý thức về Tinh hoa Văn hoá của Dân tộc, mà Tàu đã cố 
tâm tiêu diệt hàng bao thế kỷ mà không xong. Ghét bỏ «  Nho khoan nhu » là chúng ta mặc nhiên 
giúp Tàu tiêu diệt Văn Việt Nam. 

T. G. Kim Định đã chứng minh, Tàu là kẻ học mướn viết nhờ, do sự Tàu chiếm Công vi Tư làm cho 
Dân Việt Nam lầm tưởng Nho là của riêng Tàu. Bảo Nho là của Tàu, xin nhắc lại, tại sao Tàu lại 
bách hại Nho đến 5 lần, khi đánh chiếm Việt Nam lúc nào cũng  tịch thu sách Nho, phá hết Bia Ký có 
khắc chữ Nho, điều  đó nói lên Nho của Việt Nam khác của Tàu. Té ra Nho của Tàu là Hán Nho bá 
đạo, có chủ đạo «  Dĩ Cường lăng Nhược “. còn Việt Nho là «  Chí Nhân và Đại  Nghĩa « .  

Ngày nay nhiều người đang phản đối một số từ Hán Việt cho là của Việt Cộng, lầm tưởng chữ Nho 
đó là của Việt Cộng, của riêng Tàu. 

Dể phân biệt chúng ta có mấy cứ điểm sau :  

  Do chưa phân biệt được bản chât của Hán Nho và Việt Nho. Phản đối, loại trừ tư tưởng bá 
đạo của Hán Nho là việc cấp thiết, nhưng phản đối dùng chữ Nho là vô tình thực hiện âm mưu của 
Tàu, là tiêu diệt nền tảng Văn hoá Cha ông. 

  Chữ Nho  là Văn trường chung của Đông Nam Á trong đó có Tàu, Nhật, Hàn, Việt, nay Tàu 
còn khôi phục Hán Nho ( ! ) , Hàn Nhật đều còn dùng Nho như một Linh ngữ,Linh tự,  há Việt chúng 
ta bỏ được Nho sao, ngay trong văn chương bình dân cũng đầy rẫy chữ Nho, nếu bò thì lấy gì thay 
thế vào ? 

 Mặt khác, Nho là Linh Ngữ và Linh Tự có cấu trúc tượng Ý, tượng Hình, tượng Thanh, . . . 
giúp chúng ta dễ hội thông về nguồn Tâm linh, là nền tảng của con Người, bỏ chữ Nho đi thì chúng 
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ta làm tắc nghẽn con đường dẫn tới Nguồn Sống và nguồn Sáng tức là nguồn Nhân Nghĩa hay Tình 
Lý.     

 Vấn đề còn lại là đừng câu nệ vặt vãnh vào những câu nói của VC thường dùng ,mà chỉ xem 
câu nói  dùng từ Nho  có thích hợp không, và nên nhớ chính những Từ «  Hán Việt, Hán Nho  «  đó 
đã tố cáo các nhà cầm quyền Tàu đã chiếm Công vi Tư «  vì nhà Hán đâu có công dựng nên chữ 
Nho, làm gì có Hán Nho, nhà Hán chỉ có công tiếp tục cướp Nho, rồi có công xuyên tạc Nguyên Nho 
của Khổng Tử thành Bá đạo để gây Chiến tranh, Ăn cướp và Bành trươớg mà thôi. 

 Ngày nay ông Đỗ Thành ở California Hoa Kỳ đã chứng tỏ chử Nôm đã có trước chữ Nho, 
cũng như T.G.Kim Định cũng cho biết  chữ Nho cũng mang vết tích chữ Khoa đẩu,( Chữ con 
Quăng, Nòng Nọc thuộc nhóm Cha Rồng Lạc Long )  hơn nữa, khi các nhà câm quyền Du mục Tàu 
đánh bại các chũng Việt, thống nhất Trung Hoa, đâu có biết gì đến Văn và Hóa, họ lên ngôi chỉ trị vì, 
mọi công trình Văn hoá có thể đều do các nhà Nho thuộc chủng Việt xây dựng, tuy điều này cần phải 
có nhiều kiện chứng cụ thể  nữa. 

 

Trong những đoạn kế tiếp chúng tôi sẽ dựa vào Kinh Lễ và kinh Dịch tức là tinh thần viên Ngọc Long 
Toại để  tìm hiểu về Việt Nho. 

 “ Nội dung sách Kinh Lễ có hai đặc điểm lớn: Một là nó bao quát rất rộng, cơ hồ đề cập tới mọi lãnh 
vực Văn hoá tứ đời Thượng cổ đến đời Tần, Hán, có thể gọi nó là một bộ sách bách khoa toàn thư về 
văn hoá cổ đại,hai là tư tưởng của nó hất sức sâu sắc, đối với các vấn đề thuộc Văn hoá  của con 
người, sách Kinh Lễ ghi chép rất kỹ lượng vì nó vốn là trứ tác của một bộ phận triết gia ưu tú thời cổ 
đại.  Kết hợp hai đặc điểm ấy, có thể dùng bốn chữ “  Bác đại tình thâm “để gọi bộ Kinh Lễ này. 
Kinh Lễ chủ yếu chép về Lễ, chẳng những bao quát hết các loại Lễ tiết, mà nói rộng ra , nó vẫn còn 
bao quát hầu hết hiện tượng Văn hóa và các loại quy tắc cơ bản về các loại hiện tượng Văn hóa. Từ 
sách Kinh Lễ ( hay Lễ ký )  chúng ta có thể hiểu về  quy định ban tước phẩm của Quốc gia và các quy 
định về ban lộc, tòng pháp, tế tự, tuần thú, hình luật , học đường và tất cả các sinh hoạt thường ngày 
như ngôn ngữ , ăn uống, ứng đối v.v. . Tất cả đều là phạm vị bao quát của Lễ. 

Trong Kinh Lễ còn có nhiều chương đề cập tới nhiều sắc thái triết học . Lễ Ký cho rắng Cơ sở sản 
sinh ra Lễ  có hai điểm: Trước tiên, Lễ là thể hiện của trật tự tự nhiên và xã hội cấu tạo nên, 
chuẩn tắc của Văn hoá nhân loại và quy luật tự nhiên là một, nên có câu  nói : “ Thánh nhân tạo 
thành nguyên tắc ắt phải lấy Thiên Địa làm gốc “ hoặc “ Lễ là do các tiên vương thuận theo Đạo 
Trời, lấy làm tình cảm để trị dân ( Lễ vận ), Đại Nhạc hòa cùng Trời  Đất. Đại Lễ cùng tiết độ với 
Trời Đất . Nhạc là hòa cùng Trời Đất.   Lễ là trật  tự của Trời  Đất  ( Nhạc Ký ) , sau nữa Lễ sản 
sinh ra do sự cần thiết của nhân tính .  

Chương Lễ vận quy nạp nhân tính thành Thất Tình  ( bảy tình cảm )  và  Thập nghĩa  ( mười nghĩa ) 
, chỉ có Lễ  mới tiết chế được  tính ác trong bảy tình ấy.“ Bảy tình là gì?  Đó là Hỉ ( vui ), Nộ ( giận ) , 
Ai ( buốn ), Cụ ( sợ ), Ố ( ghét ), Dục ( muốn ) , Ái ( yêu ) , không cần học cũng có bảy tình ấy. Mưới  
Nghĩa là gì ?  Đó là Cha phải Từ, Con phải Hiếu. Anh phải Lương thiện, Em phải Kính cẩn, Chống 
phải có Nghĩa, Vợ phải Thuận  tòng, Lớn phải có Ân, Nhỏ phải Thuận, Vua phải Nhân, Tôi phải 
Trung, mười điều ấy gọi là Nhân Nghĩa, đố với nhau tin tưởng hòa mục gọi là đại lợi, còn tranh đoạt 
giết lẫn nhau gọi là lo lắng. Cho nên chỗ thánh nhân  ( hơn người ) là sửa trị được bảy tính , tu cải 
được mười nghĩa, tin tưởng hoà mục, tôn trọng sự khiêm nhường, bỏ sự tranh đoạt, nếu không giữ Lễ 
thì lấy gì để sửa trị ? . 
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Theo đó thì bảy tính thuộc về phương diện của thuộc tính con người, cón mưới nghĩa thuộc về tiính 
chất xã hội.Mục đích là để tiết chế cái tính tự nhiên của con người, và phát huy cái tính xã hội khi con 
người sống trong cộng đồng với nhau 

Kinh Lễ luận thuật hết sức cặn kẽ về bản chất và ý nghĩa của Lễ. Trước tiên, Lễ là tiêu chí căn bản 
nhất để phân biệt con người và các loài động vật  khác như câu « Lễ Nghĩa là đầu mối lớn của loài 
Người «  ( Lễ Vận ) .  «  Phàm người mà sở dĩ là người là do có Lễ Nghĩa vậy ( Quan nghĩa ) , 
« không có sự phân biệt Lễ Nghĩa là đạo của cầm thú vậy ( Giao đặc tính ) .   Như vậy có nghĩa là sở 
dĩ người ta khác động vật là do chuẩn tắc Văn hóa của loài người và vạn vật không có . Sau nữa Lễ 
quy định trật tự của loài người . Chương «  Ai Công vấn thương «  viết : «  Dân sinh ra Lễ là lớn 
nhất, không có Lễ thì không có gì để làm Lể tiết thờ phụng Trới Đất, không có Lễ thì chẳng có 
gì  để phân biệt vị trí vua tôi trên dưới lớn nhỏ. Không Lễ không phân biệt trai gái cha con, anh 
em . . .Thêm nữa, Kinh Lễ  còn cường điệu chỉ có Lễ mới có tác dụng tri lý nhân dân quốc gia.  
Cuối cùng nhiều đoan của kinh Lễ  luận về ý nghĩa quan trọng của Lễ  để tu dưỡng phẩm đức 
nhân loại. Hầu hết những nội dung ấy đều có trong Kinh Lễ. Trong Kinh Lễ còn có nhiều tư tưởng 
tình thâm, như chương Lễ Vận đề nghị một xã hội lý tưởng «  Thiên hạ vi công «  ( cả thiên hạ đều 
của chung ) .  Những tư tưởg đại loại như thế  có rất nhiều trong Kinh Lễ , chỉ cần độc giả đọc kỹ là 
phát hiện được.  Đặc biệt giá trị là chương Lễ Vận còn tán dương tính ưu việt cao cấp của nhân loại : 
Cho nên : «  Con người là Đức của Trời Đất, là nơi giao thoa của Âm dương, là nơi hội họp của 
Quỷ Thần, là khí đẹp của Ngũ hành, «  cho nên con người là Trung tâm của Trời Đất, là đầu mối 
của Ngũ hành.  Đương nhiên trong Kinh Lễ  cũng có nhiều tư tưởng không còn thích hợp với quan 
niệm hiện nay như : quan niệm về tôi trung,con hiếu, vợ thuận v.v. . . Với   những nội dung ấy, chúng 
ta vẫn có thể kế thừa một cách có phê phán , như đem lòng «  Trung vua ‘ chuyển hoá thành lòng yêu 
nước, đem chữ Hiếu chuyển hoá thành lòng kính trọng người già. «  

( Kinh Lễ : Truy nguyên nguồn gốc Kinh Lễ. Nguyễn Tôn Nhan. Trang 9 – 10  

Đọc những dòng trên, chúng ta thấy nền văn hoá của Nho gia là Văn hoá của con Người, là một 
triết lý Nhân sinh, một Nhân đạo gồm cả Thiên Địa đạo, có nền tảng đặt trên chữ Lễ. Lễ là thể 
hiện trật tự Tự nhiên và Xã hội cấu tạo nên, lấy Trời Đất làm gốc, chuẩn tắc của Văn hoá nhân 
loại và Quy luật tự nhiên là một, nghĩa là «  Thiên nhân tương dữ «  . Con người là tinh hoa của 
Trời đất, nên con người phải nương theo Dịch lý, theo Tiết nhịp hòa của Vũ trụ để tiến bộ và trường 
tồn nhất là sống sao cho «  Thiên sinh Địa dưỡng nhân hoà « . 

 Lễ bao giờ cũng đi với Nhạc, nên:  Đại Nhạc hòa cùng Trời  Đất. Đại Lễ cùng tiết độ với Trời 
Đất. Nhạc là hòa cùng Trời Đất.   Lễ là trật  tự của Trời  Đất  ( Nhạc Ký ), sau nữa Lễ sản sinh 
ra do sự cần thiết của nhân tính. Do đó mà nền Văn hoá có tính chất : “ Dĩ hòa vi qúy”   

Vì vậy con người phải bám vào nhịp biến hoá để hoà nhịp sống cùng tiết nhịp hòa của Vũ trụ, do đó 
mà có Nguyệt lệnh, tức là mệnh lệnh hàng tháng giúp con người sống theo trật tự chuyển hóa của 
Trời Đất.  Vậy trước tiên chúng ta phải hiểu Ngũ hành như một Tạo hoá lư và các biểu tượng khác 
để nhận ra « Trật tự Tự nhiên và chuẩn tắc Văn hoá Nhân loại «   

Qua trích đoạn trên, chúng ta nhận thấy có nhiểu tư tưởng của nền Văn hoá bạo động Du mục đã xen 
lẫn vào Nguyên Nho như Ngu Trung ngu Hiếu  cũng như tư tưởng trọng Nam khinh Nữ của nền Văn 
hoá Du mục trong  Hán Nho  xen dặm vào Nguyên Nho. 

Chúng ta sẽ lần theo bảng Tóm tắt Nguyệt lệnh để tìm hiểu . 

D.- Các Biểu tượng  của Nho giáo theo  bảng Nguyệt Lệnh 
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Biểu tượng là những hình tượng tiêu biểu để vin vào đó mà vươn lên cuôc sống siêu việt. 

Nho toàn dùng các biểu tượng về Đồ hình và Số độ để giải thích nền tảng và Nội dung văn hóa.  Ta , 
chúng ta có thể dùng bảng Nguyệt lệnh để tìm hiểu Văn hoá Cha ông.  

«  Nguyệt lệnh nói về Thiên văn độ số, bậc thiên tử cần biết quy luật Tuần hoàn của Vũ trụ để 
thi hành ban bố cho thích nghi với Mùa màng Thời tiết «   

( Thiên Nguyệt lệnh. Chương sáu. Nguyễn tôn Nhan trang 1000 ) 

Muốn hiểu rõ quy luật tuần hoàn thì phải hiểu rõ những biến hóa trong Thế giới Hiện tượng tức là 
Dịch lý hay Thiên lý. Muốn hiểu Dịch lý thì phải hiểu Ngũ hành qua các đồ hình và số độ từ Ngũ 
hành.  

I.-Bảng Nguyệt lệnh  ( Bảng tóm tắt  ) 

  
 

Ngũ Hành Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ 
Thời Tiết Đông Hạ Xuân Thu Tứ quý 
Ngũ Phương Bắc Nam Đông Tây Trung ương 
Ngũ Tạng Thận Tâm Can Phế Tỳ 
Tác Dụng Thị giác Thính giác Cử chỉ Ngôn ngữ Tư duy 
Ngũ Sắc Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng 
Ngũ Vị Mặn Đắng Chua Cay Ngọt 
Ngũ Cung Vũ Chủy Giốc Thương Cung 
5 Số 6 7 8 9 5 
Thiên Can Nhâm-Quý Bính-Đinh Giáp-Ất Canh-Thân Mậu-Kỷ 
      
      
      

 

1.- Đồ hình và Số độ của các Biểu tượng theo Cơ cấu  NGŨ HÀNH 

a.- Đồ hình  Ngũ hành 

 
Hỏa 
↑ 

Mộc ← Thổ → Kim 
↓ 

Thủy 
 

b.- Đồ hình và Số độ Ngũ hành 
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Hỏa ( 2 ) Viêm phương 
↑ 

( 3 )  Mộc ← Thổ ( 5 ) →  Kim ( 4 ) 
↓ 

Thủy ( 1 ) 
 

 
 
 

c.-Cơ cấu Thời gian 
 
 

Hạ 
↑ 

Xuân ← Tứ quý →  Thu 
↓ 

Đông 
 

d.-Cơ cấu Không gian 
 
 

Nam 
↑ 

Đông  ←Trung ương →  Tây 
↓ 

Bắc 
 
 

e.-Ngũ tạng 
 

Tâm 
↑ 

Can  ←  Tỳ →  Phế 
↓ 

Thận 
 
 

g.-Ngũ quan: ( Tư duy ) 
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Thình giác 
↑ 

Cử chỉ  ← Tư duy  →   Ngôn ngữ 
↓ 

Cử chỉ 
 
 

h.-Ngũ sắc ( Hội họa ) 
 
 
 
Đỏ 
↑ 

Xanh  ← Vàng → Trắng 
↓ 
Đen 

 
i.-Ngũ vị (Ẩm thực ) 

 
Đắng 
↑ 

Chua   ←  Ngọt  →  Cay 
↓ 

Mặn 
 

k.-Ngũ cung  ( Nhạc ) 
 

Chủy 
↑ 

Giốc ←Cung→  Thương 
↓ 

Vũ 
L.-Thiên can 

 
Bính Đinh 

↑ 
Giáp Ất   ←Mậu Kỷ→ Canh Thân 

↓ 
Nhâm Qúy 

 

2.-Vòng Trong Vòng ngoài: Hợp Nội ngoại chi Đạo 
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7 
↑ 
2 
+ 
↑ 

8 ←3 +  5  + 4 → 9 
+ 
1 
↓ 
6 

( Hợp Nội + Ngoại : 5+1 = 6; 5+2 = 7; 5 + 3 = 8; 5 + 4 = 9 ) 

3.-Vòng Sinh 
Đi theo chiều kim đồng hồ:        Kim  Mộc  Thủy  Hỏa Thổ: 4  1  3  2  5 

 

4.-Vòng Kháng ( khắc ) 
Đi ngược chiều kim đồng hồ:      Thủy Hỏa Kim Mộc Thổ: 3  2  4  1  5 

 

5.-Vòng  Trong vòng Ngoài 
( Hợp Nội Ngoại chi đạo ) 

 

 
 

Vòng trong : ( 1, 2, 3, 4,  5 ).    Vòng ngoài:  ( 5+1= 6, 5+2=7, 5+3=8, 5+4=9 ) 
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6.- Hồng phạm 

                      
Hồng Phạm ( Matrix : Cộng các số Lẻ Chẵn theo chiều nào thì tổng số cũng là 15 ).  Cửu Trù 

 
Hồng Phạm là mọi việc (  4 góc  mang số chẵn ) đều phải theo mẫu lớn ( Hồng phạm ) là Ngũ hành 

đặt ở giữa . 

7.-Cửu Trù 
Kể ra những việc cần làm cho một nước đời xưa . Toàn là những việc tinh thần, nên đáng gọi là Tâm 

linh sử quan. Ðây là việc mẫu kê theo con số 9 của dân Lạc Việt gọi là Cửu Lạc. 

8.- Lạc Thư với Hà Đồ 
Lạc thư Hà đồ có thể coi như bước tiến triển cuối cùng của Ngũ hành. Hà Lạc làm nên bởi chấm 

đen và trắng: Đen thay cho số chẵn hay Đất, Trắng cho số lẻ hay Trời: 

 

   
Hà đồ  ( sách Cha: 55 chấm )   Lạc thư ( SáchMẹ ( 45 chấm) 

55 + 45 = 100 ( Mẹ Âu Cơ Và Cha Lạc Long sinh Trăm con ) 
 

Việt Nho nhấn mạnh trên Lạc thư hơn Hà đồ, Lạc thư còn có tên là “ Cửu lạc “ , huyền sử kêu là “ 
Cửu Thiên Huyền Nữ “ tức ám chỉ rằng Lạc thư là tên Minh triết đặt trên nền số 3 ( Tam tài chỉ vị trí 

con Người.   Còn số 9 dạy con Người biết lối ở đời. Huyền thoại nói kiểu văn hoa bằng truyện Nữ 
Thần Mộc ( số 3 ) dạy � ang� m Lỗ Bàn, Lộ Bộc  làm nhà chữ Đinh  (丁丁丁丁 ). 

9.-Chữ Viên: Vãn và Vạn 
Chỉ cuộc sống viên mãn tròn đầy, gồm cả Vãn lẫn Vạn. Viên = Vãn + Vạn 
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Vãn là Tu thân cho đến độ coi sống chết như nhau ( tức đắc Đạo ).   Vạn là toả ra cùng khắp hết đến 
độ “ Tế thế An bang “, tức là việc thiện việc nghĩa lớn lao hơn hết có thể có ở Đời.   Chữ Viên chỉ có 

ở Việt Nho cũng như ý tưởng Tế thế An bang vậy . 

II.- LUẬN VỀ NGŨ HÀNH 
( Chữ Thời: Đường đi của Thời Không hay triết lý Ngũ hành. Kim Định ) 

1.- Nguồn gốc văn học 
“ Không mấy phạm trù bị xuyên tạc và hiểu lầm bàng Ngũ hành. Nó bị ngộ nhận kể ngay từ 
những người đầy thiện chí và giàu cảm tình với triết Đông. Hơn thế có thể nói nó đã bị chôn vùi từ 
đời Hán. Và từ đó chỉ còn dơ lên mặt đất một vài ngón tay hay ngón chân nên rất khó có được một 
nhận thức trung thực về triết lý Ngũ hành. 
Thế mà Ngũ hành lại là cái khung căn bản của triết lý Đông phương, có hiểu được thì toàn bộ 
mới ăn chịu nhau hòa hợp “ Ngũ vị tương đắc nhi các hữu hợp “ ( Hệ từ ). Ngũ hành là nền tảng 
cho thể chế Minh đường, và Nguyệt lệnh, cả hai là nơi thai nghén ra Hồng Phạm và Hồng phạm 
là mô hình bản cốt của triết lý siêu hình chính trị Việt Nho. 
Nhận thức được điều đó tức cũng là nhận thức được tầm quan trọng trong sự hiểu được cách đích 
thực ý nghĩa uyên nguyên của thuyết Ngũ hành.  Muốn được thế việc làm đầu tiên là tìm về nguồn 
gốc văn học nghĩa là tìm ra bản văn lâu đời nhất, khả dĩ được coi như trực tiếp xuất phát tự truyền 
thống chưa bị pha tạp. Vì cho tới nay sở dĩ ý nghĩa đó không mấy được nhìn nhận ra la do học giả đã 
chú trọng rất ít tới bản văn đầu tiên, nhưng đã coi ngang nhau cả những bản văn về sau từ đời Châu 
Diễn, Hoài Nam Tử hay Đổng Trọng Thư, tức là những bản văn xuất hiện về sau vào lối thế kỷ 
thứ 5 đến 2 trước kỷ nguyên với những hình thái đã biến thể, nên không nhận ra lối sắp đặt uyên 
nguyên. Cần phải đi lên nữa và chúng ta nhận ra bản văn cổ đại nhất nằm trong Kinh Thư ở thiên 
Nghiêu Điển và thiên Hồng phạm, nơi nói đến Ngũ hành lần đầu tiên. Kinh Thư có thể san định vào 
đời Khổng Tử, nhưng hai thiên Nghiêu điển và Hồng phạm có đã lâu đời ít ra về căn bản.   Đã 
một dạo các học giả cho rằng thuyết Ngũ hành do Châu Diễn sáng lập. Nhưng ngày nay thuyết đó 
không còn có thể đứng vững vì họ lẫn thuyết Ngũ Đế Đức với Ngũ hành, tức là lẫn lộn cái tùy với cái 
gốc. 
Ngũ Đế Đức thì do Châu Diễn, nếu không thủ sáng thì ít ra cũng là tay truyền bá mạnh. Đến sau 
Đổng Trọng Thư chịu ảnh hưởng này nhiều. 
Còn thuyết Ngũ hành là căn bổn cho Ngũ Đế Đức thì có lâu đời trước như đã để ấn tích lại 
trong Nghiêu Điển. Ngày nay được kiện chứng bằng phương vị tinh đẩu ( lieu sideral, loi des 
précessions: Precession des equinoxes )  là sự kiện khách quan có thể kiểm chứng bằng khoa học rất 
chính xác. Điều đó chứng tỏ không thể nào có chuyện giả mạo về phần căn cơ.    Ấy là chưa kể đến 
những minh chứng về sử liệu chẳng hạn nhà Thương dùng sắc Trắng, và tên các vua có chữ của 
Thập can như Bàn Canh, Thái Giáp, Ốc Đinh, Ung Kỷ. . . là những việc giả thiết đã phải có thuyết 
Ngũ hành trước rồi, vì màu sắc cũng như Thiên Can ( Giáp Ất ) là do Ngũ hành. Điều đó cũng thật về 
thiên Nghiêu Điển đến nỗi 4 cung của 4 sao và Trung cung Bắc Đẩu tức là khung Ngũ hành.  Như 
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vậy là chúng ta có thừa lý chứng về sự chính truyền và lâu đời của hai bản văn liên hệ tới Ngũ hành, 
tức là bản văn ghi lại một quan niệm triết lý được xuất phát nếu không ở thế kỷ 27 thời Phục Hy thì 
ít ra ở thế kỷ 24 đời Nghiêu Thuấn. Một sự giả mạo không thế nào có được vì nó đòi phải biết đến 
phương vị tinh đẩu là điều lúc đó chưa đâu biết.   Còn giả sử người lập ra biết được luật đó do trực thị 
thì đã chẳng thèm giả mạo, mà đương nhiên là đã là một vị Thuỷ Tổ rồi.  Bới vậy ta có thể biết chắc 
tâm về giá trị chính truyền ( authenticité ) của tài liệu Ngũ hành trong hai thiên sách đó và ta khởi đầu 
nghiên cứu cái triết lý ẩn bên trong. “ 

2.- Nội dung bản văn 
“ Bản văn chia ra 3 triệt: 

Triệt nhất nói về thứ tự các hành. 
Triệt hai nói về tính chất của mỗi hành. 
Triệt ba nói về Ngũ vị: Mặn, Đắng, Chua, Cay, Ngọt: Hàm, Khổ, Toan, Tân, Cam.  

Triệt ba này thuộc Dụng tuỳ phụ vào Thể ở triệt hai. Vậy chúng ta chỉ cần tìm hiểu triệt hai về 
tính chất của mỗi hành: 

a.- Thiên Hồng phạm nói: 
 Nước thầm xuống 
 Lửa bốc lên 
 Mộc uốn khúc để chính trực 
 Kim vâng theo để biến cải 
 Thổ ở chỗ gieo gặt. 

 Thuỷ viết nhuận hạ, Hỏa viết viêm thượng, Mộc viết khúc trực, Kim viết tòng cách, Thổ viết giá sắc   
 

b.- Ý nghĩa của Hành: Yếu tính của Nước 
Yếu tính của Nước là thầm xuống. Ông Granet phản đối Chavannes dịch chữ Viết là “ est appelé “, vì 
như thế tách rời động tác ra khỏi Nước, y như Nước là Nước, còn động tác chảy xuống là ngoại tại 
không cấu tạo nên Nước. Hiểu lối đó là hiểu theo lối Tố chất (élément ) đã cụ thể động tác mất rồi.  
Ngược lại ở đấy yếu tính của nó chính là Tác động, chính là Hành, nên Hành không bao giờ được 
hiểu la Danh từ, nhưng phải hiểu là Động từ:  Hành là đi là biến dịch, là diễn tiến một vận hành, 
vì đây đang ở vòng Sinh chưa đến vòng Thành. Có thể nói còn ở trong đợt vi thể nơi không thể 
tưởng tượng ra sự vật mà một trật không có tác động của sự vật “ on ne peut imaginer une chose sans 
poser une action de cette chose “ ( N.E.S ).  Ở vòng Thành có thể tạm hiểu là élément, là vật thể 
như quen hiểu trong việc xếp Loại. 
Chứ như đây là đợt Sinh thì hoàn toàn chỉ Động tác: “ Thuỷ viết nhuận hạ, Hỏa viết viêm thượng “ . . 
.  
Ở đợt Sinh cốt cán Thuỷ không là Nước (đó sẽ là đợt Thành ), không Là chất lỏng, nhưng là động 
tác Tẩm xuống . Lửa cũng thế là động tác Đi lên, bốc lên.   Lên xuống đều có hướng rõ rệt, là Lên 
Xuống để giao nhau.  Do đó Ngũ hành là dịch là 5 éléments hay 5 substances đều chỉ tạm đúng có 
vòng ngoài.  Dịch bằng chữ Principe undergoing: Nguyên lý đi ngầm dưới là gần nhất với chữ Hành 
vì nói lên được Động tác là đi. Tuy nhiên đó cũng mới là gần mà chưa đúng hẳn vì chưa biểu lộ hết 
cỡ cái đường vận hành là đường nằm ẩn trong. 
 

c.-Về thứ tự Tiên thiên 
Triệt thứ nhất: Nhất viết Thủy, nhị viết Hỏa, tam viết Mộc, tứ viết Kim, ngũ viết Thổ.  

Sở dĩ thứ tự này hay lẫn lộn vì không phân biệt với thứ tự Hậu thiên, vậy ta cần diễn giải thêm:  Đứng 
về phương diện Tiên thiên thì những số này có một sự quan trọng từ căn cơ chứ không phải là thứ 
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tự sắp xếp, có thể thay đổi ngôi vị, nhưng là thứ tự cấu tạo nói lên yếu tính cho nên nó dính liền 
với nhau: Hễ thay đổi là đánh mất yếu tính, tức là sự đối đãi của Âm Dương. 
Nên hễ đã nói: 1 là Nước thì 2 là Hỏa; 3 là Mộc thì 4 phải là Kim, còn 5 thì vẫn là Thổ, chứ không 
được lộn thứ tự để nói 1 là Mộc, thí dụ.  Vì đây là đường diễn biến của Âm Dương, nên là cái gì 
Nội tại mà Kinh Dịch đã nói : “ Nhất Âm nhất Dương vị chi Đạo, kế chi giả Thiện dã, thành chi 
giả Tính dã “ ( Hệ từ. 5 ). 

Đã nói là Đạo thì “bất khả tu du li dã “ không thể lìa dù chỉ một giây, nên lại noi 
là Tính tức là bản cốt yếu tính. Vậy hễ làm sai thứ tự thì không còn là Tính là Vật 
đó nữa.  Yếu tính đó là Âm Dương đối lập nằm trong vòng Đạo Trung hòa.  
Giữa hai đối lập thể có một trung gian hoà giải. Nếu kép lên thì cũng theo luật 
đó, tức phải có Trung cung hòa giải và Sinh dưỡng, nên gọi là Nhịp Năm ( temps 

quinaire ) tức là 1 – 5 – 2 chỉ hàng Dọc và 3 – 5 - 4 chỉ hàng Ngang hay là Vũ Trụ hoặc Thời Không 
đúc một.  Chúng ta dễ nhận ra điều đó trong khi đặt những số thứ tự kia thành đồ biểu như sau:   Đó 
là đồ biểu thứ tự Hồng phạm: Ta thấy số 5 chiếm một địa vị đặc biệt ở Trung cung. 
 

d.-Ý nghĩa chữ Ngũ trong danh từ Ngũ Hành 
Chữ Ngũ thường chỉ hiểu là số 5 hoặc là thứ Năm, nhưng đó mới là lối hiểu thông thường. Còn một 
nghĩa nữa sâu hơn, chỉ Thiên Địa. lúc đó 5 là số Thành của 3 + 2 tức là “ Tham Thiên lưỡng Địa: 3 
Trời 2 Đất “. Hiểu như thế mới đúng với Đạo Âm Dương, một Lẻ, một Chẵn: một Đất, một Trời: có 
Ra mà cũng có Vô.  Do đó 5 được dùng làm số Trung tâm bao hàm ý Tiềm thể Tâm linh vậy.    
Đấy là lối hiểu bắt buộc khi xét riêng một chữ Ngũ. Vì lúc đó nó biểu thị lò cầu tạo uyên nguyên.  Sự 
cấu tạo đó phải theo đúng luật Âm Dương, nói khác là luật Vũ Trụ, hễ có Vũ phải có Trụ, hễ có 
Hoành ,phải có Tung, mới vẽ nên Thập Tự uyên nguyên Truyền thống ( croisée originelle ). 
Nên hễ đã 1 – 2 : Thủy Hỏa làm Tung thì phải có 3 Mộc 4 Kim làm Hoành. 
Đặt sai thừ tự là đánh mất Tung Hoành là làm mất Vũ Trụ. Và như Thế là “ Tâm bất tại “ mà thiếu 
Tâm thì còn chi là “ Ngô Tâm tiện thị Vũ Trụ. 
 

e.-Ý nghĩa chữ Hành 
Hành là đi, đi là Ra nên phải có Hướng, có Nơi tìm về ( phản phục ).  Đi Ra phải Hướng về 
Trung tâm. Trung tâm là Tròn là Trụ, còn Đi Ra là Vuông là Vũ: Hiểu như thế mới đúng lược đồ 
căn cơ hai chữ Vũ Trụ của quan niệm Thời gian uyên nguyên, tức là ý thức tầm quan trọng của Thổ.  
Có hiểu được tầm quan trọng của của Thổ mới nắm được then chốt, nếu không sẽ gây lộn xộn, đánh 
mất yếu tố căn cơ như thường thấy.  
Bởi vì ngay lời nói: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ đã khơi mào cho sự lẫn lộn đó, phương chi thứ tự 
đối kháng của Hoài Nam Tử: Thủy, Hỏa, Kim, Mộc, Thổ càng xa hơn, vì cả hai không đặt Thổ làm 
Trung tâm, nên không có Trung gian Hòa giải hai đối lập thể tức là lẫn lộn hai bình diện vậy. Đem 
Thổ ở bình diện Trên ( hay là Nội cũng thế ) đặt xuống bình diện Dưới ( hay là Ngoại ) thì làm sao vẽ 
lên được Thập Tự nhai ( croix originelle ) mà thiếu Thập Tự nhai thì còn chi là vòng Trong, còn 
chi là tinh tuý Tinh thần, cái còn lại chỉ là Khung Ngoài trống rổng.  Do đó chúng tôi thử đề ra một 
lối biểu thị mới gọi là đồ biểu Hoa thị để nói lên sự quan trọng của hành Thổ như sau: 

 
Để vẽ biểu đồ Hoa thị nét bút phải qua Trung cung 4 lần tức là một mình 
Hành Thổ đã phải có 4 lần bằng 4 Hành kia cộng lại. Do đó nâng cao sự 
quan trọng của Hành Thổ. 
Thực ra con số không thể diễn tả, vì Hành thổ thuộc Phẩm ở một bình diện 
khác hẳn. Tuy nhiên tránh được sự cho Hành Thổ một số lượng y như con số 
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bất kỳ nào yếu tố Thời gian gọi là Tứ quý ( cung Thổ nằm trong Sửu, Thìn, Mùi, Tuất ) tức là 4 lần 
trở vào Trung cung ở cuối 4 mùa trong năm để Trai Tâm. Nhờ sự Trai Tâm đó sẽ làm nhẹ bớt 
nguy cơ đặt Hành Thổ ngang hàng với Hành kia : trong thực tế sẽ là để Vật chất chồng lên Tinh thần.  
 

g.- Sự quan trọng của Hành Thổ 
Hồng phạm có nhấn mạnh hành Thổ bằng cách thay chữ “ Viết “ bằng chữ “ Viên “; 

Thủy viết nhuận hạ: Tính chất của nước là nhuần xuống 
Hỏa viết viêm thượng: Tính chất của Lửa là bốc cháy lên 
Thổ viết giá sắc: Thổ ở trong giá sắc ( Gieo gặt ) 
Thổ không có việc thẳng mà chỉ ở trong hai việc của Người ( gieo gặt ) như thế là Thổ 

không có làm cũng y như là Thổ không có mùa riêng. Có Xuân, Hạ, Thu, Đông cho 4 Hành kia mà 
không có mùa thứ 5 cho Thổ, cũng như Thổ không có Phương Hướng thứ 5.    Do đó mà có một số 
học giả cho Thổ là phụ thuộc vì không có Việc, không có Mùa, không có Phương ( Xem Legge S.29 
+ 230 ), nhưng với triết Đông đó là chỗ đặc biệt của Hành Thổ. Chính vì Thổ không có phương nên 
mới Thần diệu. Vì Thần vô phương nghĩa là vượt Không Thời gian nên mới được tôn lên bậc 
Hậu Thổ, đại diện cho Hoàng Thiên ở chung một cung: Đó là danh dự không hề bao giờ dành 
cho các Hành kia.   Chính vì Thổ là Hành vô địa, không Phương riêng, không Mùa riêng, nên 
Thổ mới có thể che chở mọi Hành và vượt lên mọi Hành để ở vào một bình diện khác hẳn tức là 
siêu việt, vô hình : “ Hành vô hành “. 
Đấy là một điều tế vi rất dễ khuất mắt, nên dễ mất ý thức về nền triết lý Trung hoà này. Một nền triết 
lý mà diễn tả bằng tiêu biểu thì bao giờ giữa hai đối lập thể cũng có cái độn cái lót, có một miền phi 
quân sự nhằm mục đích giảm nhẹ mãi từ đợt căn cơ, sự đối kháng hoặc óc triệt tam.  Sở dĩ Thổ chơi 
nổi vai trò hoà giải đó vì nó không la trái độn thường, nhưng là trái độn siêu việt, nghĩa là ở trên bình 
diện khác hẳn với hai đối lập thể mà nó muốn hoà giải, không để cho bên nào diệt bên kia nhưng cả 
hai “ Tịnh dục “ ( symbiose ) cùng sống trong những giới hạn mà Lý trí không thể phân định nổi 
được mà ta gọi là bổ túc, chính tinh thần bổ túc này mới là tinh thần của triết lý Việt Nho. 
Vậy nếu không nhận thức được để cố gắng khôi phục lại địa vị cho Thổ, thì triết Việt cũng trở 
nên triết học về bản chất hoàn toàn chạy vòng Ngoài ( bàng hành ) y cứ trọn vẹn trên nguyên lý 
mâu thuẫn, triệt tam, hết chất bổ túc của “Âm Dương hoà “, như phần nào đã đã xuất hiện 
dưới hai bảng dễ gây lộn xộn do sự không hiểu được Tiên Thiên và Hậu Thiên, nên cần bàn 
luận thêm.” 

g.- Tương sinh tương khắc 
“ Bàn tương sinh tương khắc trong Nguyệt lệnh được Đổng Trọng Thư khai triển trong sách “ Xuân 
Thu phồn lộ “. Bản tương khắc được Hoài Nam Tử và các Âm Dương gia Thuật sĩ chú ý.   Trước hết 
đây là bảng Nguyệt lệnh về: 
 

h.- Thứ tự tương sinh 
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Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy.    Theo thứ tự 4 mùa và số Nguyệt lệnh 
Xuân 8, Hạ 7, Thu 9, Đông 6. 

i.-Thứ tự đối kháng 

 
Thủy khắc Hỏa, Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc, theo thứ tự ( Chú ý ngồi quay hướng Nam, tay trái là 
Đông, tay mặt là Tây, trước mặt là Nam, đó là đặc điểm chung của Viễn Đông, không nên đổi lại, có 
nhiều thành ngữ đã nói theo: như cỗ “ xe hư tả “đón người hiền, hiểu là ở phía Đông nếu đổi chiều 
Nam Bắc thì sẽ ra phía Tây. Vậy cần để nguyên thứ tự và cần chú ý, nếu không sẽ lầm lộn đến yếu 
tính của hai Hành Thủy Hỏa. S. 555 ).      Thủy, Hỏa, Kim, Mộc, Thổ như sau: 

3.- Sự khác nhau giữa Hà Đồ và Lạc Thư 
Bảng đối kháng theo thứ tự số Lạc Thư. Lạc Thư khác Hà Đồ ở chỗ 2, 4 đổi chỗ cho nhau, để làm 
nên một hệ thống tiêu biểu mới, nhưng vì người sau không hiểu nên đã để cho gây nên biết bao lộn 
xộn che lấp mất ý nghĩa siêu hình của Ngũ Hành, muốn thấy lý do đó cần nhận ra 4 điểm sau: 

4.-  Số Sinh và Số Thành 
Số Sinh: 1, 2, 3, 4, 5. Số Thành: 6, 7, 8, 9 ( vì nó thành bởi 5+1 = 6; 5+2= 7. .) 

5.- Số Đất và Số Trời 
Số Đất: 2, 4, 6, 8. Số Trời: 1, 3, 5, 7, 9 

6.-  Vòng Trong vòng Ngoài: 
Vòng Trong do số Sinh ,Vòng Ngoài do số Thành. 

7.- Hai Tinh thần của hai triết học 
Môn phái triết học kể ra có tới hàng trăm, nhưng nếu lấy tiêu chuẩn vỏng Trong vòng Ngoài gốc từ 
Ngũ hành mà phân loại thì ta có hai tinh thần triết lý: 
 

a.- Một là triết lý vòng Ngoài 
Xây trên nguyên lý Mâu thuẫn, thiếu Đất ( Hành Thổ ) làm chỗ Hội thông, nên dẫn tới triệt tam 
trong triết lý, và bất tương dung trên đường xử thế . 
 

b- Hai là triết lý Ngoại Nội dung hợp 
Nhờ Hành Thổ làm Trung gian nên có bao dung và lấy Trung làm bản gốc, lấy Hoà làm chỗ 
đạt Đạo.   Nắm vững các then chốt trên làm căn cứ chúng ta khảo sát lại hai bản văn Sinh Khắc trên 
cương vị triết lý. 
Về bản Sinh nếu xét nguyên lược đồ thì đúng với thứ tự Ngũ Hành, nên không là gì sai: nó là thứ tự 
4 Mùa. Nhưng xét đến tên gọi và cách biểu thị thì sai, khi gán cho nó chữ Sinh, mà thực ra chỉ có giá 
trị kế tiếp ( cùng một giá trị với xếp loại thuộc bình diện Dụng ). Thế mà số kế tiếp không là số Sinh ( 
cấu tạo ) nhưng chỉ là ước định nhân vi, nó bắt nguồn từ ngày: Sáng, Trưa, Chiều, Đêm và mở rộng 
ra Xuân, Hạ, Thu, Đông đi với Đông, Nam, Tây, Bắc. 

40



 41 

Đó là nhân vi ngoại tại vì mặt trời từ Đông mọc lên đỉnh đầu, lặn về phía Tây, chứ không có 
xuống phía Nam rồi lên Bắc. Thứ tự đó người ta gượng đặt ra để nói lên sự hòa hợp giữa 4 Hướng. 
Nó chỉ nhằm diễn đạt đúc Vũ vào Trụ, thế thôi. Toute comparaison cloche . Mỗi biểu tượng chỉ nói 
lên được có điều nói được có điều nó muốn biểu thị, ít khi đi ra ngoài, mà không trật ý nghĩa: những 
con thú dùng biểu thị đức tính như Quy là Thọ, nếu hiểu là con vật đắm dưới bùn là sai. 
Thứ tự Nguyệt lệnh là thứ tự xếp đặt ( classification ) gán cho nó chữ Sinh là sai, vì lúc ấy nó sẽ 
làm mất khía cạnh gián cách đối chọi của Xuân Thu, Đông Hạ như trong Hồng phạm, tức là đánh mất 
Thập Tự nhai của Âm Dương giao hợp. Và vấp phải nhiều vấn nạn chẳng hạn nói là Sinh nhưng ở 
đâu?  Nguyệt lệnh cho số Thành là 6, 7, 8, 9 chứ có cho số Sinh 1, 2, 3, 4, 5 đâu mà bảo sinh?  Lấy lý 
do nào mà bảo 8 sinh 7 và 7 sinh 5. . . , nếu lấy số Sinh thì cũng phải theo luật Âm Dương, có Âm 
Dương mới sinh, đây chỉ có duy Dương ( tức số 3 ) hay duy Âm ( số 2 ) trơ trọi thế làm sao mà sinh? 
Cô Dương bất sinh, độc Âm bất thành. 
Xét đến mặt bản chất hỏi căn cứ vào đâu mà bảo Mộc sinh Hỏa.? Mộc có dưỡng Hỏa còn nghe được, 
chớ đâu có sinh Hỏa. Hỏa phải có rồi nó đốt Mộc. Nói rằng bã cặn của các thứ bị đốt sinh ra Thổ đã 
gượng lắm rồi. Đến như bảng tương Khắc cũng mắc chứng như bảng tương Sinh và hai bên 
nương nhau mà xuất hiện.  Vì thế hai bảng này chỉ nên dùng để sắp loại, chứ không xài được 
trong phạm vi triết.  Tuy nhiên trong thực tế nhiều người lạm dụng hai bảng này.   Ngoài các 
Thuật sĩ Pháp môn khoái bảng này thì có các ông thích làm đảo chính dựa vào đó để biện minh cho  
hành động của họ. Họ có thể làm phải: nhà Châu có thể dựa vào lý do chính đáng diệt nhà Thương, 
cũng như nhà Tần diệt nhà Chu, Và tức nhiên người đắc thắng thiếu gì lý do để biện hộ.. Thế nhưng 
các ông muốn có lý do y cứ trên nền siêu hình cho thêm giá trị.   Tần Hoàng diệt nhà Châu tức là theo 
đạo Trời: Thủy diệt Hỏa vì Hỏa là đức nhà Châu, nhà Châu đức là Hỏa diệt nhà Thương đức Kim. . . 
Đâu có phải chúng tôi tham quyền, chẳng qua vì cái đức ( hiểu là Ngủ Đế Đức của Ngũ hành ) của 
triều đại trước đã cạn, nên đến lượt Hành mới lên thay đặng canh tân nguồn sống. Thiên cơ là thế 
thấy chưa ?   Đấy là truyện rất thông thường ở đời Thượng cổ là thời ưa Thần quyền giàu sách Thần 
khải , một phương thức thích hợp cho tâm trạng con Người thuở còn bán khai. 
Thuyết Ngũ hành xuất hiện từ xa xưa làm sao thoát khỏi chuyện lạm dụng. Do đó mà hai bảng 
Sinh Khắc như trên được lạm dụng làm nền tảng cho thuyết Ngũ Đế đức vậy.   Cái khuyết điểm 
chung là đặt Thổ ngang hàng với 4 Hành kia ở chỗ đi một vòng trở lại Thổ 1 lần rồi ra ngoài 4 lần 
liền. Như thế còn đâu là Thập Tự nhai? Đã vậy còn cho phép các Hành kia “ Sinh “ và “ Khắc “ Thổ, 
quên mất vai trò Hậu thổ Trung cung với Hoàng Thiên và cùng với Trời sinh ra và che chở cho 4 
Hành: “ Thiên phú Địa tải “ không biết ơn lại còn vô ý thức đến nỗi nói Mộc khắc Thổ. Mộc làm sao 
khắc được Thổ ? Nhái bén kiện Ông Trời ( có lẽ được ám chỉ trong Thần thoại “ Khoa phụ “, là tổ 
phụ các tay nói khoác, đòi tranh đua với mặt trời, nên bị chết khát . Xem Dances 262 ), hoặc bảo Hỏa 
sinh Thổ chơi trèo đến thế là hết cỡ.  Do đó hai bảng mang theo nhiều chất sấm vĩ tai dị, mở đầu 
cho những lời huyền ảo phù pháp. . . 
Tất cả những luận bàn tùm lum đó các đời sau không aì dám đả động chi tới, thành ra che lấp suốt 
hơn 40 thế kỷ nền triết lý Việt Nho đến khi trộn vào với Kinh Dịch thì làm ra một thứ huyền hoặc tai 
dị, như ông Wilhem phàn nàn trong I – Ching I. P. 382 mà ông gọi là hocus pocus. 
Muốn dùng hai bảng đó cho đúng ý nghĩa triết lý thì nên coi như toàn khối với hai chiều đi trái 
ngược nhau: một Sinh xoay lối Phải, một Khắc xoay lối Trái, kiểu như Hà Đồ Lạc Thư hay hai 
chữ Vãn, Vạn: tức cũng là lối Âm Dương đối đáp nhưng đã được mở rộng ra để áp dụng vào 
đời sống.   Giữ nguyên lối nhìn toàn diện đó thì thoát lộn xộn mà thêm được một biểu thị rất 
đẹp cho sự triển khai Minh triết. 
Ngoại giả chỉ nên coi đó như những bảng dùng để xếp loại, chẳng hạn trong y học giúp cho dễ nhớ 
những kinh nghiệm đã tích lũy.” 
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8.- Nguồn suối hữu thực 
“ Đầu bài đã nói về nguồn gốc văn học, ở đây xin bàn về nguồn gốc hữu thực ( ontologique ) tức là 
căn cơ triết học.  Rất nhiều học giả định tính văn minh Viễn Đông là một nền Văn minh biểu tượng ( 
civilisation emblématique ). Nói như thé tuy có đúng, nhưng chưa đủ xác thiết. Vì thực ra nền văn 
minh nào cũng có thể gọi là biểu tượng, bởi chưng ít hay nhiều đều có dùng biểu tượng lấy ở tinh đẩu 
hoặc các hiện tượng. 
Sở dĩ Việt Nho đặc trưng là ở trong chỗ biết vượt qua biểu tượng để đi vào trung cung, nên đặc 
trưng nằm trong chỗ Siêu Việt chứ không trong chỗ Biểu Tượng. 
Vì thế cần xác định một số điểm sau đây:  Đứng trước cảnh tượng uy nghi của trăng sao vận chuyển, 
con người có thể có 3 thái độ: một là tỏ ra khiếp nhược kinh sợ, rồi từ đấy tin là đã được nghe 
những mệnh lệnh truyền khiến điều này điều nọ, đó là thái độ của Vu nghiễn, Ma thuật. Cũng có thể 
xem thấy ở tinh tú những ảnh hưởng huyền bí chỉ huy đời sống và số kiếp con Người và đó là thái độ 
của chiêm tinh thuật số.   Cũng có thể xem tinh đẩu biểu lộ đường vận hành của Vũ Trụ tức là 
đường đi của Thời Không và con Người nương theo đó rút ra tự Lòng Mình những quy tắc hướng 
dẫn đời sống. Chỉ có lối nhìn thứ ba này mới là của Văn minh Việt Nho có tính cách thực hiện 
và gọi được là y cứ trên khoa học Thiên Văn, nó là thái độ của con Người có tâm thức tiến đến 
độ cao mà ta quen gọi là Hiền  triết.  Đó là thái độ của Khổng Tử khi ông nói : “ Dư dục vô ngôn: 
Tứ thời hành kiện, bá vật sinh yên, Thiên hà ngôn tai! “ ( L.XVII. 18 ).   Phải Trời không nói, 
nhưng Trời có giúp cho ít dấu hiệu: “ Tự Thiên hữu chi “ ( H.T. 12 ). Nên con Người vẫn phải làm 
lấy: Một đàng “ Ngưỡng dĩ quan ư Thiên văn, dĩ đạt ư Địa lý “ ( H.T.4 ), nhưng đàng khác vẫn 
phải “ Quan kỳ hội thông. . , nghi nghị dĩ thành kỳ biến hoá “ ( H. T. 8 ). Xem Trời ngắm Đất 
rồi trở lại Lòng tìm ra nơi hội thông cũng gọi là “ Thiên Địa chi Tâm” vượt tầm tai mắt để mà 
nghĩ ngợi, để mà định đoạt con đường thực hiện sự tiến hoá của mình, nghĩa là một đường lối 
có Ngoại: ngắm Thiên văn Địa lý mà cũng có Nội, tức là Tâm tư, cho nên có thể gọi là con 
đường thực nghiệm và quân bình vượt xa hẳn những lối Ma thuật hay mơ mộng khác thiếu nền 
móng vững chải, hầu hết thiên lệch hướng Ngoại.   Theo lối thực nghiệm đó thì luật thiên nhiên 
không phải được khải thị một lần, nhưng từng giờ từng khắc,    không phải bằng lời nói, nhưng 
bằng sự vận hành của thời của khắc, của trăng sao tinh đẩu: Người là giống linh tính, xem đó 
mà tìm hiểu: “ Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức “ ( Dịch quẻ Càn ), vì nó cũng vận 
hành theo một quy luật tổng quát của vạn vật. Đó chính là tinh thần Kinh Dịch, nền móng của 
văn minh biểu tượng, nên 64 quẻ là 64 biểu tượng, và sau mỗi tượng có một câu “ Quân tử dị . . 
. “ , nghĩa là người quân tử coi theo đó mà rút ra luật tắc đặng xử kỷ tiếp vật. Thì dụ vê quẻ Vô 
vọng 25, lời Kinh nói rằng: “ Tượng viết: Thiên hạ lôi hành: vật dữ vô vọng. Tiên vương dĩ mậu 
đối thời dục vạn vật “ ( Chữ mậu cũng như chữ mậu kỷ ngày xưa viết có thảo đầu, chỉ làm tốt tươi, 
rất có thể ảnh hưởng văn hóa nông nghiệp Việt Nho ), nghĩa là dưới trời sấm chạy là tượng quẻ Vô 
vọng: vạn vật đạt tình trạng thiên nhiên không lỗi (đúng: không sai với tính Trời phú cho ), nên Tiên 
vương xem đó mà làm tốt đức của mình đặng hợp với thời Trời mà nuôi dưỡng vạn vật “.   Đại để đó 
là lối hiểu chính truyền và nhờ đó mà văn hóa Việt Nho không bị mắc kẹt ở Biểu tượng lý trí, nhưng 
vượt lên qua Linh tượng để đạt nguồn suối của Linh đức như đã bàn trong cuốn Loa Thành Đồ 
Thuyết, trong đó có nói đến những khó khăn rất nhiều mà Tâm thức phải vượt qua để đạt độ “ Kinh 
Đức Bỉnh Triết “ . Vì thế không lạ khi thấy bên Viễn Đông các đời sau nhiều khi không giữ đúng, 
hoặc nhuốm màu Ma thuật như lối tôn giáo Vu Nghiễn đời Thương, hoặc quá nhân vi, văn học, 
thuật số như đời nhà Châu, hay là chi li sấm vĩ như một Châu Diễn hay một Đổng Trọng Thư. . 
. 
Tuy nhiên không lúc nào yếu tố biểu tượng khoa học bị vùi lấp hẳn nên vẫn duy trì được nền thống 
nhất tương đối khá hơn các nơi.   Để có một ý niệm khác trung thực hơn ta hãy thử mường tượng ra 
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mình đang đứng trong đêm tối, tay cầm một que, đầu có than hồng và đưa mau que để vẽ lên hình 
Hoa thị. Hoa thị tồn tại bao lâu chiếc que hồng chạy mau đủ để vệt sáng kịp nối tiếp nhau đều là giả 
thiết rằng que lửa cũng chỉ hồng cháy mỗi khi trở lại tim hoa để “ sạc- dê : charger “ lại sinh khí đã 
tiêu ra ngoài, hầu trở ra vẽ cánh hoa thứ hai, và cứ một xuất, một nhập như thế để vẽ cánh ba rồi cánh 
bốn. . . Thí dụ đó nói lên phần nào quan niệm vật biến dịch theo đường Ngũ Hành. Quan niệm như 
trên khác hẳn với quan niệm bất động của triết học Lý niệm, vì ở đây là quan niệm theo Dịch lý trên 
một quá trình luôn luôn hoạt động, luôn luôn đi tới, nhưng không đi tứ tung ngũ hành hay là tứ tung 
ngũ thổ hay là ngũ quy tâm tức là đi về nội giới để duy trì Lưỡng nhất tính là “ Hợp Nội Ngoại chi 
Đạo “: một bước Ra lại một bước Vào. Nếu chỉ có vòng Ngoài thì như Thần Cộng Công vì sầu hận 
húc đầu vào núi Bất Chu: “ Cộng Công nộ nhi xúc Bất Chu chi sơn “. Chu sơn là chu tri, còn bất 
Chu sơn chỉ cái biết không tròn đầy ( Xem Liệt Tử CV. Couvreur. tr. 130 ).  Chính cái biết không 
tròn đầy này làm cho trời long đất lở, khổ lụy chín châu. Phải nhờ Bà Nữ Oa vá trời và cắt 4 chân rùa 
đội đất cho khỏi nghiêng lật.   Đó là chỉ nền Minh triết Việt Nho chú trọng số 5 thay số 4, 6, 8 của 
Hoa tộc.   Nói cắt 4 chân có ý chỉ không bám sát vào 4 góc, 4 hành ngoài, vì thế không còn nơi 
Thông hội với rời ở hành Năm. Và lúc ấy không còn là Đạo Hành, mà là Lộng Hành ( activisme ) vì 
thiếu sức lưu nhuận của sinh hoạt Đạo thể, thiếu tiếp xúc thường xuyên và trở nên khô cạn yếu ớt như 
bóng ma trơi.  Đấy là tình trạng bi đát của con người hiện tại cắm đầu chạy trong vòng Ngoài mà 
thiếu hẳn căn cơ của vòng Trong. Cái được mệnh danh là là vòng Trong đã bị hạ xuống cùng đợt với 
vòng Ngoài: tức là để mất tính chất Tâm linh của Thổ, và cuộc chạy trở thành cuộc diễn hành của đèn 
kéo quân chỉ còn Bóng với Hình thiếu mất Tâm linh tự Nội phải nhờ khói đẩy vòng quanh. 
Đạo giáo được thiết lập ra là cốt cho Đạo “ Tương Hành “ cho sinh khí Đạo lưu nhuận mọi 
hành vi cử chỉ, nhưng thiếu Nội khởi của Thổ Thẩn, nên hầu không giúp chi được vào việc thiết 
lập mối tình huynh đệ để phổ biến cái đích điểm rõ rệt nhất của mọi nền Đạo lý chân thực. 
Những mục tiêu khác như “ tri Thiên, tri Địa “ còn xa xôi, chí như “ái Nhân “ là hậu quả thiết 
yếu và ở tầm kiểm soát được. Vậy mà để có thể “ ái Nhân “ thì cần “ an Thổ “. Có “ an Thổ đôn 
hồ Nhân “ mới ” cố năng ái “ ( H.T.IV ).   Có an Thổ mới đủ khả năng yêu thương nghĩa phải 
có nơi an trụ cho Tâm hồn, mới gặp nền tảng cho tình yêu dung thông khắp cõi: Dầu đến tứ hải 
cũng là huynh đệ. 
Vì có đạt Trung điểm 360 độ, còn khi ở một trong 4 cục bộ thì chỉ bao được có 90 độ hay ¼, tức là có 
nhất hải được coi là huynh đệ, còn tam hải gảy ra ngoài, theo những kỳ thị màu sắc tôn giáo dòng tộc 
hoặc đẳng cấp. Chỉ chấp nhận có bần cố nông, có lao động chân tay, thí dụ, và lúc ấy không thể cố 
năng ái, mà chỉ cố năng “ gây hận thù, gây hiềm oán “ . . . Và nhiều khi nhất hay nhị hải mà đã “ giai 
sài lang “ rồi, thay vì giai huynh đệ. 
 
Môn phái triết học Ionien ở Hy Lạp chủ trương tứ Hành : Nước, Lửa, Đất, Khí . Nhưng có lẽ vì thiếu 
Hành Thổ , nên Thales chủ trương vạn vật do Nước, Héraclite bảo do Lửa. Phải chăng đó là nguồn 
suối các sự thiên lệch, các thứ duy vật sau này : Duy Vật, Duy Tâm, Duy Kiện. . .  
 
Triết lý Ngũ Hành chủ trương ngược lại là nhận ra Nước Lửa là một trật. Sở dĩ dám nhận cả hai Hành 
trái ngược đó tiêu diệt nhau, nhưng lại điều hoà nổi là nhờ có Hành Thổ Trung cung cũng gọi là 
Địa linh, Địa mẫu, nên thay vì tương Khắc, thì “ Thủy Hoả tương đãi “ ( Thuyết quái VI ) : Nước 
Lửa bổ túc cho nhau: Water and Fire complement each and other. ( W. 292 ). “ Nhiên hậu năng biến 
hóa “ : nhờ đó có thể tiến hoá. Nhờ đó mới có thể : “ Tri chu hồ vạn vật, nhi đạo tế thiên hạ cố bất 
quá. Bàng hành nhi bất lưu. Lạc tri thiên mệnh cố bất ưu. An thổ đôn hồ nhân cố năng ái “ ( 
H.T.IV ) : Biết trọn được ( chu tri ) vạn vậy nên gây được an hoà khắp cõi. Vì vậy không đi quá. Hoạt 
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động vòng Ngoài mà không bị trôi theo lưu tục. Thấu hiểu mệnh Trời nên không ưu sầu. Yên nghỉ lại 
nơi Thổ Tâm linh và đôn hậu Tình Người, nên có thể yêu thương bằng tấm lòng chân thực “. 

9.- Triết lý Ngũ Hành 
“ Triết lý Ngũ Hành cũng chính là triết lý Tam Tài, nhưng được quảng diễn rõ hơn bằng cách 
rút nhỏ biểu tượng lại cho vừa tầm sức con Người hầu dễ triển khai các khả năng tiềm ẩn.  Biểu 
tượng ở Tam Tài là Thiên, Địa ở Ngũ Hành là Thủy, Hỏa, Kim, Mộc.  
Thiên Địa thì bao quát, nhưng mênh mông, nên cần hạ xuống một độ nữa, đó là Thủy, Hỏa, Kim, 
Mộc, là những cái gần gũi thiết yếu cho đời sống.  Từ Thủy, Hỏa sẽ dễ dàng bước vào đến tận Nhân 
Tính, tức là phần sâu thẳm nhất.  Vì Tính kép bởi chữ Tâm và Sinh ( 性 = 忄+ 生 ; 忄= 心 ) .  Thế mà 
Sinh có liên hệ uyên nguyên với Thủy. Vì được coi là nguồn sống sơ nguyên như câu nói của triết 
Nho: “ Thủy vi vạn vật chi nguyên “ : Nước là nguyên thủy của vạn vật. 
Còn Tâm liên hệ với Hỏa, chỉ cái gì sáng soi đốt nóng . Nếu Tâm chỉ Siêu thức hướng dẫn Tâm 
hồn, thì Hỏa cũng là cái gì soi sáng hướng dẫn, cai trị, ra mẫu mực như trong ý tưởng của 
Héraclite qua lối trình bày của Heidegger. “ Khi Héraclite nói về Lửa thì ông nghĩ hơn hết đến cái sức 
sáng soi hướng dẫn và bao trùm lên mọi hoạt lực : Quand Héraclite parle du éclaire, la direction qui 
domine et reprend les mesures “ ( VA ). 
Thánh Kinh mở đầu mở đầu bằng câu: “ Thần linh chúa bay phủ trên mặt Nước “ thì ở đây Thần 
linh chỉ ánh Quang linh, chỉ ý tưởng tạo dựng, còn Nước chỉ nguồn sống sơ nguyên vậy. 
 
Trong Ngũ Hành yếu tố Hỏa chỉ phần Tâm tưởng, phần sáng soi vào cái sống âm u vô định để hướng 
dẫn, để tìm ra các ý tưởng là phần soi dõi cho đời sống Tâm tình. 
Hai yếu tố Tâm và Sinh đó hoà hợp giao tham làm nên Tính của Người cũng như Vạn vật.  Sau 
hai yếu tố Thủy Hỏa đến hai yếu tố Kim Mộc, nó cũng là một cặp Âm Dưỡng, nhưng biểu thị 
cách cụ thể Định Hình nhiều hơn và do đó có thể coi như một thứ mức thang phân loại vạn vật 
từ sống và mềm như Mộc, dẫn tới loại cứng và “ vô tri giác “ như kim thạch.  Vậy với hai yếu tố 
Thủy Hỏa ta có nét Dọc Định Tính Tiên thiên, với Mộc Kim ta có thêm hai yếu tố Định Hình để 
phân Tính ra nhiều Loại, nhưng vẫn còn là Tiên thiên, nên nói là “ Vô hồ xứ giả “ :  
Chưa có ở nơi nào, mặc dầu đã có thực. Nó sẽ hiện hình cụ thể ra cá vật ở các đợt sau như đã bàn ở 
các chương về cá biệt hoá. 
Trở lên chỉ là những phân biệt trong lý trí giúp ta dọi một vài tia sáng nhỏ vào cõi Tâm linh, vì trong 
thực tế hai yếu tố đó giao hợp khăng khít không thể chỉ hẳn ra đâu là Thủy Hỏa, đâu là Kim Mộc. 
Tuy nhiên cần đem vào không những để có vài ba ý niệm sơ sài về Tính vật, nhưng cũng nói lên một 
chân lý nữa chưa được đề cập ở Tam Tài, đó là Biến Dịch. 
Ở Tam Tài mới nói đến “ Hoạt lực “ ( Tài ) cách chung, đến đây mới đặt nổi ý tưởng về chiều hướng 
của Tâm Tài: Đó la Hành. Vì thế dùng Thủy Hỏa tiện cho việc biểu thị Biến dịch hơn: Vì Thủy luôn 
luôn chảy xuống, Hỏa luôn luôn bốc lên . Cả hai đều biểu lộ ý tưởng biến dịch và khi đặt vào liên hệ 
đối đãi thì nói lên ý tứ Biến dịch theo chiều hướng hòa hợp trong tư thái quân thiên.  Ý niệm 
Biến dịch này liên hệ chặt chẽ với biểu tượng Biến dịch trong Kinh Dịch là Nhật Nguyệt. Trong 
đó Nhật liên hệ với Hoả, Nguyệt liên hệ với Thủy ( hiện tượng nước Thủy triều gắn liền với 
Nguyệt, vì thế mà chúng ta có phương trình sau: 
 
 

Thiên Nhật Hỏa Tâm 
= Tính 

Địa Nguyệt Thủy Sinh 
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Phương trình trên nói lên mối Nhất quán của Việt Nho được chỉ bằng nhiều biểu tượng khác nhau. 
Nhưng khác nhau đến đâu bao giờ cũng đi đôi mà lại ngược chiều. Có đi đôi mới có Biến dịch . 
Nhưng để cho sự đi đôi không chỉ là đối kháng bên ngoài có thể đi đến tiêu diệt nhau, thì phải có 
vòng Trong để đối kháng trở thành đối đãi, bổ túc, tương thấu, tương nhập. Do đó mà cần có sự quân 
bình giữa hai yếu tố nghịch hành như Thiên với Địa, Thủy với Hỏa, Tâm với Sinh mà gốc Tâm lý là 
Tính con Người, hễ nghiêng về một bên là ứ trệ , là hết cuộc hành trình, hết quá trình biến thông.  Để 
đặt ý tưởng quân bình này thì quen dùng các số Trời là : 1, 3, 5, 7, 9. Trong 5 số Trời thì số 5 lại còn 
ở giữa vì thế mà tiên Nho nói: “ Trung hoà cực thịnh hồ Ngũ “: Trung và Hoà hơn hết là ở số Ngũ. 
Như trên đã nói số Ngũ chỉ sự hoà hợp Trời Đất trong thế pha độ bình quân nhất là : Trời 3 Đất 2 ( 
Đất 4 Trời 1 thì quá lấn ). Vì thế nói Ngũ Hành cũng có nghĩa là như hành động theo Trời. Nếu làm 
được như thế thì rất Thánh, ngang hàng với Trời như Tề Thiên Đại Thánh là Thánh to ngang với 
Trời.  Đó là tên mà thuyết thường đặt cho Thạch Hầu và đi theo Đường Tăng sang Thiên Trúc thỉnh 
Kinh nên cũng gọi là Hành giả, có khi là Tôn Hành Giả. Chữ tôn này liên hệ với chữ Chí Tôn mà 
triết lý Ấn Độ thường dùng để chỉ đấng Tối cao.  Đi thỉnh Kinh tức là tìm đến chỗ Chí Tôn, Chí Cực. 
Muốn thế thì phải trung thành. Điều đó được biểu thị bằng việc mỗi khi Hành giả đánh nhau bị tử  
thương mà khi tiếp cận được với Đất thì phục sinh lấy lại được sức vóc nguyên tuyền.  Đấy là ý 
nghĩa sâu xa của triết lý Ngũ Hành mà chúng ta còn thấy biểu thị ra trong nhiều ẩn dụ rất cần nhắc 
nhở lại cho con Người hiện đại đang bị quật ngã bởi nền văn minh máy móc.” 

10.- Trở lại đất Tổ 
“ Antée là nhân vật Thần hoại có sức mạnh phi thường vật nhau được với Thần Hercule là hiện thân 
của sức mạnh có thể địch muôn người. Nhưng đến sau Antée tiếp xúc với Đất thì liền lấy lại được sức 
mạnh đã mất cho nên tìm cách nâng bổng Antée lên khỏi mặt Đất, nhờ đó mà Hercule thắng được 
Antée. 
Antée chính là hình ảnh con Người hiện đại đang bị thần Hercule mới là nền văn minh cơ khí 
vô hồn và Duy Vật tóm cổ xoay như chong chóng trong cơn lốc ở ngoài biên cương đầy xáo 
động không sao trở lại được với “ Địa Linh, Địa Mẫu “ để có thể bồi dưỡng sinh lực tinh thần 
đã kiệt quệ, đang lê khắp 4 nẻo mà không tìm thấy cửa trở lại Địa đàng đã mất từ ngày Evà bị 
tống cổ ra. Đứng ở quan điểm triết lý Ngũ Hành mà luận thì Bà Evà có hai điểm thất sách:  Trước 
hết nếu thèm chua thì nói với Adong thu xếp cho, vì Nam Ngoại, Nữ Nội. Nội Thánh, Ngoại Vương. 
Sao bà Nội tướng lại bỏ ông ở nhà, rồi tự ý một mình ra Ngoài, ra khỏi Trung tâm? 
Điều thứ hai mới quan trọng thì ăn no rồi thì về Tay Không, chứ đây đưa ‘ trái biết Lành biết Dữ 
vào nhà .Hỏng là ở chỗ Ấy, ở chỗ biến Trong ra Ngoài, tức là cái Trong làm bằng chất ở Ngoài. 
Đó là điều hỏng ngay ở đợt vật lý: Không thể dùng kiến thức “ đại vật lý “ cho “ vi thể “ . Như 
Bachelard dặn đừng có đưa kiến thức ở đợt hiện tượng vào đợt vi thể. Nói khác đem phạm trù của 
trí thức la tập ( logique ) của kiến văn vào cõi Đạo u linh thì từ đấy xoay chiều nào cũng là phiến 
diện. Vì Đạo phải thuộc phạm vi Tâm linh u uẩn huyền vi. Chỉ có thể lấy Tâm tình luyện mà cảm 
chứ không thể lấy óc đếm đo mà mà biện lý lẽ được. Người ta nói triết cổ điển đánh mất Đàn Bà 
tính là thế, tức là đánh mất cái phần Linh tính và Tâm linh chỉ còn toàn lý với lẽ thì có khác chi bà 
Evà ra hái quả cấm đưa về nhà vậy. 
 
Triết lý mất Đàn bà là mất Ngũ Hành, chỉ có 4 elements mà thiếu Quinta essentia thiếu tinh thể thứ 
Năm, cũng gọi là Ngũ cốc ( cốc chính nghĩa là nuôi ), tức là cái Ngũ có tính cách “ nuôi dưỡng Tinh 
thần “ và như vậy là triết lý hết tiếp xúc với “ Đất Mẹ quê Tổ “ mà trong sách Liệt Tử kêu là “ tức 
Thổ “ với lời chú thích: “ Tức thổ bất hao, diệc quật chi ích đa : Tức Thổ là loại Đất không thể hao 
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hủy được, càng đào xuống lại thêm lên “ ( Dances 465 ) . Đó là thánh địa gặp trong mọi ngành 
Truyền thống. Đó cũng là đất làm ra “ Tạo hóa lư “ mà bà Nữ Oa luyện đá Ngũ Hành đặng vá lại 
Trời Đất đã bị thần Cộng Công làm xiêu vẹo nghiêng lệch khiến cho “ Thiên bất túc Tây Bắc, Địa bất 
mãn Đông Nam “ . ( Diễn bằng số thì Tây - Bắc là 4 -1 mà Đất 4 Trời 1 nên nói Thiên bất túc Tây 
Bắc, Còn Đông - Nam là 3 -2, 2 Đất ít hơn là 4 ở phía Tây, nên là bất mãn ) hoặc ta có thể nói ( tuy số 
Trời là 3, số Đất là 2, 2 nhỏ hơn 3, nhưng không thể để cho đầy : mãn nghĩa là đủ, để cho hai số 
bằng nhau, vì nếu không có sự cách biệt thì sẽ không thể biến hoá : Người trích thêm vào ). 
Trời sụt phía Tây Bắc ( thiếu Tinh thần ). Đất không đủ phía Đông Nam (đói nghèo ). Liệt Tử ghi : “ 
Ngũ sắc thạch luyện, dĩ hòa Âm Dương: Luyện Ngũ Hành là phương pháp làm cho Âm Dương hoà 
hợp cân bằng .  
Sở dĩ Nho triết cân bằng hơn là nhờ Bà Nữ Oa không có lẻn ra Ngoài hái trái cấm nhưng luôn 
luôn ở lại nhà để “ nấu đá vá Trời “, vì thế mà Bà cũng có tiếng đã thiết lập ra phép Hôn phối, 
đuôi lúc nào cũng cuộn lấy đuôi Phục Hy ( Xem hình trong bài Tinh hoa Văn hoá Việt ở sau ).   
Phục Hy xuất hiện bên Ngoài nên Trắng bạch, Nữ Oa tàng ẩn bên Trong nên Đen ( hắc ) Lão tử viết: 
“ Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, vi thiên hạ thức “ ( DK 28 ) : Biết được Trắng mà vẫn giữ được Đen đó 
là khuôn thước cho thiên hạ ( Trắng là rõ ràng cho Ý thức, còn Đen thuộc Tâm linh không rõ cho Lý 
trí ).   Khuôn thước ở đời là hoa sen trắng ở giữa bùn sen. Mỗi vật có một vai trò, mỗi người có sứ 
mạng là đem là đem ra thực hiện một hình thái nào đó trong cái kho Tiềm thể phong phú vô biên của 
Càn Khôn Tạo hoá. Những khả năng đó được cụ thể hóa trong cõi hiện tượng bằng thước Vuông 
trong tay Phục Hy tức là những sự khúc khủyu, tư riêng hạn hẹp của một hình thái và hoàn cảnh nhất 
định mà mỗi người được sai vào đó để làm sao trong những hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn chu 
toàn được sứ mạng vẫn “ thủ kỳ hắc ” , vẫn luôn luôn giữ được Đạo thường là “ Hỏa viêm thượng, 
Thủy nhuận hạ “ . 
Vì thế mà ở hàng Ngang trong thực tế có khi khúc khi trực, có lúc tòng mà cũng có lúc cách. Cũng có 
Khúc để rồi mà Trực, cũng có khi Tòng để rồi Cách. Hoa hiếm mới có người gặp hoàn cảnh như ý, 
còn hầu hết đều gặp những khu vực sinh lý xã hội rất hạn hẹp, nhưng phải chấp nhận để rồi sửa đổi, 
và làm đà tiến đến chỗ hiện thực Đạo Tâm. 
Có khó khăn như thế mới có dịp để mài dũa óc linh hoạt, luyện tập óc tinh anh. Vì tài ba không là chi 
khác hơn là biết chấp nhận những thách đố của hoàn cảnh. Quân tử là ở đâu cũng phải có thể an 
nhiên: “ Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên “ ( T. D.14 ).   Nếu như hoàn cảnh thuận lợi hoàn 
hoàn toàn thì chẳng cần phải quân tử cũng có thể an nhiên tự tại được. Nếu như hoàn cảnh đầy bất 
trắc thì muốn an nhiên tự tại phải là quân tử, nghĩa là người hiểu biết và hiện thực nổi triết lý 
Ngũ Hành. 
Tóm lại thì triết lý Ngũ Hành chính là Đạo như Tiên Nho nói : “ Hành diệc Đạo cho thông xưng” = 
Chữ Hành cũng thường dùng để chỉ Chữ Đạo, Đạo là Đi, nhưng Đi theo một hướng là Trời Đất, 
Thiên, Địa, tuy nhiên không là Trời Đất cứng nhắc nhưng là uyển chuyển như Nước với Lửa .  
Kim Mộc là hàng Ngang vừa chỉ mức độ cao thấp phân biệt các thứ loại ( espèce ) vừa chỉ những 
hoàn cảnh khác biệt, do đó cần phải uyển chuyển khi lên khi xuống tùy thời, vì nếu Đạo là Đi, là 
Hành trình thì bắt buộc phải linh động uyển chuyển như thế. Theo đường Đi uyển chuyển mà không 
rời xa Đạo gọi là Ngũ Hành vậy: “ Bàng Hành nhi bất lưu “. 

III.- LUẬN THÊM VỀ NGŨ HÀNH 
Để hiểu được nét Lưỡng nhất của cặp đối cực, chúng ta phải vận dụng đến Đồ hình và số độ Ngũ 
hành:  
Ngũ Hành có nguồn gốc từ chữ Nghệ ( 乂) gồm nét phẩy (丿 theo chiều Hữu nhậm, chiều Kim Đồng 
hồ ) và nét mác (乀 theo chiều Tả nhậm, ngược kim Đồng hồ ), hai nét giao thoa hay giao chỉ, Lạc 
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Việt là nòi Giao chỉ tức là giống có nếp sống kết liền với nền tảng Kinh Dịch.     Thập Tự nhai ┿ 
cũng là biến thể của chữ Nghệ được dùng làm khung Ngủ hành. 
 Thập tự nhai gồm trục Tung và trục Hoành. Trục Tung thì có cặp đối cực Thuỷ / Hoả được xếp đối 
xứng qua hành Thổ , còn Trục Hoành thì cặp đối cực Mộc / Kim cũng được xếp đối xứng qua  hành 
Thổ. Hành Thổ đóng vai trò chế hoá “ sinh khắc “, giúp  cặp đối cực kết hợp giao thoa với nhau như 
làn Sóng và dòng photon của tia sáng.  Hạt photon ( vật chất ) và Làn sóng ( Năng lượng ) trong ánh 
sáng không thể tách rời. 

Hỏa 
↑ 

Mộc ← Thổ   →  Kim 
↓ 

Thủy 

Thuỷ,Hỏa, Mộc, Kim, Thổ là  Cơ cấu Ngũ hành 

1.- Ngũ hành : Lò Cừ,Tạo hóa lư 

Ngũ hành có 5 hành ( five agents ) : Thủy, Hoả, Mộc , Kim, Thổ. Thổ nằm ở trung cung để đóng vai 
trò chế hoá “ sinh khắc “  của các cặp đối cực.  Thuỷ là Nước, mà Nước là nhu cầu sống thiết yếu 
của sinh vật ( Thuỷ: Vạn vật chi nguyên: nước là nguồn gốc của vạn vật “, nơi nào có Nước là ở đó  
có sinh vật, nên nước được cha ông dùng để tượng trưng cho vật chất. Còn Hỏa là lửa là năng lượng. 
Vật chất và năng lương chỉ là một, Cha ông chúng ta gọi là  “ Vạn  vật đồng nhất thể “. Mộc là 
sinh vật, Kim là Khoáng chất. Như vậy 4 hành Thuỷ Hỏa Mộc Kim tượng trưng cho thế giới Hiện 
tượng,tức là Thế giới Hữu. 

Trong khi chúng tôi giải thích  4 hành là Thế giới Hiện tượng, thì trong cuốn Tâm và Ta Thượng tọa 
Thích Trí Siêu thì giải thích 4 hành là Thân tứ đại: 
  
“ Mà thân thật ra chỉ là tứ đại: đất, nước, gió, lửa hợp thành. Những chất cứng như xương, da, thịt, 
móng tay, v.v... thuộc về Đất. Những chất lỏng như máu, mủ, đờm, dãi, nước tiểu, v.v... thuộc về 
Nước. Những thứ lưu động như hơi thở thuộc về Gió. Hơi ấm trong cơ thể thuộc về Lửa. Khi bốn 
thứ này hợp lại thì gọi là Sinh, xung khắc nhau thì gọi là Bệnh, sắp sửa rời nhau thì gọi là Già, tan rã 
thì gọi là  Chết. Việc tứ đại trải qua "thành, trụ, hoại, không" có ăn nhằm gì đến Ta? Bởi vì Ta là 
thân, thân là Ta, là của Ta, cho nên cái gì xảy ra cho thân tức là xảy ra cho Ta. Thân sinh, già, bệnh, 
chết cho nên Ta phải chịu chung số phận. “     ( Tâm và Ta.    Thích Trí Siêu ) 

 

Trong số độ Ngũ hành, nếu chúng ta tách 4 ô ( 1, 2, 3, 4 ) xung quanh ra thì ô 5  là hành Thổ ỡ giữa 
sẽ trống không, nên  đại diện cho Thế giới Vô, tức là Thế giới Tâm linh.  

Hành Thổ cũng tương tự như: 

 Số 0 cùa Ấn Độ hay 0 trong Toán học   
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 Vô ( đối cực của Hữu ) của nhà Nho hay nguồn Tâm linh,  
  Black Hole  trong Time – Space - continuum ( Xem hình Warping Time and Space.   
SPACE.com ). 
 
  Vậy Ngũ hành là: 
  Cặp đối cực Vô Hữu, nên là Thái cực, là Tạo hóa lư hay Lò Cử hay nguồn Sinh sinh Hóa 
hóa của Vũ trụ  cũng là Lạc thư minh triết của Nho giáo . 
   Chân không diệu hữu của Phật giáo 
   Chúa Yêsu là nguồn Sống và nguồn Sáng tương tự như Thai cưc trong Nho giáo  
   Thời – Không - Liên của Einstein ( Time - Space – continuum. 

Mặt khác truc Tung của Ngũ hành cũng tương trưng cho Thiên Địa, Thiên Địa tương  giao ở Thổ tức 
là Nhân, nên con người ở vị trí Trung cung hành Thổ, mà hành Thổ tượng trưng cho thế giới Tâm 
linh, do đó mà “ Thiên lý tại Nhân tâm” . 

2.- Thuyết Tam tài 
Thiên Địa Nhân được tượng trưng bằng 3  gạch ngang: gạch trên là Thiên, gạch dưới là Địa, gạch 
giữa là Nhân.    3 sọc đỏ của cờ vàng cũng tượng trưng cho “ Thiên Nhân Địa “ : 
Nhân còn được định nghĩa : ”  Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức: Con người là cái Đức, cái tinh hoa 
của Trời Đất, Tinh hoa đó cũng là Thuỷ  Hỏa, là nguồn Sống và nguồn Sáng hay Nhân Nghĩa 
được bẩm thụ từ Trời Đất.   
 Là tinh hoa của Trời Đất, nên Nhân là con Người Nhân chủ, biết cách tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 
Nhân đây là con Người to lớn, hậu duệ của Bàn cổ ( Nhân vật văn hoá Việt tộc), Chí sĩ Trần Cao 
Vân đã có lời vịnh tuyệt vời  về Ông Bàn Cổ: 
 

“ Trời Đất sinh Ta có ý không? 
Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 
Ta cùng Trời Đất, ba ngôi sánh 
Trời Đất in Ta một chữ Đồng 
Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 
Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời Đất Ta đây đủ Hoá Công “ 
( Trần Cao Vân ) 

 
Thiên ( Hỏa: Tinh thần  ) 

↓↓↓↓ 
Nhân 
↑↑↑↑ 

Địa ( Thủy: Vật chất  ) 

Trên trục Tung Thủy ( Địa ) Hỏa ( Thiên ) , con Người ( Nhân ) nằm ở vị trí Trung cung hành Thổ, là 
nơi kết tụ Tinh hoa của Trới Đất 

 Là tinh hoa của Trời Đất, nên con người Không Duy Tâm để nô lệ Trời, cũng không nô lệ Vật chất 
mà Duy vật, cũng không Duy Nhân, coi trên đầu không có đấng linh thiêng, mà con người biết nương 
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theo Thiên lý hay Dịch lý của Trời Đất để sống hoà với tạo vật và Vũ trụ. Muốn thế, con Người phải 
Tự Chũ, Tự Lực, Tự Cường. Có tự chủ được mới xứng danh là con Trời, con Chúa, con Phật.  

 
Mẹ Tiên Âu Cơ:Non Nhân   Cha Rồng Lạc Long: Nước Trí 

 
Con Người Nhân Chủ Hùng Vương: Hùng Dũng 

 
Một số ít con Người Nhân chủ tiêu biểu 

     
Hai Bà Trưng                                  Bà Triệu                           Ngô Quyền 

              
Vua  Lý Thái Tổ               Tướng  Lý Thường Kiệt      Vua Trần Nhân Tôn 
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              Hưng Đạo Đại Vương                   Vua Lê Thái Tổ              Chiến lược gia Nguyễn Trãi 
 

             . . .                                                    
Tượng Vua Quang Trung           Nữ Tướng Bùi Thị Xuân        Tổng Thống Ngô Đình Diệm . 

.  .  . 
Cùng các Anh hùng Nữ kiệt đang vùng lên dẹp lũ “ Tham tàn và Cường bạo “ ngày nay. 

 

3.-Thời – Không – Liên ( Time – Space – continuum ) 

Cơ cấu Thời gian 

Hạ 
↑ 

Xuân  ←  Tứ quý → Thu 
↓ 

Đông 

Xuân,Hạ, Thu , Đông là Cơ cấu Thời gian 

Cơ cấu Không gian 
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Nam 
↑ 

Đông ← Trung Ương → Tây 
↓ 

Bắc 

Dông, Tây, Nam , Bắc là Cơ cấu Thời gian. 

Ta có thể liên hệ với Thời – Không nhất phiến, hay Thời – Không – Liên của Einstein. 

( Xem SPACE. com: Warping Time and Space ) 

4.- Tục Tả nhậm 
Tả nhậm là thói quen cài nút áo về bên Tả , “ Tứ Di Tả nhậm” Tư Di là: Bắc Địch, Nam Man, Đông 
Di, Tây Nhung ở xung quanh ,  Tàu ở giữa Tứ Di, nên nước Tàu mới có tên Trung Hoa.   

Bên Tả là phía trái Tim, nên quay về bên Tả để chỉ Trọng Tình hơn Lý, bên Tả là tay trái là Tay yếu 
hơn, nên “ phù yểu trọng Nữ “, không dùng bạo lực để giúp cho đời sống Nam Nữ  được quân bình. 

Điều quan trọng hơn nữa, chiều Tả nhậm là chiều ngược với chiều quay kim Đồng hồ tức là chiều 
các tinh tú quay quanh sao Bắc đẩu, nên là thuận Thiên: “ Thuận Thiên giả  tồn, nghịch Thiên gỉa 
vong “. 

    

Việt Trỉ: Vật biều đầu tiên cùa chùng Việt 
Trĩ là Chim của Lạc Việt    ( Việt Trĩ ) 
Trĩ bay theo hướng mặt Trời ( Tuỳ Dương Việt Trĩ ): Hướng Dương 
Trĩ xếp cánh bên Tả ( Lạc Địch tập kỳ Tả dực: Tả nhậm: Thuận Thiên ). 
 Trĩ có lông Ngũ sắc  ( Ngũ hành ).  

Tương truyền khi bị đốt cháy thành tro tàn Chim Trĩ vẫn có thể hồi sinh được. 

5.- Vai trò của Trung cung Hành Thổ 
Do tục thờ Trời, vì nhận biết năng lượng mặt Trời là quan trọng cho sự sống, do đó mà Viêm Đế của 
Viêm Việt luôn quay về Viêm phương- phương của Hỏa - . Chữ Viêm gồm 3 chữ Hòa: 焱焱焱焱,,,,    mà    hoả 
thuộc hành Hỏa  ( ( ( ( 火火火火)))),,,,    thuộc phương Nam. Do đó mà khi ghi số độ Ngũ hành, Tổ tiên luôn hướng 

51



 52 

về hành Hoà thuộc phương Nam, nên chỗ đứng là phương Bắc ghi số 1, phương Nam  trước mặt ghi 
số 2 đối xứng qua Thổ, từ  số 2 quay qua tay trái ( chiều Tả nhậm ) ghi số 3, rồi ghi số 4 đối xứng 
qua hành Thổ, hành Thổ ghi số 5.   

 

1, 2, 3, 4, 5 là số Lẻ Chẵn  của Ngũ hành 

1 ( Thuỷ ), 2 ( Hỏa ), 3 ( Mộc ), Kim ( 4 )  là Thế giới Hiện tượng, tượng trưng cho Hữu, còn Thổ ( 5 ) 
tượng trưng cho Vô tức là nguồn Tâm linh, nếu  ta tách 4 ô:  1, 2, 3, 4 ra khỏi khung Ngũ hành thì ô 
Thổ ở giữa trống Không, nên Thổ đại diện cho Vô. Nên nhớ đây chỉ là những biểu tượng để giúp con 
người thăng hoa cuộc sống, không thể chứng minh bằng Khoa học. Thế giới Tâm linh là nguồn Sống 
và nguồn Sáng tức là Thái cực, nhờ đó khi sống ở đời con người thụ đắc Nhân Nghĩa.  
Theo Louis De Broglie thì:  Ánh sáng được truyền vừa theo làn Sóng hình Sin vừa theo đường thằng 
hai nguồn này chỉ  là một, không thể tách đôi   . Làn sóng Hình sin ( Năng lượng ) bao quanh  dòng 
photon ( Hạt ) truyền theo đường thắng. Làn sóng bao quanh che chở tựa như  nguồn Tình, đường 
thẳng hướng dẫn sự truyền của làn sóng cho đúng hướng, ta có thể coi làn Sóng là nguồn Tình, và 
dòng photon  là nguồn Sáng hay Lý, gọn lại  là Tình Lý, Nhân Nghĩa hay Bác ái Công bằng hay Từ bi 
Trí huệ. 

Nên biết 73% là năng lượng tối, còn Khoa học chỉ là phần nhỏ của 4% năng lượng thuộc vật chất 
thông thường, trong đó có Khoa học, chứ Khoa học không là tất cã mà duy Khoa học!.  

6.- Lạc Thư Minh triết 

 
Chữ Viên = Chữ Vãn  vả Chữ Vạn 

Chử Vãn thì các mạch nối các số như hình trên, còn chữ Vạn thì các mạch nối theo thứ tự:4 -3, 3 – 5, 
5 – 7, 7- 8      và    2 – 9, 9 – 5, 5 – 7, 7 - 6. 

 Đồ hình Lạc Thư  là một Matrix, ta cộng các con số theo chiều nào cũng là 15 ( : 15 bộ của nước 
Văn lang ) ta thấy các con số Lẽ được xếp theo 4 Hướng chính của Thập Tự Nhai của khung Ngũ 
hành, còn các số Chẵn được xếp theo 4 Phương bàng.  Khi các dãy số đó được di chuyển theo chiều 
Vãn ( ngược kim đồng hồ; Tả nhậm  ) và theo chiều Vạn ( cùng chiều kim Đồng hồ: Hữu nhậm  ) các 
số Lẻ Chẵn đan kết vối nhau cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật. ( Xem Lạc Thư minh triết:  Kim Định ) . 

  Lạc thư  của lạc Việt cũng được xem như Tạo hóa lư, cũng như Thời - Không – Liên của 
Einstein. 
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7.- Nét Lưỡng nhất 
 

 
 
Trong các cặp đối cực Lẻ Chẵn bằng số: 1-2; 2-1; 1-4; 4-1, 1-3, 3-1, 2-3, 3-2. thì  cặp đối cực  2- 3 
hay 3 – 2 là cặp đối cực ít cách biệt nhất, nên có thể lưỡng hợp, nghĩa là đạt trạng thái Quân bình 
động.  Nhờ  các cặp đối cực đạt trạng thái Quân bình động ( dynamic equilibrium ), mà vạn vật trong 
Vũ trụ được biến đổi mà Tiến bộ ở trạng thái Hòa.      

Văn gia gọi điều kiện để cặp đối cực Lưỡng hợp hay trở thành nét Lưỡng nhất là “ Tham ( 3 ) Thiên 
Lưỡng  ( 2 ) Địa  nhi ỷ số : 3 Trời 2 Đất là số phải tựa vào “ , còn chất gia thì gọi là Vài Ba.   2 , 3 
hay “ Vài Ba “ là con số co dãn, uyển chuyển không phải là số đo đếm chính xác như khoa học, sự 
cách biệt chỉ tương đối mà thôi.    

Hai nhà bác học Trung hoa được giải Nobel là Lý Chánh Đạo và Dương Chấn Ninh đã bắn nhân 
nguyên tử , khi chắn 2 tia vi tử Dương và Âm và đo tốc độ thì đạt tỷ lệ Dương / Âm : 3 / 2. 

Đông Nam là nét Lưỡng nhất, nền tàng của Dịch, do đó mà Cơ cấu Văn hoá Đông Nam của Việt 
tộc là  : 3 - 2, hay 2 - 3. ( Tình : 3.  Lý : 2 ).    

Từ  đó người ta có thể  xem: Văn hoá Âu Tây: 1 - 4  ( 1 Thiên. 4 Địa ) Văn hoá Ấn Độ : 4-1. ( 4 
Thiên, 1 Địa )  

Nét Lưỡng nhất “ Âm Dương hòa “ cũng như “ Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương “ là nét 
Nhất quán của nền Văn hoá Việt.    Hán Nho không  chú trọng tới nét Lưỡng nhất, mà chỉ theo đường 
độc cực bạo động của Rồng “ Trọng Nam khinh Nữ “  

 
Tóm lại. Trong các  Đồ hình và Số độ Ngũ hành, xưa nay chưa ai bàn nhiều đến Trung cung 
hành Thổ, đến thuyết Tam tài, Tả nhậm cùng Lạc thư. Đó là phần Tinh hoa nhất của Nho, Hán 
Nho không đề cập đến nhiều cũng như giải thích rõ ràng, T.G. Kim Định đã đào sâu và giải thích 
sâu rộng thành hệ thống, Nho này lại nằm trong huyết quản  Dân tộc Việt Nam nên được gọi là 
Việt Nho. 

8.- Những dạng thức của Nét Lưỡng nhất trong các lãnh vực 
a.-  Cấp Vũ trụ 

Cặp đối cực Tổng quát là Thái cực với  đối cực  Âm / Dương ( Văn gia ) , Tiên / Rồng ( Chất gia 
Việt Nam  ), hay Vô / Hữu, Vũ / Trụ, Thời gian / Không gian, Tán / Tụ, sức Ly tâm / Quy tâm . Lẻ / 
Chẵn ( Cơ / Ngẫu ), Năng lượng tối / Năng lương Sáng, nguồn Sống  / nguồn Sáng, Nhất  / Đa, Tâm 
linh / Thế sự, Vô / Hữu. . . 

Chúng ta sẽ có nét Lưỡng nhât , khi cặp đối cực:  

 *Âm Dương trở thành Âm Dương hòa,theo Nho “ Âm Dương hoà được tôn làm  “ Đại Đạo 
Âm Dương hòa “ như kiểu “ Thuận Vợ thuận Chồng “   

 *Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương, nghĩa là Tương giao, Tương hợp trở nên “ 
Thuận Vợ thuận Chồng” 
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 *Thời gian Không gian kết thành Thởi – Không – Liên.     Cặp  Thời / Không:     Không gian 
là khoảng trống không, nhờ có sự hiện hữu của các vật mà không gian mới hiển lộ.     Khi các vật di 
chuyển trong Không gian, ta mới nhận ra Tốc độ và Thời gian ( d = vt ). Không gian thì im lìm, còn 
Thời gian thì  biến đổi, nên Thời gian / Không gian là cặp đối cực.  Theo Einstein thì Thời Không là 
hai mô căn bản đan kết với nhau tạo ra Vạn vật. Khi  hai mô  đan kết với nhau mà kết thành  Thời- 
Không – liên ( Time – Space – continuum. Xem Space.com: Warping Time and Space ). 

 * Cặp đối cực Lẻ Chẵn.   Khi đem các số Lẻ 1, 3, 5, 9 và số Chẵn 2, 4, 6, 8 thuộc vòng Trong 
và vòng ngòai của Ngũ hành,  số Lẻ được xếp theo 4 phương chính ( Hướng ), còn số chẵn theo 4 
phương bàng (Phương ). Khi các số Lẻ Chẵn được quay Ngược chiều với Kim đồng hồ ( theo Chiều 
Vãn ) và  cùng chiều với kim Đồng hồ ( theo chiều Vạn ) thì các số sẽ đan kết với nhau, cá biệt hoá 
mà sinh ra vạn vật.  
 *Khi Sức Ly tâm Quy Tâm tác dụng trên Thiên thể được cân bằng động, thì  giúp cho các 
thiên thể di chuyển không ngừng trong không gian: 

 *Khi cặp Tán ( do Big bang )  Tụ ( do lý thuyết Dây )  cân bằng thì vũ trụ không bị nổ tung.  
“   Thuyết Big Bang  ( Tán: Dãn nở, sức Ly tâm ) và Thuyết Hoyle ( Tụ ): “ Đối trọng với thuyết Big 
Bang  trên có thuyết Hoyle, cho rằng vũ trụ không có khởi thuỷ, ( ? ) vũ trụ đang giãn ra chỉ là một 
giai đoạn tiếp nối với một giai đoạn co lại rồi giãn ra, cứ tiếp diễn tuần hoàn liên tục như vậy.  Tiếp 
đến thuyết Lượng tử  mới đi xa hơn về Lượng tử với hạt quartz đến siêu dây.  

Năm 1974, hai nhà vật lí là John Schwarz và Joel Scherk đã quan sát kĩ các hình thức dao động 
khác nhau của một sợi dây và nhận thấy các dao động này mang đầy đủ các đặc trưng của một 
Graviton. Họ đi đến kết luận là lí thuyết dây hoàn toàn có khả năng mô tả toàn bộ các tương tác bao 
gồm cả Tương tác hạt nhân và Hấp dẫn. “ ( Là sức Hấp dẫn tức sức Quy Tâm hay Co rút ). 

Theo Big Bang, nếu Vũ trụ cứ Dãn nở ( Tán: Sức Ly Tâm  ) mãi mà không có lực Co rút lại ( Tụ: Sức 
Quy Tâm  ) thì có lúc Vũ trụ sẽ bị nổ tung. Còn giả thuyết về Tương tác và Hấp dẫn chưa được công 
nhận rộng rãi, hy vọng sẽ được làm sáng tỏ sau này. 

 * Khi cặp Vô vi  (Ấn Độ ) và Hữu vi ( Tây Âu ) giao hòa thì  trở nên An Vi ( Việt Nam. Trùng 
phùng Đạo nội. Kim Định )   

b.- Trong Sinh vật 
 *Các sinh vật trong vũ trụ mỗi loài đều có cặp đối cực: 

Loài Người thì có Gái / Trai 
Loài Cầm thì có Mái / Trống 
Loài Thú thì có Cái / Đực 
Loài Thảo mộc thì có hoa mang nhụy Cái / nhụy Đực 
 

Nhờ các cặp đối cực đó giao thoa hay giao hợp thì mới truyền  sinh, đó là nguồn sinh sinh hóa hóa 
của Vũ trụ. Nếu không có những sinh vật này thì quả đất này chĩ là những bãi sa mạc mênh mông, 
chỉ còn lại thế giới vô sinh. 

 *Trong Thảo  mộc, Thân cành thì mọc lên và Rễ thì đâm xuống, nghịch lý đó có được cân 
bằng thì cây mới tồn tại và phát triển. Mạch Nhựa sống từ Rễ chuyển Lên để quang hoá thành Nhựa 
luyện, rồi Nhựa luyện chuyển Xuống khắp để nuôi cây, sự chuyển vận Nhựa lên xuống cần được cân 
bằng thì cây mới được tồn tại và phát triển. 

c.- Trong Cơ thể con Người 
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 *Cơ thể con người có cấu trúc:  Xương / Thịt, với Tế bào sinh / Tế bào hủy cùng với các chi 
thể đối xứng. Tế bào các bộ phân trong Cơ thể cứ đến chu kỳ riêng biệt mà “ đổi mới “ để sinh tồn 
và phát triển.  

 *Cơ quan Nội tạng con người có: Hô hấp: Thở vào ( thuộc hệ Giao cảm )  / Thở ra (  thuộc 
đối giao cảm ), khi Thở vào thì quả Tim đập mau, áp huyết tăng, khi thở ra thì tim lại đập chậm, áp 
huyết giảm, nếu thở vào và ra điều hòa thì áp huyết bình thường,   con người được khỏe mạnh.  Các 
cơ quan khác như Tuần hoàn, Tiêu hóa , Bài tiết, Thần kinh  đều có hai chức năng trái ngược nhau 
cần phải được điều hòa, 

 *Trong Sinh hoạt con Người  thì một mặt phải Hướng Nội bằng cảm xúc gọi là  Quy tư để 
tiếp cận với nguồn Tâm linh là nguồn Sống và nguồn Sáng, mặt khác cũng phải Hướng Ngoại mà  
Suy đi  để phát triển  Lý trí. Khi hoạt động Quy tư và suy tư được quân bình thì con người mới được 
Thân an Tâm lạc, nghĩa là phần Tiềm thức và Ý thức được quân bình.   

 *Bản chất con Người gồm có: Nhân Tình / Nhân Tính, Tinh thần / Vật chất, Tình / Lý, Nhân / 
Nghĩa, Nhân / Trí  ( = Dũng ), Bác ái / Công bằng, Từ bi / Trí tuệ.Khi cặp đối cực đó trở nên Lưỡng 
nhất thì  con người mới được an vui hạnh phúc. 

 *Trong Văn hoá thái hoà đại chủng Việt có Dịch lý : Âm / Dương, Tiên / Rồng, Trời / Đất, 
Thiên / Địa, Tả nhậm / Hữu nhậm, Số Lẻ / số Chẵn, Gạch liền / gạch đứt ,Quẻ kép / Quẻ đơn, Tiên 
thiên Bát quái / Hậu thiên Bát quái, Lạc thư ( Sách Mẹ )  / Hà đồ ( Sách Cha ), Cửu trù / Hồng phạm, 
64 quẻ Hình vuông với  64 quẻ vòng tròn ngoại tiếp ( với châm ngôn Mẹ Tròn Con Vuông )  

d.-  Trong Sinh hoạt Gia đình và Xã hội 
Trong Gia đình thì cặp Vợ / Chồng khi cư xử với nhau hàng ngày  sao cho cặp Tình / Lý  được cân 
bằng, nghĩa là phải sống hai chiều “ Phải Người phải Ta “  thì mới hoà thuận với nhau. Có Tình 
giúp người ta tìm lại với nhau, khi sống gần nhau có cư xữ công bằng với nhau thì mới đạt tới thuận 
hoà. Tình Lý là những thứ không thể đo đếm được chính xác, mà liều lượng Tình Lý sao cho hai bên 
hoà thuận với nhau rất là uyển chuyển, nó tùy thuộc vào từng người, từng sự việc từng trường hợp 
từng hoàn cảnh, do đó cần phải  bén nhạy trong cách cư xử  thì mới đạt được. vì con người ai cũng 
bất toàn, nên rất dễ mắc lỗi lầm, nên Tình phải trội hơn Lý mới có thể bao dung, tha thứ cho nhau, 
để  cho mối liên hệ không bị cắt đứt.Thiếu Tình thì con người trở nên Vô cảm, thiếu Lý thì  trở nên 
thiếu Trách nhiệm Liên đới.   Xã hội chúng ta ngày nay đang mắc nạn Vô cảm và thiếu trách nhiệm 
Liên đới trầm trọng, nên xẩy ra tình trạng tuy “ nhiều sãi mà ít ai lưu tâm đóng cửa Chùa”! Sống 
trong cảnh Khó khăn, tình trạng “ Khôn độc dại đàn” thật khó mà thay đổi!  

Do đó sống cho Vợ chồng hoà thuận cũng như thuận hòa với mọi người là một Nghệ thuật khó bậc 
nhất, đành rằng ai cũng sống được, nhưng sống thiếu phẩm chất Hòa thì mất hạnh phúc – thứ quý 
giá nhất của con người -. 

Trong mối liên hệ  giữa Cha mẹ với Con cái, Anh Chị em với nhau cũng như  với Tha nhân, tất cả 
đều cũng không ra ngoài lối hành xử sao cho Tình Lý hài hoà  mới êm thắm. 

e.- Trong các Cơ chế Xã hội 
Xã hội Viêt Nam được xây dựng trên nền tảng Gia đình. Nếu tất cả Gia đình đều hòa thuận nhờ mọi 
người lo tu dưỡng Ngũ thường và thể hiện tốt Ngũ luân thì đất nước sẽ được yên vui. Việc này  có 
thực hiện được không là do Xã hội có giúp mọi người dân có cơ hội và phương tiện để trau dồi Tư 
cách và Khả năng.   Muốn thể thì tất phải làm sao cho các cặp đối cực trong các Cơ chế xã hội được 
quân bình.  

Trong Kinh tế thì phải điều hòa được hai yếu tố  Công Hữu / Tư hữu.  
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Trong Giáo dục thì phải điều hoà được hai yếu tố Thành Nhân / Thành Thân.  
Trong Chính trị thì phải điều hòa được  Nhân quyền /  Dân quyền.  

      Trong Xã hội thì phải điều hòa được Dân sinh / Dân Trí để cho mức Giàu / Nghèo không quá 
cách biệt.. .    Chỉ vì CS  không hiểu công bằng Xã hội là gì, nên viện cớ ngụy biện để khủng bố  mà 
cướp bóc.   Ta có thể sắp xếp các Cơ chế xã hội theo đồ hình Ngũ hành:  

 

Giáo dục 
↑ 

Chính trị  ←Văn hoá thài hòa →Xã hội 

↓ 

Kinh tế 
 

Trên cấp Quốc gia thì phải làm sao cho các Cơ chế Xã hội phải được đồng bộ, để tránh tình trạng 
mất quân bình. 

Trên cấp Quốc tế thì cặp dối cực Thị trường chung và Đạo trường Chung ( do ổchức Liên Hiệp 
Quốc điều hành ) phải được hài hòa. 

 

g.- Trong các lãnh vực khoa học 
 Trong tế bào có germen và soma, mổi tế bào đều có đủ chức nâng như một con người có 50 
tỷ tỷ tế bào. 

  Một Nam Châm có cặp đối cực là Cực Bắc và cực Nam, hai cực di chuyển ngược chiều gioa 
thoa nhau, với mụn sắt rải ra xung quanh chúng tạo ra Từ phố. 

 Trong Toán học thì có số Đại số với số Âm và số Dương, có hệ thống Nhị phân  ( binary 
system: 0 – 1 ), có Vi phân, Tích phân. . . 

 Trong Hoá học có Acid và Base có độ pH ngược chiều có thể  hóa hợp với nhau thành phản 
ứng trung tính. 

 Trong Cơ học có lực Tác dụng và lực Phản tác dụng, sức Ly tâm và Quy tâm,  

 Trong Điện từ học hai làn sóng có biên độ thích hợp tạo nên làm sóng Điện Từ.  

 Trong Âm học, hai nốt nhạc có biên độ thích hợp có thể giao thoa thành tiếng Bổng tiếng 
Trầm, ta gọi là  Giao thoa âm thanh.  Ta có hai phương trình hình sin: 

                                     y1=Asin( w1t+ A’ ) 

                               Y2 = Bsin( w2t + B’ )  

Với các hằng số A, B, A’, B’, thích hợp ta có độ thị biểu diễn hiện tượng giao thoa: 
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Đường sinusoide 

Từ gốc O của trục hoành tới điểm cực đại và cực tiểu, hai đường biểu diễn tạo nên cái Bụng làm 
thành tiếng Bổng, từ cái Bụng hai đường biểu diễn gặp nhau ở trục hoành tạo nên cái Nút, làm thành 
tiếng Trầm. Ngoài Giao thoa ta còn có Cộng hưởng nữa ( resonnance ). 
Các làn sóng giao thoa với nhau có những Giao thoa kết hợp  (  constructive interference ) và giao 
thoa Phá hủy  (  Destructive interfence  ).  
 
 Cây đàn Kinh một dây có tiếng Sống và tiếng Chết. Khi một tay vừa gảy dây đàn, tay kia vừa 
bấm vào dây thì tạo ra tiếng Chết.                                                 

 Trong một Nguyên tử, ta có Nhân mang điện + và electron mang điện – quay xung quanh 

hạt Nhân theo quỷ đạo ellipse, một nguyên tử trung tính có số điện dương và điện âm có trị số tuyệt 
đối bằng nhau. 

 

 

Nguyên tử Helium: Một Nhân và một  Electron 
 

 

Cấu trúc của một nguyên tử 
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Thái Dương hệ 

Các Hành tinh quay xung quanh Mặt Trời theo những Quỷ đạo ellipse khác nhau như cá electron của 
Nguyên tử quay xung quanh Nhân. 

Cấu trúc của một Nguyên tử  cũng tương tự như  Cấu trúc của Thái dương hệ: Trong cái To có cái 
Nhỏ, ngược lại trong Cái Nhỏ cũng  có cấu trúc tượng tự như Cái To. 
  

 Trong Electron: “  Các đơn vị vật chất (thí dụ electron) có những đặc tính khác nhau. Khi thì 
nó xuất hiện như Hạt (dạng hữu hình), khi thì như Sóng (dạng vô hình), tùy theo điều kiện xung 
quanh và tùy theo các phương tiện quan sát và dò tìm chúng (tức là tùy thuộc vào nhân duyên). Đặc 
tính này được xem là một nghịch lý vì sóng và hạt là hai dạng tồn tại của vật chất hoàn toàn khác 
nhau, loại bỏ lẫn nhau. Thế nhưng hai dạng tồn tại đó của vật chất được kết quả thực nghiệm thừa 
nhận một cách thuyết phục, do đó người ta vẫn chấp nhận chúng như hai dạng tồn tại song song, 
thậm chí thiết lập mối quan hệ về toán học giữa hai bên một cách dễ dàng (phương trình sóng hạt của 
Schrödinger). “ 

* Election có mặt ở một Chỗ và nhiều Nơi ( ubiquitous ) 
“ Vì nguyên lý bất định (do Heisenberg tìm ra) nên ta không thể nào biết được một electron có chức 
năng gì và nó đang ở đâu, một electron có thể có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc, cách hiểu này 
hoàn toàn mới lạ so với vật lý học cổ điển, vốn cho rằng mọi vật đều có tính cách chỉ định.  

{ Trong kinh Hoa Nghiêm có lần Đức Thế Tôn có mặt một lần ở cả ba cõi: Ngài đến thăm cõi trời Dạ 
Ma, đồng thời cũng có mặt ở cõi Ta Bà và cõi trời Đao Lợi nữa. Trong thời hiện đại ngày nay thì có 
nữ thiền   sư Dipa Ma (1921-1989) người Ấn Độ có thể cùng một lúc phân thân ra ở hai nơi. Cuộc 
đời bà được ghi lại trong sách “Knee Deep In Grace” (sưu khảo của Amy Schmidt, bản dịch Việt ngữ 
là “Ngập Sâu Trong Ân Sủng” ).  

* Tính chất liên thông của Electron 
“Trong một số trường hợp, hai đơn vị vật chất (Thí dụ hai electron trước đó thuộc về một 
nguyên tử nay đã bị cách ly) có một mối liên hệ liên thông. Hai đơn vị đó “biết” đến tình trạng 
của nhau một cách tức thời, dù chúng bị cách ly với khoảng cách xa bất kỳ.  

Đặc tính thứ ba của vật chất này mới nghe qua không có gì to tát lắm, nhưng thực � ang�  dẫn ta tới 
nghịch lý quan trọng nhất từ xưa tới nay. Đó là, vì tính chất “liên thông” này, đã thật sự phủ định 
quan niệm: có một thế giới khách quan tồn tại độc lập ở bên ngoài ý thức con người. Nhưng 
trước hết ta cần giải thích do đâu mà có đặc tính thứ ba nói ở trên. Năm 1935, Einstein và cộng sự đề 
nghị một phép thí nghiệm, thí nghiệm nổi tiếng này được mệnh danh là nghịch lý EPR (chữ viết tắt 
tên của ba tác giả của nó: Albert Einstein, Boris Podolsky, và Nathan Rosen). Ở đây ta chỉ trình bày 
EPR một cách hết sức đơn giản. Trong nghịch lý này, Einstein cho cách ly hai đơn vị vật chất A 
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và B ( Thí dụ hai electron ), chúng vốn nằm trong một thể thống nhất (Thí dụ nằm trong một 
nguyên tử) và do đó chúng sẽ có sẵn một mối liên hệ với nhau ( Thí dụ tổng số spin của chúng 
bằng không). Nay ta cách ly chúng hàng vạn dặm, không để cho chúng có thể tương tác lẫn 
nhau. Khi đo một trị số spin của A thì B lập tức có một trị số, để tổng số của chúng bằng không. 
Điều đó có nghĩa hai hạt A và B có mối liên hệ liên thông dù cách xa hàng vạn dặm, tuy bị tách 
rời hai hạt này hành xử như là một khối thống nhất. Dường như có một sự tương tác đáng kinh 
ngạc và sâu sắc ở nơi linh hồn của vật lý. Người ta ngờ rằng thế giới hiện lên trước mắt ta sở dĩ có 
tính chất riêng tư là vì hành động đo lường (nhận thức) của chính chúng ta. Thế thì phải chăng thế 
giới mà chúng ta đang thấy vì ta đo lường nó (hay nói chung vì ta nhận thức nó) mà nó “có”? Phải 
chăng nó không hề tồn tại độc lập? Thế nhưng đi xa hơn nữa, người ta phải thấy “ý thức thông 
thường” của con người là một loại “ý thức” bị qui định trong tầm nhìn vật lý cổ điển, bắt nguồn từ 
thời Hy Lạp cổ đại, không tương thích với tính chất lượng tử của nền vật lý mới. Nhà vật lý Nick 
Herbert viết như sau: “Nguồn gốc của mọi nghịch lý lượng tử hình như xuất phát từ thực tế là, 
sự nhận thức mang tính chất cổ điển của con người, tạo ra một thế giới gồm những thực thể 
riêng biệt trong khi đó thế giới lượng tử thì hoàn toàn không phải như thế”.    

Tổ tiên Việt đã phát biểu tính chất Liên thông bằng Câu : “ Vạn vật tương liên”, sở dĩ như vậy là 
nhờ các Vật đều phát ra Làn sóng tạo ra Tần số, những Tần số thích hợp có thể giao thoa với nhau , 
qua Luật Loại Tụ : “ Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu “   

Vậy trong Vũ trụ đâu đâu ta cũng thấy các cặp đối cực, tất cà các cặp đối cực trong Vũ trụ được Nho 
giáo tồng quát bằng hai cực Âm Dương.  Các cặp cực này tạo nên thế giới hiện tượng tương đối ( 
Hữu: hữu hạn ) , chỉ có nguồn Tâm linh là tuyệt đối ( Vô : Vô biên.). 

9.- Lý Thái cực: Nguồn mạch của nét Lưỡng nhất trong Văn hoá Chủng Việt 
Lý Thái cực là Lý của Âm Dương được biểu diễn bằng hình Thái cực Viên đồ ( ở dưới ) . Âm Dượng 
là cặp đối cực: Âm và Dương nghịch số với nhau như Nước với Lửa,Dịch gọi là “Dịch : Nghịch số 
chi Lý “.  Đây là nghịch số kép, vì trong Âm có mầm Dương, trong Dương cũng có mầm Âm : Âm 
trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn”.  

Âm có Thể ( Bản chất hay Nội ) Âm ( - ) nhưng Dụng hay Diện ( Ngoại ) là Dương ( + ) , Tương tự 
như thế Dương có “ Thể  “ là Dương ( + ), mà “ Diện”  là Âm ( = ),.  Âm Dương trở thành hai ion 
mang điện ngược chiều, cả hai đều mất quân bình cần được giao thoa với nhau để hòa hợp. Trong 
dây điện ta có hai luồng ion – và ion + chạy ngược chiều giao thoa với nhau mà sinh ra dòng Điện. 

Đem cái nhìn này vào Tam Hòang: Phục Hy, Nữ Oa Thần Nông 

“ Phục Hy: Thể Dương, Diện: Âm ; Nữ Oa: Thể Âm, Diện Dương . 
Thoạt coi tưởng là sai vì Phục Hy là Dương tượng Trời lẽ ra phải cầm cái Quy tròn, để cái Củ vuông 
cho Bà (Âm) chứ. Đó là ta quên luật Giao chỉ. Đàn ông mê đàn bà ( hoặc ngược lại ) vì chỗ quên này: 
thấy đàn Bà đầy Dương nên mê như điếu đổ. Chả là đàn ông cốt Dương nhưng sơn bằng Âm, nên 
lòng mê Dương, thấy các Bà tráng men Dương nên mê nhưng đem về cọ xát quá mạnh làm bong hết 
men Dương, trật lại còn có Âm, mới chán thấy mồ.  

Muốn tránh tai họa nọ cần phải luyện đúc để lúc “ hết nạc vạc đến xương “ thì xương không còn là 
Âm nữa mà là Âm đức cũng gọi là cái Nết: có sức đánh chết cái đẹp.  

Nhà uyên tâm Karl Jung đã hé nhìn ra luật Giao chỉ này khi tuyên bố linh hồn đàn bà có giống Đực 
(gọi là animus) còn linh hồn đàn ông có giống Cái (anima).  

( Văn Lang vũ bộ. Kim Định  ) 
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Cũng vậy, Người con Gái có cái Thể là Âm, nhưng cái Diện lại là Dương , vì theo Dch lý thì : Âm 
trung hữu Dương căn, nên trở thành một ion+,  người con Trai có Thế là Dương nhưng Diện là Âm, 
nên là một ion - , nhờ sự trái ngược đó tạo nên hấp lực mà đôi Gái Trai mới có thể  kết hợp với nhau 
nên cặp Vợ Chồng. 

Với Việt thì là cặp Vợ Chồng, như Tiên với Rồng, như Ngọc Long Toại ( cặp Trống Mái ) từ tay Ma 
Cô Tiên đền ơn cho Thôi Vỹ ) là biểu tượng để giúp thăng hoa cuộc sống. 

Còn các sinh vật khác như Động vật, Chim chóc, Cây cối  cũng  biến hoá trong vòng  Âm Dương hòa  
mà thôi. 

Ta nên nhớ Việt Nho là nền Văn hoá được trình bày bằng Biểu tượng như Tiên Rồng, bằng Đồ hình 
như Thái cực viên đồ, bằng Đồ hình và Số độ như Ngũ hành, vòng Sinh, vòng Thành, Việt Tỉnh 
cương, Hà Đồ, Lạc Thư, Cửu Trù, Hồng phạm. . , chứ không có trừu tương như triết Tây.  

“ Nghịch số chi Lý “ là Lý Thái cực, Lý Thái cực là Lý Mẹ, tức là nhất Lý, còn các Lý khác – vạn lý 
– chỉ là những Lý Con, nên người ta bảo” Nhất lý thông, vạn lý minh”. Lý Thái cực là nét Nhất 
quán của Nho giáo, khi nắm được Lý Mẹ này thì chúng ta sẽ mở tung ra kho tàng Nho giáo mênh 
mông, cũng như  nét Lưỡng nhất là nét  Nhất quán  của Việt Nho với một Vũ trụ quan động theo 
Dịch lý, một Nhân sinh quan Nhân chủ và một Đạt quan Phong Lưu.( Thiên sinh, Địa dưỡng, 
Nhân hoà ). 

                                 
 

Thái cực viên đồ: Âm / Dương    Tiên / Rồng: Vợ / Chồng 

10.- Vạn vật đồng Nhất thể 
Vũ trụ được cấu tạo bởi năng lượng 

 
a.- Vật chất và Năng lượng  là một 

Hệ thức  của thuyết Tương đối của Einstein là : 

E = mc2 =  

  

“ Hệ thức này chỉ ra rằng mọi trạng thái vật chất trong vũ trụ đều có thể quy đổi ra năng 
lượng. Vật chất và năng lượng (dạng hạt – sóng) có thể chuyển hóa cho nhau, khối lượng là một hình 
thức của năng lượng (khối lượng chứa đựng những năng lượng tiềm tàng, kết tinh cố kết trong vật 
chất liên kết). Vật chất là hình thái của năng lượng chuyển động chậm lại hay kết tinh lại.” 

“Cho dù đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một lí thuyết nào thực sự hoàn hảo để mô tả vũ trụ, 
nguồn gốc của vũ trụ (và có thể sẽ không bao giờ có). Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng, bất luận là lí 
thuyết nào thì vũ trụ cũng được nhìn dưới quan điểm rất khoa học là nó được cố kết bởi năng 
lượng. Và dĩ nhiên, năng lượng mà ta nói đến ở đây là năng lượng theo nghĩa rộng của khoa 
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học. Nó bao hàm cả vật chất, vật chất tối (dark matter), năng lượng và năng lượng tối (dark 
energy). Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn. 

Theo các tính toán hiện nay, năng lượng vũ trụ có đến 73% là năng lượng tối, 23% là năng lượng của 
vật chất tối và chỉ có 4% còn lại là vật chất thông thường mà chúng ta biết. (  Thế mới biết là sự am 
hiểu của con người về vũ trụ còn quá ư ít ỏi, và vũ trụ còn quá nhiều điều huyền bí ! Ở đây, cho phép 
tôi so sánh tỉ lệ đó với sự khai thác sử dụng của não bộ con người cũng khoảng 3-5% , còn lại khoảng 
96% ở dạng tiềm năng huyền bí của chúng ta ” ) 

“ Ph.D Bedri Cetin cho rằng : Trường NLVT không được tạo ra từ một nguồn nào; chính nó là 
Nguồn Gốc của mọi vật khác. Trường NLVT gồm “Những Siêu Sợi” nhỏ hơn nguyên tử, ánh sáng, 
hay cái gì khác mà chúng ta thấy bằng giác quan hay trong phòng thí nghiệm vật lý. Trường NLVT là 
nguồn cuả ánh sáng, của mọi vật thể, của tất cả mọi lực trong vũ trụ; nó vật chất hóa để thành những 
thể chất đặc cứng chung quanh ta. Trường NLVT di chuyển trong không gian như những sóng di 
hành, liên tục rung động.”  

Ngày nay khoa học đã khám phá ra mọi vật trong vũ trụ đều được cấu tạo bời năng lượng hay nói 
cách khác là mọi vật đều cùng  có một bản thể: “.Vạn vật đồng nhất thể “: Nhất và Đa là Một. 

b.-  Lý thuyết Dây 
(M Theory: an extension of string theory in which 11 dimensions are identified.) 

“ Bất luận là lí thuyết nào, thì vũ trụ cũng được nhìn dưới quan điểm rất khoa học là nó được  cố kết 
bởi năng lượng.   Năng lượng mà ta nói đến ở đây là năng lượng theo nghĩa rộng của khoa học : bao 
gồm vật chất, vật chất tối (dark matter), năng lượng và năng lượng tối (dark energy) 

Theo các tính toán hiện nay, năng lượng vũ trụ có đến 73% là năng lượng tối, 23% là năng 
lượng của vật chất tối và chỉ có 4% còn lại là vật chất thông thường ta biết. 

Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn. 
Ph.D Bedri Cetin cho rằng : Trường NLVT gồm “Những Siêu Sợi” nhỏ hơn nguyên tử, ánh sáng, hay 
cái gì khác mà chúng ta thấy bằng giác quan hay trong phòng thí nghiệm vật lý. Trường NLVT là 
nguồn cuả ánh sáng, của mọi vật thể, của tất cả mọi lực trong vũ trụ .  

Thế giới cũ của các không gian, vật thể và các quy luật quyết định của tự nhiên, giờ đây hòa vào một 
thế giới mô hình dạng sóng các mối liên kết.  

Toàn bộ không gian vũ trụ hiện ra như một mạng lưới năng động các mô hình năng lượng không thể 
tách rời. 

Năm 1979, Denis Gabor nhận giải Nobel về xây dựng mô hình toàn đồ đầu tiên. 

11.- Vấn đề Nhất và Đa trong Văn hóa 
 

( Xem thêm “ Vũ trụ toàn ảnh “ ở dưới ) 
 
“Ngày nay muốn tìm tư chính truyền của Nho giáo chúng ta gặp khó khăn phụ trội, là phải nhận  định 
lại những câu trong Tứ Thư, Ngũ Kinh xem có phải là của Nho giáo chăng hay phải trả về cho chủ cũ 
của nó.  Ðó là một việc làm rất dài hơi, đòi rất nhiều công trình thuộc văn học.   Ở đây chúng ta đứng 
trên cương vị triết lý thì sẽ dùng phương pháp triết lý. Ðó là Nguyên lý Nhất quán nghĩa là tìm ra tinh 
thần Nho giáo Nguyên Thuỷ làm hồn và gạch bỏ những điều trái với tinh thần đó. “ 
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( Gạn lọc Nho Giáo bằng Phương pháp Nhất quán. Cửa Khổng: Tr. 72.   Kim Định ) 

12.- Sự thiết yếu của vấn đề 
(  Cơ cấu Việt Nho: Tr. 264 – Kim Định ) 

 
“ Nói đến Nhất quán là bàn đến một tác động có nhiều chất triết lý bậc nhất, vì triết lý là gì nếu không 
là tìm ra hay nhận thức lại được cái mối liên hệ căn cơ giữa con Người với Người, với Trời với Đất, 
với sự vật đa tạp.  Triết học đạt thân nằm trong sự giác ngộ được mối quan thiết giữa mình với tha 
nhân tha vật đó.  

Sự ý thức được đúng mức mối quán thông nọ sẽ chiếu giãi vào muôn vật một luồng sáng mới mẻ, 
đưa triết lý lên một bình diện khác hẳn với bình diện khoa học thực nghiệm, nhờ đó nó có sức quán 
thông thiên địa mà ta có thể gọi là liễu hội : vì liễu hội chính là thống nhất tất cả mọi mối ( 
comprendre c’est unifier ). 

Do đó mà sự quán nhất trở thành vấn đề nền móng của triết lý và bất kỳ đời nào cũng cần thiết.  

Ðã thế vấn đề được đặt ra ở thời đại này cách cấp thiết hơn nhiều bởi những lý do của thời đại.   Là vì 
trong mấy thế kỷ sau này con người đã tiến được những bước khổng lồ trong việc khám phá tìm hiểu: 
số kiến thức thâu lượm được về mọi phương diện do đấy ùn ùn tăng gia.    

Ðáng lẽ sự tiến bước đó phải làm cho con người được thoải mái an vui, nhưng trái lại con người đang 
cảm thấy lâm vào tình trạng xao xuyến cuồng loạn như chú phù thuỷ hô được phong hoán được vũ, 
nhưng lại đang sợ chìm ngập dưới làn nước mà anh ta mới gọi lên. 

Có người ví nhân loại hiện đại với một vật bị chặt đầu: un être décapité nghĩa là không còn biết y cứ 
trên nguyên lý nào nữa để mà sống, nên bị quay cuồng trong cơn lốc và cảm thấy cách thấm thía sự 
cần thiết của vấn đề nhất quán.   

Bàn về nhất quán, Lão tử có những lời như sau:  

 

       “ Tích chi đắc nhất giả:  昔昔昔昔 之之之之 得得得得 一一一一 者者者者 
 Thiên đắc nhất dĩ thanh: 昔昔昔昔   之之之之   得得得得   一一一一   者者者者 
 
 Ðiạ đắc nhất dĩ ninh: 地地地地   得得得得   一一一一   以以以以   寜寜寜寜 
 
 Thần đắc nhất dĩ linh: 神神神神   得得得得   一一一一   以以以以   靈靈靈靈 
 
 Cốc đắc nhất dĩ doanh: 谷谷谷谷    得得得得   一一一一   以以以以   盈盈盈盈 
 

 Vạn vật đắc nhất dĩ sinh: 萬萬萬萬  物物物物  得得得得 一一一一 以以以以 生生生生 

 Hầu vương đắc nhất dĩ vi thiên hạ trinh: 侯侯侯侯 王王王王 得得得得 一一一一 以以以以  爲爲爲爲  天天天天 下下下下 貞貞貞貞 

 Kỳ trí chi nhất dã: 其其其其  致致致致 之之之之 一一一一 也也也也  “ 

Ðây là những vật xưa kia có được Nhất: 
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Trời được Nhất mà trong. 
Ðất được Nhất mà yên. 

Thần được Nhất mà linh. 
Muôn vật được Nhất mà sống. 

Hầu vương được Nhất mà thiên hạ trị. 
Tất cả được như thế vì đã đạt Nhất. 

Nếu trời không trong sẽ vỡ. 
Ðất không yên sẽ lở. 

Thần không linh sẽ tán. 
Vạn vật không sống sẽ tuyệt diệt.  ( Ðạo Ðức kinh  390 ). 

 
Thế mà, hiện nay đã đánh mất chữ Nhất, cho nên vạn vật như đau thương kêu cứu xin người giúp làm 
cho chúng tìm lại được cái Nhất như Schopenhauer  cảm nghĩ : “ Venez, aidez-nous, achevez – 
nous—rapprochez ce qui va ensemble: nous aspirons douloureusement  trouver notre unité ”.   
Những tri thức những mảnh vụn đẹp đẽ không thiếu, nhưng chúng còn nằm bừa bãi ngổn 
ngang và đang chờ một bàn tay thông minh thâu lại một mối: có thống nhất mới có sống động 
có sinh lực “ Vạn vật đắc Nhất dĩ sinh ”: có được Nhất mới có sinh, vạn vật mới khỏi huỷ diệt.  
Tìm ra mối quán thông mới có Nhất quán.   

Ðó là vấn đề đặt ra cấp thiết cho triết học hiện đại.     Nên trong những năm học triết mà không nhận 
thức ra được mối quán thông thì thật là uổng công học, dầu � ang� m thâu thái được vô vàn kiến thức 
về triết đi nữa vẫn chưa phải là Triết.     

Huống hồ về triết Ðông tất cả giá trị nằm trong mối Nhất Quán, không nắm được then chốt đó thì có 
học nhiều cũng mới là luân lý, chính trị, văn học. . . gì đó chứ chưa phải là Triết . 

Trong bài khái luận này chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là Nhất Quán và phương pháp để đạt tới Nhất 
Quán.  Trong việc tìm hiểu này thiết tưởng  hiền triết có thể hướng đạo chúng ta hơn hết là Khổng Tử 
.Ông đã nói : “ Ngô Ðạo nhất dĩ quán chi ”, chúng ta sẽ căn cứ vào câu đó để tiến hành.” 

13.-  Dĩ Nhất 
“ Lấy cái Nhất mà xâu lại, nhưng phải là cái Nhất nào ?   Nhiều người phàn nàn vì Khổng không 
xác định cái Nhất đó là gì, tên chi, nên không có sự rõ rệt được như các triết thuyết đã gọi tên ra được 
cái Nhất, chẳng hạn “ Chí Thiện ” ( Bien � ang� m�  ) của Platon, “ Tuyệt đối thể ” của Hegel. “ Tôi 
tư duy ” của Descartes v . v . . .  

Thế nhưng Khổng lại hơn người ở chỗ không nói tên cái Nhất Quán của ông, là vì đã nói ra thì tức là 
hạn cục lại mất rồi, và một khi đã hạn cục thì hết còn vô biên nên cũng hết luôn khả năng xâu tóm 
vạn vật vốn là vô cùng tận. 

Vậy nên muốn giữ cho cái Nhất khả năng xâu tóm vô cùng, thì không thể nói tên cái Nhất đó ra được, 
và chúng ta chỉ cần xem những triết thuyết đã nói tên mối Nhất Quán liền thấy chúng chỉ xâu được có 
một khía cạnh, còn bỏ ra ngoài một mảng: thí dụ được Tình thì mất Lý, được Tâm thì mất Vật. . .  vì 
vậy mà không xây được nền nhân bản toàn diện, nhưng chỉ là thứ triết học một khúc mà thiếu sự 
quán thông toàn diện. Bởi vậy cần phải xét tới bản chất cái Nhất, hay ít ra những điều kiện của cái 
Nhất, phải như thế nào mới gọi là Nhất Quán.   

Ðể trở thành Nhất Quán thì cái Nhất không được là Nhất số lượng ( l’unité de chiffre ) thường 
đi đầu các con số: sau nhất thì có nhị tam tứ  . . . , nhưng phải là cái  Nhất bản tính ( l’unité de 
l’essence ), tức là cái nhất không thể có nhị tam theo sau, nhưng phải là cái độc nhất vô nhị, 
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tiếng Tây kêu là unique ( chứ không un ), là cái Nhất tối thượng không thể vượt qua được. Cái 
Nhất như thế, triết lý Ấn Ðộ gọi là Vô nhị, Lão kêu là Thái nhất, tương đương với Thái cực 
trong Nho giáo, là một cái Nhất không thể có thứ hai được.  Ðó là cái Nhất theo nghĩa cái học 
Vương Dương Minh khi Long Khê nói về nhất niệm kiểu vô niệm. Chỉ có cái nhất niệm đó mới 
đủ minh định và gây hứng khởi cũng như có sức quy tụ đáng cho người quân tử lấy làm ���� ang 
chỉ : 

Nhất niệm minh định tiện thị tập hi chi học. Nhất niệm giả, vô niệm dã, tức niệm nhi ly niệm dã 
. Cố quân tủ chi học, dĩ vô niệm vi ���� ang .  Thục V . 379 . 

一一一一    念念念念    明明明明    定定定定    便便便便    是是是是    緝緝緝緝    熙熙熙熙        之之之之    学学学学                一一一一    念念念念    者者者者    無無無無    念念念念    也也也也            即即即即    念念念念    而而而而    離離離離    念念念念    也也也也    

故故故故    君君君君    子子子子    之之之之    学学学学            以以以以    無無無無    念念念念    爲爲爲爲    宗宗宗宗....    
 
“ Một niệm trong sáng nhất định ấy là cái học sáng rộng, cái học của thánh nhân. Một niệm 
thuần nhất là không niệm, tức là niệm rời niệm . Cho nên cái học của quân tử lấy vô niệm làm 
tôn chỉ ”.    Ðó là sự phân biệt cơ bản.  
 
Nhiều nền triết học vì chưa phân biệt nổi hai thứ Nhất này, nên dùng cái Nhất lý niệm nào đó 
mà xâu, rồi kêu đại là Nhất Quán kỳ thực chỉ là thứ mạch lạc thuộc luận lý hình thức ( d’ordre 
logique formel )  nên chỉ xâu được có những thực tại của lý trí, không thể gọi là Nhất Quán. 

Bởi vì người ta có thể luận lý rất đúng và có mạch lạc mà không có Nhất Quán, vì Nhất Quán 
phải xâu được sự thực, còn luận lý chỉ đúng có nghĩa là đúng với mẹo luật  của khoa danh lý, 
nhưng chính các nhà sáng lập ra khoa danh lý nhiều khi luận lý rất tệ như chúng ta có dịp lục 
soát sau này nơi Aristote, Descartes, Hegel . . .   Vì cái nhất của họ là cái nhất có thể gọi tên, nên 
là cái nhất ý niệm, cái nhất mà Mạnh Tử bảo là “ chấp Nhất xả bách ” : câu chấp vào những 
thứ nhất đó thì bỏ từng trăm cái khác không xỏ vào được, nên người xưa khuyên “ bất dĩ phù 
nhất, dĩ hại nhất, vị chi nhất ”, đừng vì trung với cái nhất nhỏ, mà hại đến cái nhất to, thế gọi là 
nhất.  Nói vậy nghĩa là có hai thứ nhất, một thứ thuộc nhị nguyên có tính chất lý niệm ( 
���� ang���� m���� n���� t ) nên sẽ đưa ra tới việc giản lược đối lập ( réduire au néant  ), thí dụ đem Vật 
diệt Tâm  hoặc đem Tâm diệt Vật. Ngược lại cái nhất trung thực phải thâu tóm được tất cả để 
gây nên mối thái hoà, như vậy phải là “ nhất nguyên lưỡng cực ” mà Trương Tái gọi là Lưỡng 
nhất: “ Lưỡng cố hoá, nhất cố thần ” : có lưỡng mới biến hoá, có nhất mới thần diệu.   Thiếu 
lưỡng cực thì làm sao xâu được sự vật vốn có hai cực ( âm dương ), mà có xâu được hai cực, thì 
mới có “ âm dương tương thôi, nhi sinh biến hoá ”, nếu không biến hoá là không sinh động 
hoạt lực, và chỉ còn là cái gì tĩnh chỉ  ( inerte ).  Nhất cố thần: Nhưng nếu hai cực không hợp thì 
làm sao có được thần tức là diệu dụng. Ðể có thần thì phải vô biên cương vì “ thần vô phương 
”: thần không lệ thuộc vào phương hướng xứ sở nào hết, vậy phải là vô biên vô tế. Ý tưởng đó 
được minh họa cách xác thiết trong lược đồ thái cực sau đây:  

← Thái cực = Nhất quán 
← Bát quái = Vạn vật. 

 
Từ vạn vật phải vươn tới Thái cực mới có Nhất Quán, vì chỉ có Thái cực mới ôm nổi lưỡng nghi, mới 
là Lưỡng nhất: lưỡng nghi là âm dương bao gồm vạn vật, còn Thái cực bao gồm tất cả, một mình một 
ô, không chia với cái Nhất thứ hai nào cả, vì đây là cái Nhất uyên nguyên có tính cách vô cùng. Mà 
đã vô cùng thì không thể có hai được. Hễ đã có hai lúc đó cả hai sẽ hạn chế lẫn nhau và trở nên hữu 
hạn. Vậy chỉ thể có một vô cùng, nên gọi là độc nhất vô nhị, và ta cần phải nhận thức ra được cái 
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Thái Nhất  đó mới đạt Nhất Quán, mới có được cái dây để xỏ qua vạn vật. Cái dây đó Nho giáo gọi là 
Kinh ( 經 ) có nghĩa là kinh qua sự vật để xâu lại.   Nên các sách bàn về điểm này gọi là Kinh Ðiển, 
Ấn Ðộ kêu là Sutra cũng có nghĩa là xâu xỏ. Thái cực đồ còn chứa một chân lý quan trọng cần được 
khai triển ở đây tức là đạt Thái Nhất cũng chính là đạt được sự tự do. Có tự do là khi nào không bị 
hạn chế nữa.  Vậy ở Thái Nhất mới không còn cái gì khác hạn chế được, mà chỉ còn có một mình 
Thái Nhất nên trở thành vô biên cương, và vì thế cũng chính là nền tảng của sự tự do cùng tột. Vậy 
thì đường đưa tời Thái Nhất cũng chính là đường tới Tự do.  Ta có thể đặt thành phương trình như 
sau: 

Thái Nhất = Tự do 
Thái Nhất = không còn mâu thuẩn. 

 
Nhờ phương trình này mà ý tưởng Thái Nhất  đang là cái chi trừu tượng được cụ thể hoá hầu trở 
thành dụng cụ đo lường giá trị của các triết thuyết.  Triết thuyết càng xa sự đàn áp con người, càng 
giải phóng con người để đưa đến tự do thì càng là triết lý giá trị.  Cũng như triết lý nào bỏ bớt được 
mâu thuẩn thì càng là triết lý đạt thân.  Ðó là hai khía cạnh của phương trình trên. Quả thế  Thái nhất 
là cái chi trừu tượng chúng ta không thể kiểm soát, còn Tự do là cái gì có hiện thực có thể kiểm tra, 
nên ta có thể dùng mức độ tự do như hậu quả để nhận ra tính chất Nhất Quán của mỗi nền triết lý.   

Nền triết lý nào không cản bước tự do chân chính của con người là nền triết lý đã đạt Nhất Quán. . . .   
Vì Thái Nhất và Tự do là một mà triết học cũng phải lấy cũng phải lấy Nhất Quán làm đích nên cũng 
phải lấy Tự do tức là sự giải phóng con người làm dự phóng căn cơ.  Nên ta có thể dùng mức độ giải 
phóng mức độ Nhất Quán.  Khi triết học nào còn gây nên sự đàn áp con người, thì ta kết luận đó chưa 
là triết có Nhất Quán, nên còn thiếu trung thực.  Ðã có quá nhiều sức lực đàn áp con người  kể từ sức 
lực tự nhiên, qua thú dữ đến pháp luật và bạo lực của óc chuyên chế , làm sầu héo mối liên hệ giữa 
người với người.  

Triết lý thiết lập ra là cố ý giải phóng con người khỏi cảnh đàn áp đó, thế mà nay lại phải dùng đến 
trại giam, công an vòng trong vòng ngoài, thì tỏ ra cái triết lý đó èo ọt biết bao.  

Cũng phải nói như thế về sự mâu thuẩn là ba hồi hô lên ba hổi hô xuống, sửa sai be bét, đổi thay 
trung tâm trọng lực, chính cái đó làm cho triết trở thành yếu ớt.  Mâu thuẩn nói ở đây phải hiểu về 
những mâu thuẩn nền móng tức là những nguyên lý đi ngược  lại với giải phóng con người, phản lại 
tự do là nguồn chân thực của mọi giá trị.  Hễ triết học còn vấp phải thì kể là mâu thuẩn, và đương 
nhiên mất giá trị tuỳ theo mâu thuẩn nặng hay nhẹ.  Chí như những mâu thuẩn nhỏ như thuộc tiểu tiết 
lịch sử văn học thì kể là phụ thuộc không đủ làm hại đến nền thống nhất của triết.  Phương chi chớ 
lẫn mâu thuẩn với sự đối đãi nội tại ( antinomies internes ) như âm với dương, thì đò chỉ là lưỡng 
cực, là cái gây nên căng thẳng và làm gia tăng nguồn sinh lực cho triết lý chứ không phải là thứ mâu 
thuẩn phá hoại. 

Tóm lại Nhất Quán cũng là Tự do cũng là Hoà hiệp, những triết lý còn gây ra sự đàn áp chuyên chế 
chưa kể là đạt Nhất Quán và do đó chưa phải là triết lý chính � ang.  Sự đàn áp xuất hiện ngay tự 
trong con người thí dụ triết học lý niệm đàn áp tình tứ, không biết đến tiềm thức; triết lý duy vật đàn 
áp duy linh . . .  và cứ theo đó các triết-học-lý-niệm lớn bên Tây Âu kể cả những tay cự phách như 
Socrates, Platon, Aristotes, Kant, Hegel . . . đều chưa vượt nguyên lý mâu thuẩn để đạt tới miền Thái 
nhất, nên còn ít hay nhiều nghiêng vào một góc nào đó. Và chính vì thế rất ít khả năng gây nên cho 
người học một tâm trạng an nhiên, thư thái hoà điệu như những nền triết lý có quán nhất chân thật tạo 
ra cho người học một sự thanh thoát có thể gọi là một thứ hạnh phúc siêu việt được nếm ngay ở Trần 
gian.  Đó là đại khái ít điều cần biết về phần chữ Nhất.  Bây giờ đến phần sau là quán chi.”. 
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14.-  Quán chi 
“ Hai chữ này bao hàm một chân lý quan trọng nhưng hầu hết lại không mấy khi lọt mắt xanh của các 
triết học gia. Cái chân lý đó là: Sự quan trọng không nằm trong dữ kiện được xâu lại cho bằng trong 
cách xâu lại, trong cái hình dáng và cơ cấu của việc xâu.  

Nói cụ thể bằng thí dụ Kiến trúc thì vật liệu xây cất là dữ kiện, không quan trọng cho cái nét đặc 
trưng của ngôi nhà.  Ðấy là một chân lý rõ rệt  đến độ nhàm, thế nhưng khi vào thực tế ít được lưu 
tâm, do đó mà trong triết học người ta thường dồn hết chú trọng vào sự độc đáo cá nhân, ý tưởng kỳ 
lạ nhiều khi cả đến những danh từ mới mẻ đặt ra một cách không mấy cần thiết cũng được quan tâm.  

Còn điều quan trọng nhất là cái nguyên lý thâm sâu, cái định hướng của toàn thể  thì ít được lưu ý.  

Thế mà những thuật ngữ kỳ bí, những tư tưởng cố làm ra độc đáo kia hầu hết chỉ là nhằm bật nổi cái 
tôi riêng tư hơn là phụng  sự chân lý phổ biến.  Do đó mà triết học lý niệm gồm chứa rất nhiều những 
hệ thống xây trên đống hoang tàn của những hệ thống trước bị đánh đổ, và tạo ra một quang cảnh có 
vẻ sôi động phong phú để cho những người vội vàng nương vào đó mà  mà kết án triết Ðông là nghèo 
nàn, thiếu hệ thống . . .  

Trong khi đánh giá như thế họ đã quên đi mấy sự kiện cần nhắc lại ở đây: 

.- Sự nghèo nàn của triết Ðông được thổi phồng do sự không đọc được chữ Nho, chữ Phạn.   Nếu 
chúng ta chỉ xem vào ba sách khảo cứu trong thế kỷ bại trận của Viễn Ðông vừa qua thì quả là nghèo 
nàn lắm. Nhưng đó là nghèo nàn cho chúng ta chưa được trang bị đủ để đi vào, chứ thực sự nó không 
nghèo nàn ít ra như người ta nghĩ. 

.- Thứ đến nói rằng Triết Tây tiến mạnh thì nên phân biệt nếu là tiến trong phân tích lục lọi ở hàng 
ngang thì quả thiệt có hơn Triết Ðông, nhưng đấy mới là sự phản tỉnh đợt nhất, tức phản tỉnh trên tác 
động của mình như tri- thức – luận  chẳng hạn: phản tỉnh trên tác động tri thức.  Ðó chưa phải là sự 
phản tỉnh đợt nhì đặt trên câu hỏi:  Tất cả những suy tư triết lý đó sẽ đưa đến đâu ?  Có ý nghĩa gì cho 
nhân sinh cho cuộc sống con người chăng ?    Nếu đứng ở phản tỉnh đợt hai này thì lúc đó ta nhận ra 
Triết Tây có tiến cũng là tiến dần tới chủ trương của Triết Ðông trong những điểm quan hệ nhất thuộc 
nhân bản, siêu hình, luận lý tâm lý  ( xem trong những cảo luận đó ).     Ở đây chỉ trưng ra một thí dụ 
liên hệ tới bài này, đó là thuyết hình thái hay toàn thể  ( gestalt theory ).          
Hình thái là gì ?   Thưa là khoa tâm lý chống lại những lối nhìn vụn mảnh của các khoa tâm lý đi 
trước như associatisnisme, behaviorisme, y cứ trên những khu vực cục bộ như phản đáp có điều kiện 
là những cái lệ thuộc vào một sự cần thiết, một thích thú nào đó, một sự gợi cảm thường không vượt 
xa hơn gân, bắp thịt ( sensori-motrice ).  Do đó không nhìn ra cái toàn thể. Vì thế khoa tâm lý hình 
thái có ý cung hiến cái đó: cái toàn trường ( le champ total ou l’ensemble cohérent ).  Coi toàn trường 
như phạm trù giải nghĩa then chốt : nghĩa là mỗi sự vật không lấy ý nghĩa ở nơi mình mà thôi, nhưng 
nhất là trong mối liên hệ toàn khối, với toàn  cảnh; còn những tâm lý trước có tính cách duy giác ( 
sensualiste )  thường chỉ thấy được có những mảnh vụn vặt, không thể nhìn ra ý nghĩa toàn thể.   Vậy 
mà chỉ có cái hình dung của toàn thể mới đem lại cho các bộ phận, các phần mớ một ý nghĩa : con 
kiến đi bách bộ trên mặt người đẹp chỉ có thể phàn nàn vì cái hang sâu ( miệng )  cái đồi cao ( mũi )  
chứ làm sao có thể rung cảm được như cậu con trai đang ngắm toàn diện bộ mặt của mỹ nhân.  Cho 
được thế cần phải xem các phần nhỏ kết hợp thế nào trong cái cơ cấu chung, tổ chức như thế nào, các 
phần liên hệ với nhau sao, đặt nó vào vị trí nào thì mới nhìn ra được ý nghĩa của từng phần, mà khi 
nhìn riêng không thấy đâu cả.   Con kiến không thấy đẹp vì nó không nhìn bao quát được diện tích 
cái mặt giai nhân.     
Ðó là đại để thuyết của khoa tâm lý hình thái ( gestalt ), chủ trương này xét về đại cương và trong ý 
hướng căn bản có chi khác thuyết Nhất Quán trong triết Ðông đã từ ngàn xưa được đề cao. 
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 Tuân Tử nói : “ Nhất vu đạo tắc chính kê vật.    Giải tế . Ðại cương 610 ”  (: cần phải quy 
chiếu vào cái Ðạo tức là cái toàn thể thì mới biết trúng và tường tận sự vật ). 
 Khổng Tử nói : “ Dĩ Nhất quán chi ” , mà không bảo “ dĩ Ða quán chi ”. 
 Kinh Dịch nói : “ Quân tử chi đạo trinh phù nhất ” : Ðạo của quân tử phải trinh bền với 
Thái nhất.  Thái nhất đó cũng có khi cưỡng gọi là nhất thể, chính nó mới toả chiếu ra vạn vật ý nghĩa 
thâm sâu và nếu chỉ căn cứ vào từng phần từng vật bác tạp, thì không sao có được.  Vì thế người đã 
thấm nhuần triết Ðông đến khi đọc trở lại các tác giả triết Tây lúc gấp sách lại ít khi tránh được cái 
cảm giác � ang quơ vụn mảnh . . .  
Sở dĩ phải nói đến khía cạnh hay của triết Ðông là để cho cuộc thâu hoá triết học Tây phương của 
chúng ta không làm nghèo nàn cái kho tàng cũ. Nếu đi thâu thập về được 5 lại để mất 5 đã có trước 
rồi thì hoá ra không giàu thêm chi và sự học hỏi phê phán trở nên một chiều và lệch lạc.  Người ta 
thường nói Khổng Tử  chỉ có lặp lại người xưa, chứ không sáng tác được gì mới, là tại chỉ xét có dữ 
kiện, mà không xét cách xâu.  Nếu thế thì cả Phật tổ cũng chẳng có chi mới vì Tứ diệu đế đã có trong 
thuyết Samkhya rồi, hoặc có thể nói như vậy về hấu hết các triết gia bởi bất cứ triết gia nào người ta 
cũng có thể lên sổ tất cả những dữ kiện đã vay mượn ở đâu, có xuất xứ hẳn hòi ( sources historiques ) 
kể cả những triết gia lớn ( les grands Philos de K . Jaspers P . 78 ). 

Nhưng phê phán như vậy là chỉ nhìn có những yếu tố tức là cái bề ngoài, cái xác lại rơi vào chứng 
bệnh mà những thuyết cơ cấu và hình thái ( geltalt ) đang muốn chữa trị bằng cách đặt nổi cái toàn 
khối, cái cơ cấu tổ chức của nó.  Chính cái cơ cấu đó mới đem lại cho những dữ kiện vay mượn và cũ 
kỹ kia một giá trị mới mẻ nhiều khi biến đổi cả nội dung của danh từ.   Thí dụ cùng một chữ sustantia 
của Aristotes mà khi đứng vào cái tổng hợp của của Spinoza thì đổi nghĩa đi hẳn.  Cũng là chữ Lễ thí 
dụ ở Nho giáo xưa hiểu là tế lễ quỷ thần, đến khi đứng vào cơ cấu của Khổng học, thì biến ra lễ nghĩa 
giao tế giữa người với người.  Cũng là chữ quỷ thần mà trước kia thì hiểu là những vật có nhân hình, 
nhưng đứng vào tổng hợp mới đã biến đổi thành sức huyền – bí diệu- dụng . . .    

Vì thế mà mỗi khi khảo sát một triết thuyết cần chú trọng đến cái nội dung uyển chuyển đang sau mớ 
danh từ y như nhau .  Chính cái lối xếp đặt mới, cái cơ cấu mới đó làm nên linh hồn mới, đem đến 
một sức thúc đảy mới mẻ, có khi làm cho những danh từ cũ phồng lên một ý nghĩa rộng rãi hơn, làm 
cho quy hướng vào một trung tâm được nhận thức rõ hơn.   

Ta có thể dùng câu “ từ cục đất nặn nên ông Bụt ” làm thí dụ, cái danh từ dữ kiện có trước còn đang 
nằm tản mát ta gọi là đất, nhưng nếu gặp một nghệ sĩ  có tài thì với bấy nhiêu sẽ biến thành một ông 
Bụt nghĩa là một nghệ phẩm linh động hơn nhiều. Cũng là bằng ấy dữ kiện, nhưng chỉ một sự bỏ lửng 
cái này, nhấn mạnh cái kia, xếp đặt khác đi một chút . . . đủ đem lại một bầu khí mới, đủ biện minh 
cho chữ “ Ngô đạo ”, cái đạo của tôi , mà không là của Nghiêu, của Thuấn nữa : dữ kiện thì chung 
với Nghiêu với Thuấn, nhưng lối xếp đặt đã là của tôi rồi . 

Truyện Kiều vào Tay Nguyễn Du thì là của Nguyễn Du tuy đầu chuyện đã có trước, điều ấy không 
ngăn trở việc xếp đặt mới chiếu giải nhân cách của Nguyễn Du, một câu nói rất quen tai chỉ cần đổi 
đi một hai chữ, hoặc đặt vào một đồng văn mới, lập tức chiếu ra một tia sáng khác trước, tỏa ra một 
sức lay động đặc trưng cao hay thấp là tuỳ với tinh thần của tác giả xếp đặt lại.  Ðó mới là cái hồn. 
Hồn đó không nằm trong mớ dữ kiện, nhưng trong cái tế vi vô hình như chức năng hay những tương 
quan tác động là cái thay đổi với lối xếp đặt, nên không hiện hình thù lù ra nhưng lại quan trọng nhất. 
Với khác bé nhỏ, Hồn hiện ra khác Hồn . . . hồn ấy ở lẩn quất trong cái “ không đâu ” . “ Un rien de 
valeur change tout ” :  

Vì thế muốn biết một nền triết có giá trị hay chăng, thì xét những tư tưởng riêng rẽ chưa đủ, cái đó 
chỉ là tài liệu, là dữ kiện, là trang trí. Cái giá trị chân thực không nằm ở đó, nhưng ở cái hồn, cái 
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luồng tư tưởng kể cả tư tưởng hướng dẫn .  Ðấy mới là can hệ., mới là tinh hoa, còn thể thái trình bày 
và các tài liệu chỉ quan trọng bậc nhì: tác giả có thể dùng lý tưởng khoa học, hoặc có thể trưng dẫn 
sách cổ điển, hay viết buông theo hứng tuỳ ý, bấy nhiêu chỉ là phương tiện. Có thể trưng dẫn các tác 
giả, mà vẫn là không lặp lại suông, khi thực sự có Nhất Quán, vì cái Nhất Quán sẽ làm toả ra một 
luồng ánh sáng và sức nóng khác, một luồng sinh lực mới chạy xuyên qua những dữ kiện cũ để đưa 
lại cho chúng một ý nghĩa mới và như vậy tạo ra một cái gì độc đáo chân thật.  Xưa nay hễ triết gia 
nào đã có Nhất Quán tất có độc đáo, ngoại giả bỏ lơ không chú trọng tời Nhất Quán, tới nền móng 
uyên nguyên mà chỉ cố tìm cầu sự độc đáo cá nhân thì dễ dốc ra sự lập dị hay có thành công thì nhiều 
lắm cũng chỉ là một ý hệ nghĩa là một hệ thống tư tưởng lạnh lẽo, thiếu tình người, thiếu ý nghĩa nhân 
sinh, có tồn tại lâu lắm cũng chỉ 30, 40 năm chi đó nhờ vào óc cầu mới của người đời.  

Một nền văn hoá chỉ toàn sản ra được có ý hệ là một nền văn hoá chưa đạt Nhất Quán, nên thiếu hồn, 
thiếu nơi an trú. 

Ðấy quả là một nền văn hoá tan nát uể oải. Chỉ khi nào đạt tới mối quán thông, đi tới căn cơ lúc đó 
mới có cái mãnh lực linh hoạt, khỏi cần công an cảnh sát mà vẫn trường tôn trải qua nhiều thế hệ và 
đó mới là cái cần thiết hiện nay.   

Quả thế cái thiếu cho con người thời đại không phải là ý thức hệ, cũng không phải là những tư tưởng 
mới lạ, càng không phải là những sự kiện đã có sẵn man vàn, hoặc những truyện vui đã tràn ngập 
nhưng là thiếu một mối quán thông đủ khả năng tiêm sinh lực và gây ra một niềm tin tưởng và hướng 
dẫn vào một đích điểm nào đó.  Sau mấy thế kỷ phân tích quá nhiều đến độ tan nát gây nên tâm trạng 
mệt mỏi chán chường, thì điều cần thiết hiện nay là một nguyên lý uyên nguyên được nhận thức trở 
lại cách thâm sâu để nó có đủ sức móc nối  các ngành chuyên biệt lại với nhau, phổ vào cho những tư 
tưởng rời rã kia  một nguồn sáng nóng hăng say, cái đó gọi là Nhất Quán, và tìm ra cái đó chính là sứ 
mạng của triết lý.   Cho nên điều quan trọng bậc nhất chưa phải là biết cho nhiều, biết cách xác thiết, 
có mạch lạc, có hệ thống, nhưng trên hết là Nhất Quán.  Vậy hãy tìm Nhất Quán trước hết, rồi các sự 
khác ( xác thiết và hệ thống ) sẽ đến sau . 

Nhưng hỏi có cách nào để đạt đến Nhất Quán chăng ?  Cho tới nay hầu như dó là hồng ân thiên phú 
nó xuất hiện như một thứ thiên tài, chứ không có phương thế nào giúp đào tạo ra được . Tuy nhiên 
cũng có những sửa soạn và đường lối đáng gọi là những bước sửa soạn. Trong ý hướng đó chúng ta 
bàn  đến 5 bậc học trong Nho giáo : “ 

15.- Chiếc thang 5 bậc 
Năm bậc thang đó là: 

 
“ 1: Bác học.  2: Quảng vấn.  3:Thận tư.  4: Minh biện. 5: Đốc hành ” : 

博博博博 学学学学            廣廣廣廣 问问问问             慎慎慎慎 思思思思            明明明明 辨辨辨辨             篤篤篤篤 行行行行 
“ Ðó là câu sách Trung Dung ( 200 ): 

 
a.- Bác học 

Ðây là bước cần thiết để tránh cái nạn hẹp hòi của ếch ngồi đáy giếng dễ bị ngưng trễ vào một góc. 
Do đó tuy chủ trương Nhất Quán mà vẫn khuyên “ Bác học ư văn, đa kiến nhi tri chi ” ( Ðại cương 
582 ) : cần học rộng nghe nhiều tầm mắt phải quảng khoát để mà ghi nhận thâu thái .. Có “ do bác nhi 
ước ”: từ sự rộng đến giản ước, cái cốt tuỷ thì cái ước, cái nhất quán mới khỏi nghèo nàn nhỏ bé.  
Cũng vì thế có đọc nhiều mới biết đến các điểm khám phá của người khác, nhờ vậy vừa có thể hưởng 
dụng, vừa có thể khám phá ra những khía cạnh thực mới mà không sợ trùng hợp với việc đã làm rồi.   

68



 69 

Lão Tử nói : “ Bác bất tri, tri bất bác ”, người học rộng không biết, người biết không học rộng. Câu 
đó chỉ đúng khi người ta dừng lại ở đợt thứ nhất này, chứ thực ra nó cần thiết, có thể nói hầu hết các 
triết gia lớn đều đọc rất rộng, duy khác bác học ròng còn tiến lên 4 nấc sau. 

b.- Quảng vấn 
Là bước thứ hai nhằm mở rộng phạm vi bác học và sửa soạn cho bước sau.   

Ðây là một bước có tầm quan trọng nhiều khi quyết liệt đối với người mới học. Nếu nay gặp được 
một bạn đồng hành, một người niên trưởng đã lăn lộn trong biển học giới thiệu cho dăm ba cuốn 
sách, chỉ dẫn cho một hai hướng tiến  thì nhiều khi lợi bằng cả mấy năm mò mẫm một mình. Vì thế 
nhiều người cho sự gặp gỡ đó là một ân huệ trời ban.  

Ðây cũng là  một phương thế đi tìm chân lý mà người khai thác triệt để là Socrates và công trình đó 
được ghi lại trong những “ Ðối thoại ”  bất hủ của Platon. Chữ Dialogue có nghĩa là tìm tòi chân lý 
xuyên qua ( dia )  lời nói ( logos ): một phương pháp mà người thời nay đang làm sống lại dưới hình 
thức trao đổi, đối thoại . . . Có trao đổi , đối thoại mới nảy ra nhiều tia sáng lạ.  

c.- Thận tư 
Thận tư là bước khởi đầu của triết lý, trong đó người đọc góp phần tích cực hơn bằng sự phán đoán 
để lựa lọc. Ai thiếu bước này thì dễ coi mọi tác giả bằng nhau và không biết đặt ai lên trên, ai xuống 
dưới: lúc đó sẽ bị choáng váng vì nhận thấy trong làng triết không một ý kiến nào không bị bác bỏ.  

Nếu không có thận tư sẽ đâm ra hoang mang rồi rơi vào “ tò mò muốn biết những cái khác nhau hoài 
để cho giải trí mà không có sự quy hướng vào một đích điểm, bấy giờ chỉ còn là tan rã ( curiosité du 
divers de la dispersion dans un divertissement sans constance.  Grands Philos 41 )  

Phải biết chọn một số tác giả để chuyên đọc: tác giả nào đọc trước, tác giả nào đọc sau.  Ðó sẽ là 
những việc quyết định mang nhiều hậu qủa quan trọng đường hướng sống, có thể ví được với việc 
chọn bạn trăm năm vậy, nghĩa là một sự chọn lựa có khả năng thay đổi vận mạng của mình.  Chọn 
được một hai tác giả rồi, lại học cho thấu triệt thì từ lúc đó mới là khởi đầu học triết thực sự, cái học 
mới có sức đào tạo để trở thành triết gia, còn nếu đọc nhiều không mà thôi thì mới chỉ là đọc cho biết: 
information et non pas formation. 

Khi bảo đi tìm Nhất Quán thì một trong những phương thế cụ thể là học cho thâm sâu một tác giả và 
cố tìm hiểu một cách sống động.   Muốn được thế thì cần tiến thêm bước nữa là . 

d.- Minh biện 
Ðây là bước cuối cùng trong việc học hỏi, nó hệ tại sự chân nhận ra điểm then chốt nhất của tác giả 
mình khảo cứu để dùng làm sợi dây dẫn đạo đi vào cho tới cùng triệt.  Ðó là vai trò tích cực của sự 
phê bình.  

Thường người ta chỉ biết phê bình là khen chê, nhất là chê và nhiều khi để tỏ ra mình độc lập hiểu 
biết thì dầu không đáng chê cũng cố kiếm ra một cái chi để mà chê: thế mới là phê bình.  Kỳ thực đó 
chỉ là cái tật phê bình để mà phê bình.  Như vậy là không dùng chữ minh biện cùng đồng nghĩa với 
chữ Krinein của Hy Lạp là gốc chữ critique, nhưng bị người ngày nay hiểu thấp xuống nghĩa là khen 
chê, mà không hiểu là minh biện, tức là tìm ra điểm cốt cán nhất  để làm linh động các phần khác. 
Việc này rất hệ trọng và một người học triết nếu không tìm ra được chi khác ngoài điều đó đã là có 
công đáng mặt triết gia rồi ( E. Lippman 208 ).    

Vì quả thật học cho thấu triệt và trình bày lại cho hợp thời một triết thuyết xa xưa đòi rất nhiều sáng 
kiến, có lẽ còn nhiều hơn cả khi lập một ý hệ hoàn toàn mới. 
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Muốn làm được thế phải tìm ra điểm cốt yếu mà khai thác dưới đủ khía cạnh, đó là điều hoạ hiếm.   
Kinh Dịch nói : “ Ai biết minh biện, đó là triết gia: Minh biện triết dã. Quẻ Ðại hữu ”.   Vậy mà bước 
này hiện thiếu nhất. Thận tư ( penser ) thì có nhiều, nhưng minh biện ( Krinein ) hầu như không còn 
nữa. 

Heideigger nhận xét: Tìm ra một ý để nắm mãi mãi, đó là điều cực kỳ khó khăn, nhưng đó cũng là tác 
động có nhiều tính chất triết lý trung thực nhất.  Chúng ta có thể theo câu phương ngôn triết lý này “ 
num quam negare, raro “. 
 

Ðừng chối  vì bất cứ câu nào ta cho là sai lầm cũng vẫn có một khía cạnh đúng khiến cho người đối 
thoại của ta căn cứ vào đó mà khẳng định.  Ðôi khi nên quyết cũng vì lý do trên, sự vật bao giờ cũng 
có hai chiều: quá quyết đoán là để thiên lệch. Vậy chỉ còn có tác động phân biệt xem chỗ nào phải, vì 
sao trái.  

Nói khác là tìm ra được hệ thống quy chiếu của đối phương là việc có thể mở rộng tầm nhãn giới ra 
rất xa, nhiều khi đạt tới một hệ thống quy chiếu bao trùm được cả hai quan điểm khác nhau.    Vì thế 
mà nói được rằng: mỗi phân biệt là một bước tiến sâu vào sự xác định và biện biệt ( un pas de 
precision et de différenciation ) và như vậy là trở nên sâu sắc, vì sâu là gì nếu là không là đem ánh 
sáng phân biệt chiếu rọi vào những cái còn mung lung hỗn tạp.  

Khi nào những phân biệt kia trở thành tế vi vượt qua những điều khái quát, thấu vào những chỗ âm u, 
thì lúc ấy là đạt bước Minh Biện, cũng là đạt Nhất Quán. 

e.- Ðốc hành 
Ðây là bước cuối cùng dính liền với minh biện.   Khi thực sự có minh biện thì liền có đốc hành, một 
sự hành đầy hăng say thành tín.    Ðốc có nghĩa là vững vàng, nghiêm chỉnh, thành khẩn, nó khác với 
cái hành trong triết học duy hành ( pragmatisme )  thường chỉ có sự lợi ích nào đó thúc đẩy với tính 
cách ngoại khởi, có thể chỉ do một ý chí thôi thúc.   Còn đốc hành là tính cách nội khởi, khỏi cần lợi 
lộc hối thúc, mà chỉ cần một nhận định sáng suốt đủ sức huy động toàn thể con người, làm thành bản 
hợp ca của Ý, Tình, Chí đồng thanh hát bài “ Toàn sinh ” tràn trề sức sống và sáng tạo, như Cassirer 
nhận xét: “ không còn phải là sự thống nhất những cái sản phẩm bên ngoài nữa, nhưng đó là sự thống 
nhất của một quá trình tạo dựng rồi: not a unity of products but a unity of the creative process .  On 
man 70 ” 

g.-Ba ( 3 ) cây hợp lại 
“ Ðó là đại để ý nghĩa 5 bậc thang cần phải nhận ra để học cho phân minh, trong thực tế uyển chuyển 
thì cả 5 đều có thể thi hành đồng thời, hoặc có đợt nhấn lúc này hoặc nhấn mạnh lúc khác tuỳ mỗi 
người và hoàn cảnh.  Ðể đặt nổi điều đó thiết tưởng cần trình bày lối khác bằng quy lại 3 bước tương 
đương với 3 phép cộng, trừ, nhân. 

 Phép cộng gồm hai động tác là bác học và quảng vấn tương đối dễ: trong số đi học có thể đến 
20 – 30% thành công và trở thành nhà bác học. Nếu họ viết sử thì thời đại nào cũng suýt soát như 
nhau. Nếu viết sử triết thì cả những tác giả chẳng gây ảnh hưởng nào vào đời sống hay chỉ có một lúc 
như Mặc Ðịch, Công Tôn Long cũng được dành cho một số trang gần tương đương với Khổng, Lão, 
Thích, đọc lên chẳng gợi được cái gì ngoài truyện là báo cáo ( information ). 

 Phép trừ gồm hai bước thận tư và phần nào minh biện, nó hệ tại sự biết gạn lọc đi rất nhiều 
những yếu tố rờm rà  không mấy ơn ích, ngoại trừ chút giá trị lịch sử, khảo cổ, hàn lâm, để dành lại 
nhiều chỗ cho nhiều yếu tố có giá trị sinh động, và những khám phá mới. 

Triết học chỉ khởi đầu từ phép trừ này.  
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 Phép nhân là đem cái ý tưởng minh biện đã khám phá ra để thể hiện vào đời sống, để dùng 
kinh nghiệm tâm linh mà linh động hoá trở lại các ý tưởng đã thâu thái trong những cấp trước. 

Ðược như thế là trở thành triết gia.  Trong số đi học có được một phần ngàn người trèo tới đây chăng 
? Dầu sao những sự phân biệt này phải hiểu cách uyển chuyển chứ không có mốc giới xác thiết. 

Sau đó ta có thể thêm phép chia hiểu là ban trải � ang� m thố ra cho người đời thừa hưởng, nhưng đó 
là hậu quả, còn chính ra 3 phép trên làm nên nét Nhất Quán.  Chữ Quán xưa viết như chữ trung kép ( 
串 ) để biểu thị một cái dây xỏ qua hai cái vòng: vòng ngoài là phép cộng lại các cái học tự ngoài, 
còn vòng trong là phép trừ chỉ sự thải bỏ rườm ra để tìm ra nét chính thâu vào nội ngã. Còn nét giữa 
chỉ sự hiện thực, ví được như xương sống tiêm vào cho toàn bộ một sự khỏe khoắn tinh thần.  Ðó là 
những việc cốt yếu để đi đến một nền Nhất Quán trung thực. 

Chân lý trên cũng có thể minh họa bằng 3 tác động của Tâm là Ý, Tình, Chí  ( Tâm chi tam tác dụng: 
Ý, Tình, Chí )  có thể nhìn thấy được gói ghém trong chữ Triết, kép bởi khẩu, cân, tài  ( 哲口哲口哲口哲口+斤斤斤斤+手手手手)   
Chữ khẩu 口  là miệng để chỉ lời nói . Lời nói là dấu hiệu của ý niệm, mà ý niệm là sản phẩm của lý 
trí cho nên chữ khẩu biểu thị lý trí .  Chữ Cân 斤 là cái rìu khi cầm lấy, tay cầm thấy nặng, dùng vô ý 
đụng vào mình sinh đau đớn vậy dùng để biểu thị xúc cảm, tình tứ .    Chữ thủ 手 cũng gọi là tài gảy 
chỉ việc làm sự hiện thực. Chính nó là sự nhất thống sinh động, unity of life, là linh hồn của Nhất 
Quán, nên cũng là của những nền triết lý trung thực.  

Triết lý là cái thang đưa con người thoát khỏi trạng thái man rợ, nhưng sở dĩ con người khó thoát ra 
được hoặc vì quá thiên về lý hoặc về tình mà không tìm ra trạng thái quân bình.  

Jung viết rằng :  L’état de barbarie se reconnait précisément à la détermination de la volonté par une 
seule fonction : tình trạng rợ mọi được nhận ra khi Ý chí bị quy định bởi một chức năng duy nhất: đã 
Lý thì thôi Tình.  Phải đạt cả ba Ý – Tình – Chí mới đạt Nhất Quán vậy.”   

16.- Tóm tắt về Dịch 
Từ nguồn gốc Ngũ hành, chúng ta nhận thấy trong Vũ trụ có ba Luật lớn; 

 a.- Luật Biến dịch là do các cặp đối cực của bốn hành “ tương thôi” thành nét Lưỡng nhất  
mà tạo nên Thế giới hiện tượng. 

 b.- Luật Giá Sắc tức là Luật Gieo  Gặt do  Trung cung hành Thổ ( Thổ viết Giá Sắc ) nắm vai 
trò tiết chế “ sinh khắc “  mà điều hướng “ nguồn sinh sinh hoá hóa “ của  Vũ trụ 

 

Luật Giá Sắc 

“ Giá là Gieo ( hạt ) , Sắc là Gặt ( quả ) . 

Ai Gieo thì kẻ đó Gặt 

Gieo gì thì Gặt nấy 

Gieo một thì Gặt trăm.” 

Luật Nhân quả của nhà Phật cũng tương tự. 

 c.- Luật Loại Tụ cũng là luật  “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”  do các nét 
Lưỡng nhất cộng hưởng với nhau tạo nên  Bản Hoà tấu vũ trụ. ( Cosmic rhythm ). Mọi vật đều chứa 
năng lượng, nên đều phát ra Tần số, nhờ Tần số thích hợp mà Giao thoa và Cộng hưởng với nhau.   
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Chim Trĩ là Vật biểu đầu tiên của Việt tộc 

Chim Trĩ hót cháo Mặt Trời buổi sáng 

Phương minh triêu Dương 

        

Cái / Đực                                                    Mái / Trống 

       

Nhụy Cái / Nhụy Đực   ( Hoa Hướng dương )          Gái / Trai  Bắc Ninh 

Cái / Đực; Mái / Trống; Nhụy Cái / Nhụy Đực; Gái  / Trai 

Là những yếu tố “ sinh sinh hoá hoá “  của Vũ trụ 
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CHƯƠNG HAI 

A,- HUYỀN SỬ DÂN TỘC 
Đây là vấn đề  gây cấn nhất của T. G. Kim Định, vì có thể cảm nhận ý nghĩa bằng Tâm tình khuất lấp 
giữa các gióng chữ, chứ không thể hiểu bằng Lý trí, một bên thì phải Quy tư ( về nguồn Tâm linh ) 
trở về nguồn Tĩnh và bên kia thì  Suy tư ( theo Khoa học ) thuộc nguồn Động. Đây tuy là “ Nghịch lý 
“ cần được giao hòa  theo “Đại Đạo Âm Dương hòa “.  

Thứ hai đây là công trình mới khai phá tuy cần được hoàn chỉnh cho được thuyết phục hơn, nhưng 
không thể phủ nhận một cách thiếu cẩn trọng, vì thuộc lãnh vực Tâm linh. Tâm linh là nguồn gốc của 
con Người và Vũ trụ. 

I.- Ý kiến của T.G. Kim Định về Huyền sử 

1.- Trong Kinh Hùng khải triết 
“ Huyền sử là sử của những Huyền thoại hay bộ Huyền thoại của dân tộc.  “ Huyền sử là tự truyện 
của một dân tộc, bao nhiêu những kinh nghiệm tích lũy từ không biết bao nhiêu đời tiên tổ kết tinh 
lại. Xuyên qua đó thường được kể lại bằng những nét lung linh của sử mệnh của dân tộc, nên đó quả 
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 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.     Vì thế 
những niên đại, những địa danh cũng như các nhân vật phải được hìểu một cách co dãn, chập 
chờn, vì đó chỉ là những mảnh vụn của lịch sử được Huyền sử dùng như tiêu biểu để nói lên 
những tư tưởng hướng dẫn cuộc sống của dân tộc, nên mang tên này hay tên khác, xảy ra nơi 
nọ hay nơi kia đều không quan trọng . 
Huyền sử thuộc vòng trong tiềm ẩn không nhằm ghi chép sự kiện hay biến cố ngoại diện như sử 
ký, mà cốt nhằm phác hoạ những hình ảnh văn hoá, những mẫu mực chung của lối sống, nghĩ, 
cảm, là những dạng thức có liên hệ mật thiết với hoàn cảnh nơi ấy, nên khi nào, con cháu muốn 
tìm ra những làn sóng ngầm của lịch sử dân tộc cũng như cái nhìn soi dọi vào đời sống hiện đại 
để tìm ra những mẫu mực căn bản thì cần phải mở một cuộc hội thoại thắm thiết với những di 
bảo nọ. Việc đó có thể  
gọi theo tiếng nói ngày nay là làm triết lý . Như thế triết lý ở đây là một cuộc đào sâu kinh 
nghiệm sống của tiên Tổ để lấy chất liệu tạo dựng những dạng thức canh tân hợp cảm quan 
thời đại ”. 
( Kim Định : Kinh Hùng khải triết: Thanh niên xuất bản , trang 13 – 14 ) 

2.- Trong Việt Lý Tố Nguyên 
“ Huyền sử là sử của những truyền kỳ, của những huyền thoại.  “ Huyền thoại là tiếng nói của tiềm 
thức cộng thông khác với lịch sử là phạm vi của lý trí.  Nhưng vì trong thực tế không thể phân 
biệt hẳn hai phạm vi nên hay có sự lẫn lộn nơi các tác giả, kể các tác giả có viết sách thực sự, 
nên đầy rẫy những lẫn lộn “ông nói gà, bà nói vịt “.   Bà là tiềm thức nói về thực tại bao la như 
văn hoá, còn Ông lý trí lại đi nói về thực tại rõ rệt như chính trị.     
Vì thế cần thiết lập một môn mới để khai thác các nền móng kia mà môn đó tôi muốn thử khai mạc ở 
đây và xin đặt tên là Huyền sử. 
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Chữ Huyền nói lên tính chất u linh ( Việt điện U linh cũng như Lĩnh Nam trích quái ).  Còn sử đi 
với huyền là một thứ sử rất mông lung với những niên kỷ co dãn như cao su kiểu 18 đời Hùng 
Vương, với những bờ cõi chập chờn sồi sụt và mênh mông của các nước Xích Quỷ, Văn Lang. 
Vì lơ mơ. Nên duy sử cho là mơ hồ quái đản, đáng thải bỏ, ngược lại nếu là � hon ó thì lại chấp nhận 
trọn vẹn kiểu nghĩa đen.  Hai tâm hồn đó không ở với nhau được. Nhưng cả hai đều đáng quý, vì cả 
hai đều có những đóng góp rất giá trị cho sự tiến hóa của con người.    
Vì thế Huyền sử muốn mở ra một đường hướng dàn hoà hai phe tân cựu: nó muốn duy trì hồn 
thơ của các cụ xưa, đồng thời áp dụng đúng mức phương pháp khoa học của thời nay: nó muốn là 
một nhà khoa học ưa thích nguồn thơ, hay lại muốn mơ mộng, nhưng lại theo lối khoa học.     Để 
được như thế, nó tính đi lối toàn thể nghĩa là dùng tất cả khảo cổ, lịch sử, văn hoá, văn chương, 
truyền kỳ, thần thoại, nhất là lối nhìn toàn cảnh: đặt nặng trên những điểm tựa có bảo đảm, để 
tìm được ra những gì ẩn hiện mung lung, và cuối cùng dẫn đến một thứ triết sử hay là văn hoá 
sử, không là văn học cũng không là văn minh. 
 
Vì Việt Nam và Trung Hoa cổ đại có cùng một nền văn hoá, ít ra đại đồng tiểu dị, nên huyền sử của 
Trung Hoa có liên hệ mật thiết với huyền sử của Bách Việt, trong đó có tổ tiên chúng ta.    Do 
đó Trung Hoa cổ đại đối với ta phải có hai khía cạnh là văn hoá với chính trị.     Thường tình người 
ta chỉ xem nước Tàu như như một thực thể chính trị, mà quên mất khía cạnh văn hoá chung trong quá 
trình hình thành tạo dựng.   Đó là điều thiếu sót cần được bổ khuyết.   
Muốn lên tận đoạn đó chúng ta phải vượt qua giai đoạn Tần Hán, để đi từ Khổng tử trở lên 
đến quảng khuyết sử mịt mờ, lúc mà những tiền nhân ta còn sống dưới quyền hướng dẫn của 
họ Hồng Bàng trong miền Hoa Hạ, tức là miền sông Lạc, sông Hà và vùng Hồ Quảng, trong 
những miền đất của Kinh, Sở, Mán, Châu Dương, Động Đình hồ, An Huy ( sông Hoài ), Chiết 
Giang, Giang Tô, Bành Lãi. Đấy là những lãnh vực mà tiên tổ ta đã có những mối liên hệ về 
chính trị, kinh tế, văn hoá với các dân vùng xung quanh: và do đó đã lập thành cái nhân của 
dân tộc chúng ta.  Có thể quả quyết rằng cái gì đã xẩy đến cho những dân Man, Miêu, Thái, 
Ngô, Di, Địch, Sở, nhất là Sở, thì cũng đã âm vang tới tiền nhân ta.  Bởi vậy phải coi Dương Tử 
giang như xương sống, các châu Kinh, Dương, Hoài, các nước Ngô, Việt, Sở, các hồ Động Đình, 
Bành Lãi, Thái Hồ như liên bang cùng chung vận hệ lịch sử  . . .  
Đấy là những vùng âm u, theo nghĩa còn bờ cõi cố định với những sử liệu xác thiết, nhưng bó buộc 
chúng ta phải lặn lội tìm tòi, nếu ta muốn tìm xa về cội nguồn của nước nhà, vì đây là một thời mang 
nặng những nguyên tố cấu tạo nên tâm thức của dân tộc, nên ta coi việc nghiên cứu này như một 
cuộc hành hương tìm về với những trang huyền sử rất nắm sai bài học và lúc ấy chúng ta sẽ thấy về 
mặt văn hoá thì huyền sử nước Tàu không còn là của riêng nước Tàu  nhưng trở thành di sản chung 
cho cả khối văn hoá của liên bang Bách Việt, nơi mỗi nước Viễn Đông phải tìm về và đưa ra một 
dịch bản soi sáng cho từng ngành văn hóa riêng của mình, sao cho duy trì được cả gốc chung cũng 
như cả ngành riêng.  Bí quyết của sự thống nhất và đồng thời nằm ở chỗ đó.  
Huyền sử Trung Hoa gồm 3 giai đoạn: là Tam Hoàng, Ngũ Đế và Tam Đại. 

Tam Hoàng là: Toại Nhân, Phục Hy và Thần Nông  ( thuộc Viêm Việt  ). 
Ngũ Đế là: Hoàng đế, Chuyên Húc, Đế Cốc,  Nghiêu, Thuấn.      
Tam Đại gồm: nhà Hạ ( Vũ ) 2205, nhà Thương ( Thành Thang ( 1766 ), nhà Chu ( Vũ Văn, 

Chu Công ) 1122 ( thuộc Hoa Việt ). ( Theo cách xếp của Tư Mã Quang ) “ .  

3.- Trong Dịch Kinh Linh Thể 
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“ Sử mệnh nói lên sứ mệnh của một dân tộc nhất định phải thi hành trong một hoàn cảnh nhất định 
nào đó. Sử mệnh vì thế đã được thích nghi với hoàn cảnh, với khu vực và thường được các bậc hiền 
triết của mỗi dân tộc thấy trực thị rồi diễn đạt qua những trang huyền sử. 
Huyền sử cũng là lịch sử nhưng rộng hơn nhiều vì bao cả dĩ vãng lẫn tương lai, nên có tính 
cách siêu thời gian . Vì thế những trang huyền sử là qúy nhất trong cái di sản thiêng liêng của 
một nước. 
 
Nhưng chính vì chỗ thiêng liêng, chỗ bao la phi thời gian đó nên mung lung như ẩn như hiện, dễ bị 
con cháu để phai mờ mất ý thức. Do vị trí nằm trong văn hoá Viễn Đông của Bách Việt, nên sử mệnh 
Việt Nam có thêm hai đặc điểm :  Một là được phổ vào những truyện đầy thơ mộng mà lại rất 
tinh khiết.  Thứ đến là được chắt lọc để kết tinh vào một nền minh triết siêu tuyệt rất gọn ghẽ 
để gửi lại cho con cháu vạn đại như bức di chúc tinh thần.   
Nhưng một điều không may đã xảy ra đến cho một dân tộc là đã quên đi mất ý nghĩa của những trang 
sử mệnh đó, và vì thế nhân loại đang bước đến bờ vực thẳm.  
Vì thế chúng ta cần đọc trở lại, cung kính lần từng trang huyền sử nói lên cái sứ mạng cao cả 
của dân tộc hầu tìm ra chủ đạo dẫn đường cho dân nước trong giai đoạn nguy nan nầy  ”.  
( Dịch Kinh linh thể: Kim Định . An Việt Houston, tr. 7 ) 

4.- Trong Loa Thành Đồ Thuyết 
“ Việt Nho không chỉ có nghĩa là của người Việt xét như con dân đất nước Việt Nam, dù rằng trong 
quá khứ Tổ tiên ta có đóng góp vào việc hình thành Nho giáo đến đâu đi nữa. 
Vậy Việt Nho ở đây nhằm nghĩa là đạo lý của những người biết vượt qua những cái bé nhỏ, 
biết siêu lên, biết đi mãi trên con đường tiến hoá, một cuộc tiến hoá không biên cương, không 
bờ bến, không nói ra được, nên nhiều khi dùng lời âm u co dãn là thần thoại là huyền thoại.  
Huyền thoại có nhiều nghĩa: 
 Tầng thứ nhất là nghĩa đen nói đến cái gì thì hiểu về cái ấy, nói cái bọc 100 trứng thì hiểu có 
một cái bọc với 100 quả trứng. Đó là nghĩa Trứ hình, tức sáng lên trọn vẹn ở hình tích hiện tượng, 
đàng sau không còn chi nữa. 
 Tầng thứ hai chỉ những cái không hiện lên hình, nên có khả năng nhập thể ở nhiều trạng 
thái khác nhau, lúc đó sự việc dù có thể là thực, nhưng còn nhằm nói một cái gì cao hơn.  Thí dụ 
Đế Minh gặp Tiên trên núi Ngũ Lĩnh có thể chỉ việc trai Bắc lấy gái Nam, nhưng đồng thời nó chỉ 
tinh thần Bắc phương giao thoa với văn hoá Nam phương. 
 Với ý này chúng tôi gọi là huyền sử: Đó là một loại minh triết nhưng trình bày bằng 
những mảnh vụn lịch sử.  Đây là ý nghĩa thuộc tầng thứ ba liên hệ tới con người xét là người không 
kể thuộc dân nước nào cả, thí dụ bàn Cổ, Nữ Oa không còn là mảnh vụn của sử nữa mà là những sơ 
nguyên tượng của một nền Nhân chủ trung thực. 
Trên đây là ba tầng ý nghĩa mà một câu truyện thần thoại hay truyền kỳ có thể bao hàm, nên 
thuộc cả Ý thức lẫn Tiềm thức.  Duy lý là chủ thuyết xây trọn vẹn trên ý thức, nên chỉ chấp 
nhận có nghĩa đen, vì thế bao nhiêu thần thoại đều bị họ gạt đi như những truyện nhảm, phải 
vượt qua duy lý mới nhận ra ý nghĩa sâu hơn. 
Nghĩa tầng thứ hai đã được bàn trong Việt Lý Tố nguyên và Dịch Kinh Linh Thể. Trong cuốn này ( 
Loa Thành Đồ Thuyết )  chú ý đến nghĩa thứ ba. 
 
Những tác giả được nhắc tới trong tập Loa Thành thuộc Tâm phân và Uyên tâm nhất là của Karl 
Jung.   Đó là những tác giả sẽ giúp chúng ta phần nào trong việc trình bày kiểu lý giải (  ít ra ở đợt 
đối chiếu ) về cái miền âm u bất khả ngôn mà chúng ta lại cứ muốn ngôn.     Bởi chưng ở trong 
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những tầng sâu thẳm thì biên cương giữa khả ngôn và bất khả ngôn nhập nhằng sồi sụt, thế mà lý trí 
con người  cứ tiến mãi, nên phải đẩy xa mãi khả năng khai triển của mình ít ra tới hết mức có thể 
trong việc muốn vượt sang cõi vô biên.    Đấy là chỗ Việt Nho khác duy lý. 
Duy lý định cư lại trên lý trí. Việt Nho cũng lý trí  nhưng không phải là để ở lại đấy. song là để đạt 
tới cái mênh mông, đặt nhịp cầu hội thông giữa Ý thức và Tiềm thức, nói kiểu xưa là giữa Nội 
với Ngoại, giữa thiên với Địa, giữa Âm với Dương.  Dù gọi bằng tên chi đi nữa nhưng chính là sự 
giao thoa giữa hai đối cực đó làm nên nhân tính và đạo làm người chính là giúp hiện thực được sự 
giao thoa động đích đó.  Thành tựu là thành nhơn, thất bại là sa đọa.” 
( Loa Thành Đồ thuyết: 2. Phương pháp Việt Nho. Tr. 11- 13. Kim Định ). 
 
“ Sử mệnh nói lên sứ mệnh của một dân tộc nhất định phải thi hành trong một hoàn cảnh nhất định 
nào đó. Sử mệnh vì thế đã được thích nghi với hoàn cảnh, với khu vực và thường được các bậc hiền 
triết của mỗi dân tộc thấy trực thị rồi diễn đạt qua những trang huyền sử.  Huyền sử cũng là lịch sử 
nhưng rộng hơn nhiều vì bao cả dĩ vãng lẫn tương lai, nên có tính cách siêu thời gian “.   
Còn những người Duy sử thì coi huyền thoại là những chuyện đầu Ngô mình Sở, còn vua Tự Đức thì 
cho là những chuyện “ Trâu ma thần rắn ”cần phải thải bỏ,  cho rằng thiếu nền tảng khoa học. Điều 
này không đúng, vì Huyền sử  không thuộc phạm trù khoa học!” 

II.- Ý kiến của học giả ngoại quốc về Huyền sử 
“ Bộ huyền thoại của một dân tộc là là đạo sống của dân tộc đó. Nếu mất huyền thoại thì thì bất cứ 
một dân tộc nào, kể cả những dân tộc văn minh nhất cũng sẽ sụp đổ khủng khiếp ”. 
( Karl Jung ) 
 
“ Bộ huyền thoại của một dân tộc không phải là những chuyện hoang đường, mà là những chuyện 
gần chân lý nhất, hơn nữa bộ hưyền thoại là gia sản quý báo nhất vì tính chất thiêng liêng điển hình 
và mang lại ý nghĩa sống ”.  
( Mircea Eliade ) 
 
“ Không có bộ huyền thoại thì không thể thành một dân tộc được. Dân tộc nào không có bộ huyền 
thoại không thể được coi là có văn hoá hay văn minh gì hết, vì bộ huyền thoại là những câu chuyện 
diễn tả tinh thần của dân tộc ở mức độ cao nhất và cũng là di sản thiêng liêng của dân tộc đó ”.  
( Laurens Van Der post ) 
 
“ Mất bộ huyền thoại là mất mạch nối vào nguồn quá khứ tổ tiên và mất luôn căn bản cho việc xây 
dựng tiền đồ dân tộc. Dân nào mất bộ huyền thoại, dân tộc đó quả thực bị coi như không còn nữa ”.  
( Wallace Cliff ) 
 
“ Sử mệnh nói lên sứ mệnh của một dân tộc nhất định phải thi hành trong một hoàn cảnh nhất 
định nào đó . Sử mệnh vì thế đã được thích nghi với hoàn cảnh, với khu vực và thường được 
các bậc hiền triết của mỗi dân tộc thấy trực thị rồi diễn đạt qua những trang huyền sử. Huyền 
sử cũng là lịch sử nhưng rộng hơn nhiều vì bao cả dĩ vãng lẫn tương lai, nên có tính cách siêu 
thời gian “.  ( Kim Định ) 
 
Việt Nam có “ Lĩnh Nam Chích quái”, Việt Điện u linh “cũng như một số truyền kỳ khác như  Văn 
học của Hoàng Trọng Miên. . . .đều thuộc Huyền sử, T.G. Kim Định có tuyển chọn 15 truyện được 
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gọi là Kinh Hùng. Chúng tôi đã có khai triển trong cuốn “ Văn hiến Việt Nam. “  
( Kim Định : Kinh Hùng khải triết: Thanh niên xuất bản , trang 13 – 14 ). 

III.- Nghệ thuật giải nghĩa 
( Cơ cấu Việt Nho: Kim Ðịnh. Tr. 55 - 109 ) 

1.- Vấn đề lớn của triết hiện đại 
“ Tất cả được nói rồi trong các thần thoại, chỉ còn phải tìm hiểu ” ( P. Ricoeur.) 
Tất cả nền minh triết, cũng như túi khôn loài người đã được nói ra hết rồi, nhưng còn nằm tàng ẩn 
trong các truyện: truyền kỳ, huyền thoại . . . Triết gia khỏi đặt thêm thuyết mới mà chỉ cần phát giác ý 
nghĩa của chúng. Ðó là sử mệnh: “ Tout est dit dans les mythes. Reste à comprendre ”   Nhưng muốn 
hiểu thì cần được trang bị cách nào, và nhất là phải biết cách vận dụng những tri thức ra sao, chẳng 
hạn phải biết bầu khí văn hoá nào nuôi dưỡng những huyền thoại nọ: Nông hay Du ?   Rồi ý nghĩa 
những con số cũng như cái giống của các thần . . .  Ðó có thể là những đầu mối giúp lần ra tông tích, 
tìm ra cơ cấu. Và đấy là con đường dẫn tới chỗ thành tựu.   Bởi vậy tìm ra ý nghĩa huyền sử sẽ là 
điều quan trọng nhất trong nền triết học hiện đại, cho nên nó đang trở thành một khoa học 
khoa giải nghĩa huyền sử, giải nghĩa biểu tượng.  Ðó sẽ là đối tượng phần nhì của quyển sách 
này ( Cơ cấu Việt Nho ). 
Phần hai này trình bày một số quy luật mà chúng tôi đã rút ra tự Việt Nho cũng như từ những khoa 
nhân văn hiện đại như: 
  Dân tộc học. 
  Phân tâm học. 
  Cơ cấu luận. . . 
Ðể gọi là đóng góp vào nền triết văn của nước nhà.  Trước khi bàn giải về những luật tắc giải nghĩa 
cần phải biết sơ qua bầu khí của huyền sử.  Ðó là điều tối quan trọng. Sở dĩ hiện nay hầu hết các khoa 
nhân văn đều bàn đến thần thoại là vì cuối cùng người ta mới nhận ra sự quan trọng của những cái 
ban sơ.   
Nó là lý tưởng uyên nguyên giàu năng lực hướng dẫn. Vì thế con Người chỉ có thể tao dựng 
được những gì lớn lao bền vững là khi biết trở về với nó.  Một dân tộc cũng giống như đời sống 
của một con người được kéo dài. Vậy mà đời sống tiềm thức của cá nhân được tổ chức vào 
quảng 10 năm đầu, sau đó có học hỏi thêm hay được huấn luyện thì hầu hết cũng chỉ là biến cải 
chút ít ngoài mặt.  Về một dân tộc cũng thế: nền móng lý tưởng của nó đã được hình thành ở 
những bước sơ khởi mà nay ta gọi là huyền thoại, và đó sẽ là nhiên liệu cho huyền sử. 
Huyền sử nói lên lý tưởng công cộng của một dân được biểu lộ qua những mụn mảnh của lịch sử.  
Phải dùng sử có tính chất cụ thể dễ hiểu cho mọi người. Nhưng tại sao lại dùng mảnh vụn lịch sử.  
Thưa trước hết vì đó là thời tiền sử, khuyết sử, chưa có sử ký ghi chép các biến cố cách liên tục theo 
tuế thứ. Lẽ thứ hai quan trọng hơn nhiều, đó là huyền sử chỉ là lý tưởng, mà đã lý tưởng thì không 
bao giờ được hiện thực đầy đủ: khi được điểm này lúc được điểm kia. Vì thế mỗi nhân vật huyền sử 
chỉ biểu hiện mọt vài tác động để biểu lộ một hai khía cạnh nào đó. Chính tính chất lý tưởng nọ mà 
Kinh Dịch kêu là : “ Tại Thiên thành tượng ”. chưa đạt lúc “ Tại Ðịa thành hình ”: 
 *Thành hình thuộc sử ký nói về con người cá thể. 
 *Thành tượng thuộc huyền sử bàn về những tác động lý tưởng phổ biến.  
Nói theo cơ cấu luận nay thì sử ký là sử hàng ngang ( histoire diachronique ), huyền sử là sử hàng 
dọc ( histoire synchronique ). 
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Sử hàng dọc có tính cách Tâm linh xoay quanh những tác động lý tưởng biểu thị bằng những sơ 
nguyên tượng ( archétypes ), vì vậy giàu phổ biến tính.   Khác với sử ký hàng ngang ghi các Biến cố 
( évènementielle ), các dự kiện hiện thân vào các nhân vật có thể kiểm tra theo tuế thứ. 

2.- Với huyền sử đừng hỏi ở đâu và bao giờ 
«  Sở dĩ thế hệ trước e ngại không dám tìm hiểu và đề cao huyền sử như mô thức quan trọng, vì e 
rằng làm thế là thụt lùi lại đàng sau cùng hàng với dân Thái cổ tiền khoa học. Có sự e ngại như thế là 
bởi không nhận ra tính chất phổ biến của huyền sử: chưa có hiện thực được tròn đầy ở đâu cả, vì thế 
không phải là truyện đã qua cho bằng là truyện sẽ đến, không phải nhìn về đàng sau, mà là đàng 
trước; đúng hơn huyền sử thật cho mọi nơi, mọi đời, nên nói : “ Cùng với mọi lúc ” ( 
synchronique, chữ syn = cùng với ) 
Vì chưa có bắt đầu, cũng chưa ở nơi nào cả = vô bổn phiêu giả, vô hồ xứ giả  “ Vrai mais irréelle ” = 
có thật đấy. Vrai như một lý tưởng nhưng chưa hiện thực được, nên irréel.  
Mới là tiên thiên chưa đạt hậu thiên. Mới có Tượng chưa có Hình. Hình ở đây hiểu là hình tích đã 
hiện lên rõ rệt cụ thể.   Vỉ vậy với huyền sử không nên hỏi Kinh đô nước Văn Lang ở đâu, thuộc 
đời nào ? Vì ở đâu hay bao giờ thuộc Thời Không bé nhỏ đã hiện hình, là điều là không có cho 
huyền sử. Ở huyền sử chỉ nên hỏi nó là những mẫu tượng những điển hình cho tác động nào, biểu lộ 
nguyên lý nào đó? Thí dụ câu nói: Âu Cơ đẻ cái bọc trăm trứng, nên sợ hãi đem bỏ ngoài đồng thì ý 
nghĩa đợt xã hội ra sao, ý nghĩa minh triết ra sao? Chứ đừng hỏi có hợp sinh lý hay không ?   Vì thế 
cũng đừng lo rằng thiếu phương tiện di chuyển thì làm sao Ðế Minh tuần thú phương Nam được, vì 
Ðế Minh chỉ là sơ nguyên tượng đi tìm ánh sáng ( biểu thị bằng phương Nam ).  Ðừng tra xem 
trong lịch sử có ai đẻ trứng. Vì Âu Cơ chỉ là sơ nguyên tượng. Cái bọc không có ý nói cái bọc, trăm 
con không có ý nói trăm con. 
Nói mà không nói, thế mới gọi là huyền sử.” 

3 .- Giai tằng giá trị huyền sử 
“ Vì thế đứng ở phương diện tìm hiểu lý tưởng của một dân, tìm hiểu cơ cấu của một nền văn hoá thì 
huyền sử trở nên giá trị vô kể. Nó giúp chúng ta trong hai điều quan trọng:  
Trước hết là tìm ra những điểm đại đồng giữa các dân tộc. Vì có những thần thoại  xẩy ra hầu 
như khắp nơi trên mặt đất: thí dụ tạo dựng loài người, đại hồng thuỷ, sa đọa của con người . . . . vì đó 
mà các nhà cơ cấu tin vào bản tính đồng nhiên con người.   Bởi chưng đâu đâu cũng có chuyện tương 
tự.  Hãy lấy thí dụ: chuyện Ngọc Hoàng.  Ngọc Hoàng dùng đất sét nặn ra người, xong rồi đem phơi 
nắng cho khô, bổng gặp mưa, vội vàng đem các tượng cất đi, song có vài tượng cất không kịp, bị 
nước mưa làm hư. Các tượng hư hoá thành người tàn tật trên mặt đất, còn những tượng cất kịp thành 
những người lành lặn đủ tay chân ( Văn học I . 64  ).  Ðọc truyện trên ta thấy cũng dùng đất nặn nên 
người như trong truyện A Dong. . . , rồi cũng như mọi nơi vẫn có truyện không may khi nặn ra người: 
phơi chưa khô mà phải cất đi nên nay nó mới thối nát như vậy.   Nếu Thần thoại Hy Lạp có 
Prométhée ăn trộm lửa, thí bên Việt Nam cũng có thằng Bợ ăn cắp lửa của bà Hỏa, đem đi gây tai 
họa cho loài người ( Văn học I . 65 ).  Nếu trong Thánh Kinh có chuyện ông Josue kéo mặt trời lại 
cho ngày dài ra, thì bên ta trong thần thoại Bana “ Dũng sĩ Diong cũng xin chư thần kéo lui mặt trời 
lại đúng ngọ, để cho tôi giết tất cả quân thù ” ( Văn học I . 158 ). 
Như vậy xuyên qua cái bề ngoài coi như vô lý, bất tất, lại có cái gì giống nhau.  Câu “Ðại đồng tiểu 
dĩ ” nhờ đó trở nên xác định hơn, chi tiết hoá hơn.   Và lúc bấy giờ mới nhận ra rằng thần thoại 
chính là những bản đúc kết biết bao kinh nghiệm như ấn tích đầu tiên của con người trên 
đường thực hiện nhân tính, nên cần truyền tụng lại cho các thế hệ về sau.  Thế nhưng chữ viết mãi 
sau này mới xuất hiện, còn bao nhiêu ngàn năm trước toàn là truyền khẩu.  
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Trong văn chương truyền khẩu thì huyền thoại là phần chính, nếu thải bỏ thì không còn được 
mấy tiêu điểm để đi sâu vào trong dĩ vãng.  Giá trị của thần thoại không nằm trong câu văn, 
nhưng trong cái gì bàng bạc. 
Vì thế Ðường thi ví dụ có hay hơn Kinh Thi đi nữa cũng không đủ sức lôi kéo triết gia như Kinh Thi 
vì thiếu cái u uẩn của cái ban sơ đó, khiến cho không có mà lại có.  Nói sau lại hiểu về trước, vì nói 
lên khởi điểm cũng là nói lên đích điểm.  Bởi thế huyền sử mới gọi là sử mệnh.  
Tức là khi đã xác định được phần nào cái lý tưởng của một dân thì chúng ta có được một tiêu điểm để 
ước lượng được một dân  đã đạt sử mệnh đến đâu.  Như thế ta thấy thay vì thải bỏ thần thoại thì lại 
cần bàn về phương pháp “ đọc ” thần thoại. Nói khác đi là cần thiết lập những quy luật phải giữ mỗi 
khi muốn gán ý  cho một thần thoại. 

4.- Quy luật của huyền sử 
Sở dĩ phải bàn riêng quy luật huyền sử vì nó là một thứ gạch nối giữa tiềm thức và ý thức, giữa 
hàng dọc Tâm linh và hàng ngang Lý trí, nên không thể đem những phương thức của sử ký áp 
dụng vào đây mà cũng không thể đọc bừa bãi tuỳ hứng tuỳ thị hiếu hay ý hệ mà giải nghĩa lung 
tung tuỳ thích.   Muốn xác định phương thức của huyền sử chúng ta cần nhận chân tính cách Lưỡng 
diễn của nó: Tính chất đó vừa u linh vừa xác định. 
Vì thế vừa phải dùng lịch sử để soi vào miền u linh, lại dùng u linh lý tưởng để nối kết các mảnh vụn 
thuộc huyền sử.  Như thế là có hai điều kiện : 
 

a.- Hai điều kiện 
 

* Tiềm thức cần cho mạch lạc nội tại 
Một cho tiềm thức thì cần mạch lạc nội tại để làm mối nhất quán. 
 

* Ý thức cần sự kiện lớn lao của lịch sử 
Hai là phần gửi cho ý thức thì cần những sự kiện lớn lao thuộc sử để làm tiêu điểm hầu tránh mung 
lung.  Sở dĩ đưa ra hai điều kiện trên vì huyền sử ăn sâu vào tiềm thức nên cần những phương pháp 
thăm dò tiềm thức.  Những phương thức dưới đây là hậu quả đúc kết tự nhiều khoa học:  Trong đó 
phải kể Dân tộc học, Cơ cấu luận và Tâm phân học.  
Vậy trước hết xin đưa ra một ví dụ về phân tâm của Freud khi giải nghĩa chiêm bao, vì huyền sử là 
chiêm bao của một dân. Nếu chiêm bao biểu lộ tiềm thức cá nhân thì thần thoại là sản phẩm của tiềm 
thức, nhưng là cộng thông nên phương thức giúp giảng nghĩa chiêm bao phần nào cũng giúp giảng 
nghĩa thần thoại.  Vì cả hai đều thuộc cõi âm u không thể xác định nên phải nói gián tiếp bằng biểu 
tượng, bằng trá hình ( déguisement ), bằng chuyển di đối tượng.  Thí dụ tác giả kia muốn sửa lại một 
đoạn văn mới viết thì ban đêm mơ mình đang bào một khúc gỗ. Mong có một cái xe thì đêm nằm mơ 
thấy mình ngồi trên xe.  Một bà ghét em dâu quá đến nỗi đuổi em ra khỏi nhà: đêm nằm mơ thấy 
mình đang giết một con chó trắng.   Trong ba thí dụ trên, khúc gỗ thay cho đoạn văn, ước có xe thay 
vào bằng ngồi trên xe, con chó chỉ em dâu, mà tiềm thức bà muốn giết, nhưng ý thức không dám nên 
chỉ đuổi đi. . . Ðó gọi là chuyển di đối tượng.  Do vậy mà lối giải nghĩa chiêm bao ngày nay khác lối 
xưa.   Xưa kia các nhà nghiên cứu chiêm bao cố gắng thiết lập một bảng chìa khoá thí dụ mơ thấy 
màu đen là chết, đàn bà sợ đàn ông dữ tợn đêm mơ thấy con dao hay vật gì nhọn, còn đàn ông mơ  
thấy cái gì rổng: một hốc đá, một cái tàu chỉ hốc đá hay cái tàu là đàn bà.  Mơ thấy nước là sinh nở, 
mơ sư tử là cha. . .    Có thể kể ra vô số, nhưng chính vì bảng quá dài nên cũng trở thành bất xác 
định. » 
 



 80 

b.- Hai Phương pháp 
* Liên tưởng 

«  Bởi thế trong quyển “ Khoa học giải nghĩa chiêm bao ” Freud đã đưa ra phương pháp liên tưởng. 
Muốn biết ý nghĩa một chiêm bao phải hỏi người mơ liên tưởng đến gì lúc mơ hay lúc kể lại 
giấc mơ để nhà tâm phân dùng làm điểm tựa đi tìm ý nghĩa. 
Thí dụ người mơ thấy mình đang bào gỗ, thì chưa thề tìm ý nghĩa, nhưng vì ông nghĩ đến chữa văn 
chương thì sự liên tưởng giúp cho xác định ý của giấc mơ.  Hỏi có thể đem luật đó áp dụng vào 
huyền sử được chăng?  Thoạt tiên tưởng là không vì thiếu liên tưởng, nên thiếu điểm tựa. Nhưng xét 
kỹ thì lại có: đó là những thể chế, cổ tục, tin tưởng. . . đã có đồng thời với lúc hình thành của huyền 
thoại. Nói khác đi huyền thoại hình thành ở đâu vào lúc nào thì bầu khí xã hội ở đó, lúc đó đóng vai 
trò liên tưởng. 
Vậy liên tưởng trong huyền sử chính là những sự kiện lịch sử lớn lao như cuộc “Nam  tiến ” của 
tiền nhân ta, là vì nó đã xẩy ra ngay từ thời khuyết sử. 
Ngoài ra là những phong tục, định chế, lễ lạy của cổ thời, mà nay ta không biết có tự lúc nào,thí dụ 
tục lệ cưới Rể giúp hiểu vụ Trọng Thuỷ về ở với Mỵ Nương. Lối tính họ theo bên mẹ giúp hiểu tại 
sao Sùng Lãm lại gọi theo tên mẹ  ( Long Nữ ) và tên đất ( Lạc ) là Lạc Long quân. . .  Ngoài ra còn 
kể đến ca dao, tục ngữ, đồng diêu, những câu truyện cổ tích trong nhân gian cũng có thể coi là những 
chứng từ quý báu, những mối liên tưởng khả dĩ soi vào nội dung huyền sử. 
Tóm lại điều kiện trước nhất lá phải tựa vào sự kiện lịch sử, những phong tục thể chế, và cả 
những câu ca dao, tục ngữ. . . để cho sự giải nghĩa thần thoại có được phần xác đáng tương 
đối. » 
 

* Mạch lạc nội tại 
«  Bây giờ bàn đến một điều khác là sự mạch lạc nội tại ( la cohérence )  là điều tối quan trọng, nó là 
cái nét “ Dĩ nhất quán chi ” đem lại cho câu chuyện lẻ tẻ một sự thống nhất sống động.  Cho nên 
càng đặt nổi điểm này thì sức linh động càng trở nên mạnh mẽ.  Ðã vậy nó đem lại cho sự giải nghĩa 
tính chất khoa học, tức là nó thay chế cho tính cách khách- quan- ngoại- tại chỉ có trong khoa học 
thực nghiệm chứ không thể có trong thần thoại, cũng như trong các khoa nhân văn. Vì thế cần phải 
tìm một đức tính khoa học khác bù vào chỗ thiếu nọ và đó sẽ là sự mạch lạc nội tại. Ta sẽ tìm ra nó ở 
những câu chuyện xẩy ra nhiều lần, thí dụ truyện trăm trứng xẩy ra rất nhiều nơi. Truyện lụt cả, hay 
là những con số thí dụ những con số trong Ngũ hành như 2 , 3, 5, 9. . . sẽ nói dưới. Nhà nghiên cứu 
nên chú ý đến những câu chuyện giống nhau đó, suy nghĩ kỹ là đi trên đường dẫn tới mối mạch lạc 
nội tại. 
Ðó là điều kiện thứ hai khiến cho sự giải nghĩa huyền sử không đến nỗi vu vơ vô nền.  
Mặc dầu nó không thể vượt mức cái nhiên ( probable )  là điều chỉ dành cho khoa học thực nghiệm vì 
nó có tính cách khách quan. Còn nhân văn thì chỉ đạt đến sự chắc chắn cái nhiên, tức chỉ có thể kiểm 
soát một mố bên Sử, để ước đoán ra mố bên Huyền. 
Mố bên Sử ( những sự kiện lịch sử lớn, thể chế, phong tục, ca dao, tục ngữ  ) xác định phần nào nội 
dung, còn mố bên Huyền ( mạch lạc nội tại ) đem lại cho sự giải nghĩa sức sinh động của minh triết.  
Làm được như thế thì Huyền sử đã đáng là danh hiệu là khoa học nhân văn. Vì con người vốn đã là 
một thực thể  đầy uyển chuyển, đầy u linh nên sự xác định không thể đi xa hơn được nữa. Hai đức 
tính cẩn thận dè dặt phải nhắc luôn cho nhà tâm phân khi giải nghĩa chiêm bao, thì cũng phải nhắc 
luôn cho những người đi vào huyền sử: Biết dừng ở chỗ phải dừng.  Ðấy đã là cửa đưa vào nhà minh 
triết. » 

IV.- Khi huyền sử đọc huyền thoại: Lên sổ huyền thoại 
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“ Sau khi đã đưa ra hai quy luật để giải nghĩa huyền thoại, bây giờ thử áp dụng vào một số huyền 
thoại, và chúng ta sẽ thấy lối đọc khác hẳn với những lối xưa nay. Trước hết hãy lên số một số huyền 
thoại: 

1 .- Truyện  100 trứng thứ nhất 
Thần thoại Mường kể rằng: Mặt đất vào thời ký ấy chưa có dấu vết loài người. Ngày kia có một cây 
si to lớn mọc trên núi cao bị bão đổ xuống, trong đó bay ra một đôi chim lớn.  Ðôi chim này đẻ ra 
100 cái trứng, trong số có 3 cái lớn dị thường. Ðẻ xong đôi chim biến thành người, gọi tên là Ay và 
Ua, tức là hai con người đầu tiên trên mặt đất.  Bà Tiên cho Ay và Ua ba cái trứng sẽ nở ra 3 người, 
nhưng phải sau một trăm ngày. 
*Quả nhất nở ra một người đại ca ( Kha ), *quả hai nở ra Lang- Ða - Cần, *quả ba nở ra con gái là 
nàng Kịt. Ba anh em sống chung với nhau trong hang Lôi Vang.  Tù trưởng người Mường bị thú dữ 
ăn thịt, đến xin Lang Ðại ca làm tù trưởng, nhưng khi đi Lang Ðại ca bị con Hoa tinh đón ăn thịt, nên 
em là Lang Ða Cần phải lên thay. Sau còn phải dùng 3 loại cỏ, mỗi thứ 9 sợi, làm phép đánh nhau với 
Hoa tinh ( Văn học III ). 

2.- Truyện 100 trứng thứ hai 
Thần thoại Ai Lao kể rằng: “ Ngày xưa ở đất Mường Theng ( Ðiện Biên Phủ ) tự nhiên mọc lên một 
cây bầu to lớn, chỉ có một quả khổng lồ, khi chín có vô số người ở trong đó phá vỡ chui ra. . . người 
đi về Tây-Bắc- hành thuỷ -tổ Miến Ðiện, người xuôi theo sông Mê-Nam là dân Thái, người xuôi theo 
sông Mê Kông là dân Miên, người đi về hướng mặt trời mọc là dân Việt Nam. Còn nhiều người nữa, 
mỗi người đi một phương thành một tộc. Riêng có tổ tiên dân Kha và tổ tiên dân Lào là đi sau cùng  ( 
Văn học I . 53 ). 

3.- Truyện 100 trứng thứ ba 
Thần thoại Mường với 100 trứng nở ra người, 50 người đi về mạn đồng bằng, còn 50 lên mạn ngược 
( Văn học I. 53 ). 

4 .- Truyện 100 trứng thứ tư 
Người Phủ Nội cũng trong quả bầu chui ra ( Văn học I. 124 ) 

5 .- Truyện thần thoại Lô Lô về 100 trứng 
Hai người Nam Nữ đầu tiên xuất hiện trên mặt đất, không có cha mẹ vì họ do đất nặn ra. . .  Sau đó 
hai người kết làm vợ chồng. Người đàn bà đẻ ra một quả bầu đầy hột, mỗi hột hoá thành một người. ( 
Văn học I.  135 ). 

6 .- Truyện rùa vàng 
Ngày kia Lang- Ða – Cần đi thăm ruộng gặp một con rùa màu vàng to lớn khác thường, để đền ơn 
khỏi bị làm thịt nó hiến Lang – Ða – Cần một kiểu mẫu để xây cất ngôi nhà. Lang –Ða - Cần lấy vợ 
tên là bà Chu bà Chuông  đẻ được 9 con trai. Người con cả nối nghiệp cha, còn 8 anh em lập thành 4 
họ lớn, sau đó sinh ra 9 con gái là vợ các lang. ( Văn học I . 112 ). 

7 .- Truyện cây Chu Ðồng 
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Lang – Cần chết, con là Rịt-Ràng ( Thục )  lên thay, giàu có, nhưng chưa có lâu đài. Thần Kem – Ca 
cho biết ở phía Bắc có một cây sắt, và phía Tây có một cây đồng. Thân cây rộng 14 sải tay, vươn cao 
tới trời, nên dùng hai cây đó mà cất cung điện, gọi là cây Chu đồng. 

8.- Thần thoại Thái 
Ngày xưa trời đất liên lạc với nhau bằng một cây song lớn, nhờ đó mà dân trên trời dưới đất giao 
thiệp được với nhau. Trên mặt đất có một người đàn bà goá có một con trai thường đi lại trên trời, 
một hôm mẹ đập lúa gọi con về giúp, nhưng nó cứ ở lì lại trên trời, bà giận lấy mác chặt đứt cây 
song, từ đó đường đi lại giữa trời đất mất. 
   * Thời ấy cây cối loài vật đều biết nói: ông trời giả vờ chết để thử lòng chúng xem đứa nào 
trung thành. Tất cả đều nói: ông Tổ chết rồi, chúng ta tha hồ theo ý mình. 

* Con người được rùa dạy cho nên nói: ông trời chết rồi, tôi không có chốn ở, ông Tổ chết rồi 
không có gì để ăn. Trời thấy vậy cho phép người ăn thịt các giống thú.  

9.- Trời làm Hồng thuỷ 
Trời làm Hồng thuỷ, nước dâng cao tận trời, tất cả mọi vật đều chết. Sau đó trời đưa xuống những 
sinh vật khác. Tao Suông và Tao Ngân từ trời đưa xuống mặt đất 8 quả bầu và 8 cái gậy. Trong quả 
bầu có 330 giống lúa và 330 giống người, và những sách dạy phép phù thuỷ, bói toán, tiên tri. Tao 
Ngân lấy công chúa la nàng Um  đẻ ra được 18 đứa con. 

10.- Thần thoại Khả 
Con chuột nói với hai chị em: trong 6 ngày nữa sẽ có lụt lớn, nếu các người muốn thoát thì phải chặt 
một cây, đẽo một đầu để dành thức ăn vào đó rồi buộc vào cây vả rừng, hai người ở trong đó, nhớ lấy 
sáp ong bịt lại cho kỹ. Sau 6 ngày quả xảy ra lụt. Lụt xong chui ra thì loài người chết hết. Có chim 
tên là Mông đến khuyên hai anh em lấy nhau, ít lâu sau người đàn bà đẻ ra quả bầu tự đó chui ra vô 
số người. . .  Ðể nhớ ơn chim người ta xây đền gọi là chùa ông Mông. 

11.-  Thần thoại Mèo về tạo lập vũ trụ 
Chữ Làu ( Thượng Ðế )  sáng tạo trời và đất trong 7 ngày, trời trước đất sau. Trên trời chưa có tinh 
tú. Chữ Làu mới tạo ra 10 mặt trời và 9 mặt trăng. Mặt đất nóng quá, loài người liền hạ cây làm cung 
bắn 9  mặt trời và 8 mặt trăng. 

12.- Hồng thuỷ 
Chữ Làu bảo hai anh em làm cái trống chui vào tránh lụt. Chữ Làu nhìn xuống thấy nước tràn ngập 
mới sai 9 con rồng rút nước cho ráo mặt đất. Nước rút hết hai anh em ở trống chui ra, thấy loài người 
chết sạch. Một con đại bàng bay lại mang hai chị em trên cánh đến một chỗ cao. 

13.- Sáng tạo loài người 
Khi mặt đất khô ráo rồi, Chữ Làu lấy một nắm đất nặn thân hình con người đầu tiên, hả sinh khí vào 
miệng, cho hồn vào bụng và tiếng nói ở cổ họng. Sau đó chữ Làu đưa đến cho người đàn ông một 
người đàn bà, để hai bên lấy nhau. Chữ Làu làm ra thức ăn để nuôi vợ chồng cùng các súc vật cho họ 
dùng, nhưng vẫn để họ trần truồng, Chữ Làu giao tiếp thẳng với họ trong ban ngày. Ðến sau chỉ cho 
biết ý mình ban đêm qua trung gian một người con gái hiện ra trong mộng.   Loài người trở nên đông 
đảo trên mặt đất, họ tiếc nhớ những lạc thú ở vườn Giu- Giang –Ka, mới quyết định trở lại tìm. Họ rủ 
nhau xây một cái tháp cao để trèo lên trời. Chữ Làu thấy vậy nghĩ rằng sở dĩ loài người có thể xây 
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được cái tháp đó vì tất cả đều nói một thứ tiếng và ở một chỗ, vậy phải phân tán họ đi khắp mặt đất 
và bắt họ phải nói nhiều tiếng khác nhau. Chữ Làu bèn dùng sét đánh tất cả những người trèo lên trời. 
Từ ngày đó mỗi gia đình có một thứ tiếng khác nhau, người ta không còn hiểu nhau được nữa, nên 
phải phân tán ra mọi nơi. ( Văn hoá I. 128-129 ). 

14.- Vườn Ðịa đàng và bà Eva bên Ðông phương 
Chữ Làu sáng tạo ra con người, không chết, ai cũng sống 9000 năm rồi chết để vào vườn cực lạc gọi 
là Giu- Giang- Ka. Sau 12 hôm  thì lột xác như rắn sống lại trẻ trung. Sau đó một mẹ chồng trở lại bị 
con dâu rủa sao còn về làm chi. Mẹ chồng tức quá trở lại vườn Giu- Giang- Ka uống nước và ăn trái 
cây mà Chữ Làu đã cấm. Từ đó Chữ Làu không cho con người vào vườn nữa. Con người chết và chết 
luôn. Ban đầu đất sản sinh ra đủ thứ hoa trái, nhưng tự ấy con người phải làm việc vất vả mới có ăn.  
Ðó là nguồn gốc của nước mắt, mồ hôi, thẹn thuồng và cũng là nguồn gốc của sự chết.  
( Tất cả các truyện trên trích trong Văn học toàn thư của Hoàng Trọng Miên ) 

V.- Giảng nghĩa 
Trên đây là một số huyền thoại, nếu đọc thường thì chỉ là những chuyện lạc chạc, quái dị., xô bồ, 
cùng lắm để làm truyện vui, nhưng khi đọc những luật tắc đã quy định ở trên và phân tích từng tố 
nguyên để đối chiếu so đo và sắp loại thì sẽ nhìn ra được những dạng thức căn bản chi phối một dân 
xuyên qua dòng lịch sử của dân ấy, và do đó làm nổi bật lên được những nét căn cơ giúp chúng ta 
nhìn sâu hơn, kỹ lưỡng vào cơ sở tinh thần dân tộc.  Thí dụ đầu tiên là hầu hết các truyện có phảng 
phất Thánh Kinh về lụt cả, về dựng nên loài người về vườn Ðịa đàng Giu- Giang- Ka, có tháp cao 
gây ra những ngôn ngữ dị biệt.  Ðiều đó nói lên bản tính đồng nhiên  của con người. 

1.- Tinh thần công thể 
Nhưng trong cái đại đồng đó lại có tiểu dị nói lên nét đặc trưng của Văn hoá Việt Nho biểu lộ 
qua cái bọc 100 trứng và những con số. 
Truớc hết bàn về sự lặp đi lặp lại câu truyện đẻ ra 100 trứng nói lên nét đặc trung là tinh thần công 
thể ( esprit commmunautaire ) nổi bật hơn bên Âu Tây, nơi mà anh Cain ghen tỵ nên giết em là Abel. 
anh Esau tranh dành với em Jacob. . . , nói lên óc cá nhân, tranh đấu để sinh tồn. Cả hai tinh thần ( 
Công thể và cá nhân ) đều hiện diện khắp nơi gây nên nhiều sắc thái do mức độ giao thoa và liều 
lượng của mỗi yếu tố. Vì là hai yếu tố quan trọng không thể thiếu trong nền văn minh nào, nhưng sự 
khác biệt là do liều lượng.  
Thí dụ Việt Nho đặt quan trọng trên công thể 3 lần còn cá nhân 2 lần. Ngược lại Tây Âu cá 
nhân 4 lần, công thể 1, nên ta gọi văn minh họ là cá nhân; còn ta là công thể.  Lúc ấy cái bọc Âu 
Cơ trở nên một tiêu điểm rất quý cho chúng ta khi nhìn vào dòng sử mệnh nước nhà, biết ngay là nó 
thuộc loại văn minh tôn trọng cộng đồng, công thể và đã hiện thực vào cái làng Việt Nam.  

2.-Tinh thần công thể đi với Cây và Chim 
Tinh thần công thể đó lại đi với cây và chim.  Nếu xem thường, nhưng khi theo cơ cấu thì ta biết cây 
thuộc hành mộc nên văn minh nông nghiệp. Trong nền văn minh này đàn bà đóng vai trò quan trọng 
nếu không hơn thì chẳng kém đàn ông  điều đó nói lên tính chất mẫu hệ, mẫu tộc vốn gắn liền với 
văn minh nông nghiệp, mà ta có thể thấy trong cây Chu đồng ( Chu là bà Chu ). Riêng nước ta thì 
tính chất đó được biểu thị bằng Tiên, và trước nữa là chim.  Vì thế Chim và Tiên hay xuất hiện trong 
các huyền sử của ta.  Ðó là một nền văn hoá sẽ gặp đối thủ là du mục, biểu thị bằng Hành Thuỷ và 
Kim với hai số 1 và 4, nói lên tính chất phụ hệ, võ biền và hay đi với Hoa tộc ( Hoa tinh trong câu 
chuyện số 1 đã ăn thịt Lang đại ca ), nhưng được Lang- Ða- Cần nối tiếp. Lang-Ða-Cần có thể đại 
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diện cho Nhân trong Tam tài, nàng Kịt là Ðịa, đại ca Kha là Thiên. Lang- Ða- Cần là tài Nhân.  
Vì thế có tên Lang-Ða-Cần để nói lên triết lý “ tự cường tự lập bất tức ”.  Lang- Ða- Cần phải dùng 3 
loại cỏ, một thứ 9 sợi, làm phép đánh nhau với Hoa tinh.  Ðó là nói lên tính chất biến dịch của triết lý 
Mẹ đi theo  số 3, 5, 9, nên cũng gọi là số hoá ngược với số phá của cha 4 – 1 ( ông Tứ Tượng 14 cây 
sào ). Ai nắm vững ý nghĩa các số Ngũ hành ( xem Chữ Thời )  có thể đi sâu vào hơn như trong 
truyện sống, thì bà Chu có thể là Chu tri tức nền minh triết. Bà Chuông có thể là “ cồng bà ” chỉ 
quyền lực các bà trong thời Việt Nho.   9 em trai có thể là Cửu Lê, Cửu trù, Cửu Long với con số 
mẹ: nữ cửu.  8 anh em lập ra 4 họ có thể  là 8 trù quy ra 4 hành. Truyện số 9, Tây Bắc có thể chỉ 
văn minh Kim khí của Tây Bắc, cây rộng 14 thước thì cùng một con số với ông Tứ Tượng  ( văn 
minh du mục ) 14 cây sào, 14 cũng có thể là 1 – 4  của Tây Bắc. Còn biết bao nhiêu yếu tố khác có 
thể tàng ẩn nhiều ý nghĩa. Nhưng để có thể khai quật ra chúng ta còn phải nghiên cứu nhiều, và vì thế 
chương sau chúng ta bàn về việc trang bị bằng những sở đắc của cơ cấu luận. 

VI .-  Phương pháp cơ cấu 

1 .- Những trang bị cần thiết 
Phương pháp huyền sử sẽ được trợ lực bằng phương pháp cơ cấu để tiến sâu vào nẻo xác định. Có thể 
nói nó tiến sát bờ cõi của những cái không thể xác định. Phương pháp đó là tất cả cơ cấu luận.  
Nhưng để cho dễ áp dụng chúng ta có thể quy vào mấy điểm chính sau đây:  

2.- Sự phân biệt căn bản 
Trước hết là sự phân biệt căn bản giữa hai nền văn hoá nông nghiệp và du mục.   
Ðó là điểm không được các khoa học khác chú trọng vì trong thực tại thì chẳng còn đâu có văn hoá 
nông nghiệp hay du mục nguyên chất. Tuy nhiên nó là tiêu điểm nền móng giúp ta lần ra manh mối.  

3.- Hai hệ luận 
Sau đó có hai hệ luận quan trọng : 
 

a.- Vị trí các thần Nam hay thần Nữ 
Thần Nam du mục biểu thị Phụ hệ, thần Nữ nông nghiệp biểu thị Mẫu hệ. . .  
 

b.-Một số dấu hiệu biểu lộ cơ cấu hai bên 
Như sự phân chia tài sản, tính chất của cộng đồng, hay là những mối nhân luân, hoặc những 
con số lẻ, số chẵn. . .  Tuy đó là những dấu hiệu lu mờ vì sự giao thoa nhiều đời của hai nền văn hoá, 
nhưng ngoài nó ra khó tìm đâu được yếu tố nào khác làm tiêu điểm giúp cho sự giải lý của chúng ta 
được đặt trên nền móng. . Ðó là đại để vài mấu chốt của phương pháp cơ cấu.  Vì sự áp dụng phải rất 
uyển chuyển và linh động như một nghệ thuật, nên dưới đây chúng tôi sẽ bàn bằng những thí dụ cụ 
thể để tránh những lối quyết đoán trừu tượng có tính chất xác định quá rõ. 
 

c.- Thí dụ 
Ta thấy bắt đầu bằng tục lệ của dân gian hay đem bình vôi hết xài hay những đầu rau sứt mẻ bỏ 
dưới gốc cây đa ở đầu làng. Tục đó có nghĩa chi chăng? Câu hỏi này tất nhiên  không được đặt ra 
thời duy lý, vì chỉ coi đó là dị đoan, tin rằng đồ dùng lâu ngày có hơi hướng có thể thành yêu. . . 
Nhưng nếu muốn theo lối cơ cấu thì phải tìm ra ý nghĩa hay ít nữa lá lý do nguyên khởi của những 
tục lệ kia. Tại sao tục lệ đó có ở đây mà không có ở nơi khác?  Tại sao lại đưa đến niềm tin dị đoan 
đó ?  Lý giải cần phải có nền móng hẳn hoi, vì nếu không thì chúng ta rơi vào tật đưa “ ý kiến ” ra thì 
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chẳng có giá trị gì.  Vậy dựa trên sở đắc của cơ cấu đã nhắc trên là ta có thể suy luận như sau: Trước 
hết là Bách Việt thuộc văn minh nông nghiệp. Nông nghiệp với thảo mộc là một. Trong các mộc 
thì cây đa được chú ý vì nó mọc ra cả trăm rễ nên đã được dùng chỉ Bách Việt cũng như để chỉ 
sự bám chặt vào đất làm nên sự bền vững. . .  Còn bình vôi tượng trưng cho sức hoà hợp được 
đặt nổi trong câu truyện Trầu Cau để hoà hợp những yếu tố khác biệt như đá vôi với thảo mộc. 
. . Vì thế ca dao nói: “ miếng trầu là đầu câu chuyện ”, thì câu chuyện đây phải hiểu sâu hai 
tầng ý nghĩa, trước là truyện trai gái, cưới hỏi vợ chồng, sau là truyện đạo lý. Ví Ðạo quân tử 
khởi từ Ðạo vợ chồng, mả Ðạo vợ chồng được khai mạc bằng miếng trầu. 
Bây giờ muốn xem Ðạo đó như thế nào thì sẽ nhận ra là Ðạo Tam tài: trong miếng trầu có cây, có 
nước, có đá biểu tượng cho Tam tài. Vì Tam tài là nền tảng, nên nó phải hiện diện khắp nơi 
nhất là trong những việc tối quan trọng chẳng hạn trong việc nuôi dưỡng thì nó xuất hiện trong ba 
đầu rau. Ba đầu rau là biến thể tự cái nồi Tam biên ( xem Việt lý ). Cả hai đều là biểu hiệu của Tam 
tài đã được bình dân hoá để thẩm thấu vào việc tối hệ trọng là ăn ( Dân dĩ thực vi tiên ). Dân lấy việc 
ăn làm bước đầu, bước nền tảng nên cần được đạo lý hướng dẫn.  Ðạo lý đó là Tam tài. 
Ðặc trưng của Tam tài là vị trí cao cả của con Người  được xếp ngang hàng với Trời cùng Đất. 
Áp dụng vào cơ năng con Người mà nói thì Thiên Ðịa Nhân chính là Ý, Tình, Chí, Lý hay là Lý sự, 
sự vật chỉ Ðịa, còn Tình là Tình Ggười, vì đã đề cao Người, nên Ðông phương cũng đề cao Tình bên 
trên cả Lý. Với Việt Nho thì “ tình thâm nhi văn minh ”, chứ lý thâm chỉ là bất chính. Ngạn ngữ Tây 
có câu : “ Summun jus summa injuria ” nghĩa là  quyền lợi cùng cực ( lý )  thì cũng là bất công 
cùng cực: thí dụ quyền tư sản tuyệt đối đã gây nên bất công tuyệt đối đẩy phần lớn con Người vào 
chế độ nô lệ. Vì thế câu trên rất là chí lý.  Tiếc rằng Tây phương đã biết thế mà lại đi vun tưới Lý bỏ 
bê Tình.  
Việt Nho thì trái lại vun tưới Tình nên không thờ Chân lý trơ trọi, mà thờ luôn cả Chân Tình 
cũng như Chân Tâm. Do đó để cho Tình lan tỏa tới cả những vật quanh mình theo tinh thần 
toàn thể ( thiên địa vạn vật nhất thể ). Vậy nên các vật đã dùng lâu ngày như bình vôi, đầu rau. . .  
đã có tình nào đó với người không nỡ vất đi mà nên cho về gốc tổ, y như hết mọi con người được quy 
tụ xung quanh bài vị văn tổ, là bài vị chung cho mọi tổ đã xuất khỏi cá - thể- tính của mình đẻ được 
trở về với khối tổ siêu danh, thì sự vật cũng thế. Nhân sao vật vậy, ít ra là cũng để có dịp vun tưới 
mối tình của mình. Cho nên đối với những vật đã cùng mình ( hoạt động )  lâu ngày nay đến lúc bất 
đắc dụng thì con người có tình cũng không nỡ bỏ đầy đọa là đưa về với gốc tổ. . .  Ðại để  đó là một 
lý giải tuy chỉ đạt độ cái nhiên ( vì là nhân văn không thể đi xa hơn )  nhưng có nền tảng.   Nền tảng 
đó là triết lý Tam tài bao trùm khắp bầu trời văn hoá Việt Nho, nên nó là một thứ “ mạch lạc 
nội tại ” căn để  khi ta dựa vào đó mà lý giải thì có nhiều may mắn tìm ra ý nghĩa của hiện 
tượng. 
Bây giờ xin lấy một thí dụ khác cũng rãi đặc trưng của Việt Nho, đó là những tích thổ thần giao 
thiệp với Trời rồi lại với Diêm vương. . . . , chúng nói lên vai trò con Người rất lớn lao, vì thổ 
thần chẳng qua là những người như ai mà lại giao thiệp với Trời ( Ngọc Hoàng ) với Ðất ( Diêm 
vương )  thì là điều không thể tưởng tượng được trong các nền văn hoá khác do đó mà có những lối 
hành xử coi trời bằng vung:   Dọc ngang nào biết trên đầu có ai! 
 
Hoặc những câu ca dao kiểu:  
 
  Bắc thang lên hỏi ông Trời, 
  Bắt bà Nguyệt lão đánh mười cẳng tay, 
  Ðánh rồi lại trói vào cây, 
  Hỏi bà Nguyệt lão đâu dây tơ hồng? 
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Những thái độ đó mà kể ở nơi khác dễ bị lên án là phạm thượng. Thế nhưng với Việt Nho thì những 
truyện trên chỉ là minh họa câu định nghĩa con Người là cái đức của Trời cùng Ðất, là nơi quỷ thần 
hội tụ: “ Nhân giả kỳ Thiên địa chi đức, quỷ thần chi hội ”, tức là ngang với Trời cùng Ðất vậy.  Ðó 
là vài thí dụ nói lên bầu khí văn hoá Tam tài, Trời Ðất, Người làm nên nhất thể.  Chính cái thuyết 
nhất thể đưa đến khung Ngũ hành, nơi mà phương hướng, sắc màu, số độ có liên hệ nền tảng 
đem lại cho cơ cấu Việt Nho một khuôn mặt đặc biệt không đâu có. 

4.- Thần Nam hay thần Nữ 
“ Ngày xưa  có hai thần đực thần cái thân hình hết sức to lớn, thần đực gọi là Tứ Tượng hay Khổng 
Lồ, thần cái gọi là Nữ Oa.  Tứ Tượng muốn kết duyên với Nữ Oa, nữ thần bắt nam thần phải thi tài 
với mình, hẹn trong vòng 3 ngày mỗi người xây một hòn núi thật cao, có thể đứng lên trên mà nhìn 
khắp cả mặt đất. Nếu núi của nam thần cao hơn thì nữ thần mới bằng lòng làm vợ chồng.  Nam thần ở 
Bắc, nữ thần ở Nam, hai bên đua nhau đắp núi. Tứ Tượng có một đôi thúng vĩ đại  có thể chứa được 
hàng đồi đất.  Một chuyến thần đang gánh, thúng đứt giây đổ xuống làm thành 9 cái đồi lớn.  Sau kỳ 
hạn làm xong, hai thần trèo lên núi của nhau để xem núi nào cao hơn.  Ðứng trên núi của thần đực  
trông thấy được cả ngoài biển Ðông, xa đến các nước láng giềng. Còn đứng trên núi của thần cái thì 
thấy rõ cả bốn phía chân trời. Nam thần thua cuộc, nữ thần bèn đạp đổ núi của Tứ Tượng mà bảo hãy 
làm lại núi khác.  Núi của nữ thần ngày nay tương truyền còn dấu tích là núi Nam giới ở Hà Tĩnh.  
Thần đực lại ra sức đắp nhiều núi khác cho nữ thần bằng lòng.  Do đó mà nhiều ngọn núi  mọc lên từ 
Bắc chí Nam, có những dấu chân lớn còn lưu lại trên đá ở vài núi miền Bắc và miền Trung mà về sau 
nguời ta cho đó là dấu chân của Nam thần Khổng Lồ. Vì sự theo đuổi chí tình của nam thần, rốt cuộc 
nữ thần cũng vui lòng kết hôn.  Nói về hai thần đực cái, trong dân gian có câu ví về . . .” Bà Nữ Oa 
bằng 3 mẫu ruộng, ông Tứ  Tượng 14 con sào “  để chỉ cơ thể vĩ đại của hai thần. ( Văn học I . 80 ) 
Những chữ  3 mẫu, 14 cây sào mà hiểu là cơ thể vĩ đại cũng có thể dùng, để chỉ sinh lực dồi dào của 
hai ông bà. Nhưng đó mới là đợt thường, còn muốn đi lối cơ cấu thì cần đào sâu thêm đại khái như 
sau:   Nông nghiệp là văn minh Mẹ, Bà Nữ Oa thiên về hành Mộc với số 3 là bên chiêu, là số của 
nông nghiệp, nên nói là 3 mẫu ruộng. Tại sao lại mẫu ruộng đồng với mẫu là mẹ? Thưa vì Mẹ đặt 
nền cho nông nghiệp: nên mẫu và số 3 là căn bậc hai của 9: nữ cửu. 
Ông Tứ Tượng 14 cây sào, cây sào nói lên thời săn hái.  Ðó là văn minh du mục của ông, và ông là 
vòng ngoài thuộc tứ cá  hay tứ tượng, với các số chẵn của tứ tượng, vì thế Phục Hy cầm cái củ 
vuông với hai số 1 và 4 của Bắc Tây, nên nói 14 cây sào. Có nhiều truyện khác cũng chơi vai trò 
tương tự chẳng hạn chuyện hai anh em Nam Tào, Bắc Ðẩu mà Trời trao cho việc săn sóc sinh tử, số 
mạng giàu nghèo. . .  Nam Tào giữ sổ sinh, Bắc Ðẩu giữ sổ tử. 
Luôn luôn ở bên cạnh Trời. Nam Tào ở bên tả tức là bên Ðông đi với phương Nam. Bắc Ðẩu ở hữu 
tức là bên Tây đi với phương Bắc. Tại Bắc Việt còn hai cái đồi Phả Lại tục gọi là Nam Tào, Bắc Ðẩu  
tương truyền rằng đó là nơi bà mẹ đẻ ra hai thần.    ( Văn học I . 71 ). 
Nếu đọc dưới ánh sáng Việt Nho ta thấy ngay sự mạch lạc nội tại  ẩn trong:  Nam với Ðông đi đôi 
chủ về sự sinh, số lẻ, đứng bên tả; còn Tây Bắc đi đôi chủ về chết, với số chẵn phương Bắc số 1 
cộng với số 5 là 6.  Ðó là ám chỉ sự chết, một chiều, vòng ngoài. Vì thế có câu “ con sông lục đầu  
sáu khúc nước chảy một chiều anh ơi  ”.  
Còn Nam Tào đi với Ðông số 3 ( Tam tài )  là số sinh nên lưu truyền thường đồng hoá Nam Tào với 
thần Thọ và đi đôi với thần Phúc. Người ta thường gọi thần Phúc, Lộc, Thọ là Tam đa.           Thần 
sống lâu là một cụ già, râu tóc bạc phơ, đầu sói, tay chống gậy, tay trái cầm quả đào tiên, thường đi 
với con rùa hay con cò là hai giống vật có tiếng sống lâu năm, tượng trưng cho sự trường thọ. “     

( Văn học I . 78 ) 
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5 .- Truyện Ả Chức 
“ Trong số các con gái nhà Trời, Chức Nữ là người khéo tay và siêng năng nhất. Ngày ngày nàng 
chăm chỉ dệt ở bên sông Ngân, may mặc cho bao nhiêu thần ở thượng giới, Gấm lụa nàng dệt xong 
phơi ra, ở dưới trần trông thấy là những đám mây ngũ sắc trong những ngày tạnh ráo.  Bấy giờ ở hạ 
giới, có một chàng trai chăn trâu tên Ngưu. Thấy Ngưu hiền lành, đã đến tuổi lấy vợ song vì nhà 
nghèo nên phải sống trơ trọi; một hôm có con trâu vốn là thần hoá thân, báo với Ngưu:  Ngày mai 
anh đến bờ suối trong rừng sẽ thấy có một bầy con gái đang tắm, để cả quần áo trên bờ, anh chạy đến 
trộm lấy một bộ, rồi đem giấu đi, tức khắc sẽ có người vợ đẹp.  Ngưu nghe theo lời con vật, hôm sau 
đến bờ suối rình, quả nhiên thấy có một bầy tiên trên Trời xuống tắm, áo quần cởi bỏ lại trên bờ. 
Ngưu bèn lấy trộm một bộ rồi nấp vào một nơi.  Trong mấy tiên nữ kia có Ả chức, nghe theo các bạn, 
nhân rảnh việc xuống trần chơi. Khi tắm xong họ lên bờ, nghe động có bóng người, vội vã khoác lấy 
áo tiên bay lên Trời.  Ả Chức lên sau cùng, thấy mất áo tiên, đang bối rối hoảng hốt không biết làm 
sao, thì chàng Ngưu ở sau cây hiện ra. Nàng cố nài xin Ngưu trả áo để về Trời, nhưng Ngưu nhất 
quyết không nghe, khiến Ả Chức đàng phải theo chàng về nhà, rồi làm vợ Ngưu. 
Hai người ăn ở với nhau ít lâu thì sinh được một trai. Một hôm Ngưu đi vắng, Ả Chức ở nhà đổ lúa ra 
phơi, nhìn thấy bộ áo tiên của mình dấu trong cót, nàng mặc vào, ôm con hôn khóc, cài vào áo con 
một cái trâm, rối bay về Trời. Ngưu trở về nhà thấy mất vợ, tìm lại chiếc áo tiên không còn nữa biết 
là vợ đã trở về Trời, đâm ra buồn rầu không còn thiết gì nữa. Nhớ thương vợ quá, Ngưu bồng con đến 
suối tiên tắm, hy vọng được gặp vợ xuống tắm ở đó. Nhưng chờ mãi mấy ngày không thấy gì Ngưu 
đành trở về nhà. Thấy con khóc đói mẹ, Ngưu lại càng sốt gan nóng ruột, quyết định lên Trời tìm vợ, 
mới hỏi tới trâu. Trâu bảo chàng giữ con cho chặt nhắm mắt lại nắm lấy đuôi, rồi trâu sẽ có cách đưa 
hai cha con lên Trời gặp vợ.   Ðến nữa Trời Ngưu xin vào chầu Ngọc Hoàng kể hết sự tình rồi đòi trả 
lại vợ. Ngọc Hoàng cho gọi Chức Nữ đến, Ả Chức cũng cứ thật tình nhìn nhận sự thực của một việc 
đã xảy ra. Thương tình đôi trẻ, Ngọc Hoàng phán cho Ngưu cùng con ở lại Trời và Ngưu phải trông 
nom một ngôi sao ở phía Tây  còn Ả Chức ở phía Ðông, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần.  
Một thuyết khác kể lại rằng Ả Chức về trời rồi thương nhớ chồng con mới nhờ tiên nữ đưa phương 
tiện xuống để đem hai cha con Ngưu lên trời thăm. Vợ chồng mẹ con gặp nhau mừng rỡ nhưng chỉ 
được một hôm, hai cha con phải trở về trần, vì phép của Ngọc Hoàng rất nghiêm. Ả Chức hứa với 
chồng sẽ kiếm cơ hội để xin Ngọc Hoàng cho chồng con trở lại xum họp, rồi nhờ tiên nữ dòng dây 
cho chồng con xuống.  Nàng gói cơm cho con đi ăn đường, rồi giao cho chồng một cái trống hễ 
xuống đến đất thì đánh vài tiếng để trên trời biết mà cắt dây. 
Xuống lưng chừng trời, thấy con kêu đói, chàng Ngưu lấy cơm bày ra mặt trống cho con ăn.  Một đàn 
quạ bay ngang qua thấy đứa bé ăn vãi cơm trên trống mới xà lại mổ ăn. Nghe tiếng trống trên trời 
tưởng là  cha con đã về tới đất, mới cắt dây, làm cho cả chàng Ngưu cùng con rơi xuống biển. Lũ quạ 
thấy vậy liền bay lên trời kêu ầm cả lên. 
Ngọc Hoàng biết rõ câu chuyện, cảm thương cho Ả Chức chàng Ngưu, mới cho phép Ngưu cùng con 
được lên trời.  Nhưng hai vợ chồng kẻ tiên người tục, phải ở riêng biệt hai bên bờ sông Ngân, mỗi 
năm chỉ được phép gặp nhau một lần vào đêm mồng 7 tháng 7 ở trần. Còn đàn quạ thì phải đội đá 
đắp cầu cho Ả Chức chàng Ngưu qua sông gặp nhau. 
Vì thế mỗi năm vào đêm đó  người ta thấy hai sao Chức Nữ và Khiên Ngưu đi khít lại với nhau ở hai 
bên sông Ngân Hà. Vào dịp đó Ả Chức chàng Ngưu gặp nhau chảy nước mắt hoà thành nước mưa 
Ngâu  ở hạ giới. Cũng trong đêm hôm đó Ả Chức ngừng dệt, bỏ quên tơ bay đi nên từ trung tuần 
tháng bảy người ta thấy tự nhiên trên trời rơi xuống  từng sợi tơ ánh ngũ sắc. Còn chim quạ thì vào 
quảng tháng bảy bay đi hết rồi đến khi trở về rụng cả lông đầu thành sói vì phải đội đá bắc cầu trên 
sông Ngân.”   ( Văn học I . 69 ) 
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“ Ðọc truyện trên ta có thể nhận ra ấn tích hai nền văn hoá.   Ngưu Lang đại diện du mục giữ trâu ( 
mao ) được coi sao phía Tây  ( số 4 ), còn Ả Chức là tiên ( điểu )  coi sao phía Ðông ( số 3 ) . 
Truyện này có hai dịch bản. Bản sau Ngọc Hoàng nghiêm phép hơn. Ấy là dấu văn minh du mục  đã 
lấn lướt nhiều quá. Còn trong dịch bản trước thì bầu khí mẫu hệ nổi: Chức nữ may mặc cho hết các 
thần, cũng như những lời khôn ngoan mưu trí thì đều do nền minh triết nông nghiệp biểu thị  bằng 
đầu Thần  Nông là con trâu. “  

6.- Tự lực tự cường 
“ Bây giờ chúng ta bàn đến khía cạnh khác của nền Văn minh “ ba mẫu ” hay là Tam tài: đó là đức 
tự cường tự lực  được thể hiện trong câu truyện Lang Ða Cần.  
Lang là làng của nước Văn Lang cũng là Văn Làng. Ða là nhiều, Cần là làm. Ða Cần là làm nhiều  
nên đa cần là hiện thân cái triết lý “ Tự cường bất tức ”  của văn hoá nông nghiệp, một nền văn hoá 
không ăn sẵn, cũng không cậy dựa nên khác Hoa tinh du mục mà Lang Ða Cần chống lại. Truyện kể 
rằng Lang Ða Cần dùng 3 thứ cỏ mỗi thứ 9 sợi là nói lên triết lý tiến hoá tự nội với  ngược với triết lý 
số chẵn tự ngoại nên là ỷ lại vào ngoại lực . 
Khi nói Lang Ða Cần đẻ 9 trai, 9 gái  tức là đi hết đường tiến hoá  gồm 9 bước ra gọi là 9 trai, rồi lại 
9 bước vào gọi là 9 gái. Hai 9 là 18 . Nói lại với 18 đời Hùng Vương hoặc truyện trời có 9 tầng : một 
lên, một xuống vị chi là 18. Con số 9 chính cũng là con số của Lạc Thư, sách của dân Lạc Việt ( xin 
xem Lạc Thư minh triết ), là sách của văn minh Mẹ ( Nam thất  nữ cửu ).  Tất cả đều được xâu với 
nhau bằng một mối nhất quán nằm ngầm, cũng gọi là “ mạch lạc nội tại ” 
“ Một thí dụ khác.      Trong tiểu thuyết và cổ tích hay thấy nói đến việc thần sợ máu chó mực. Thì 
ta có thể hiểu thần đây là triết lý tự cường ở phía Ðông nên ghét những tin tưởng vu nghiễn phát xuất 
tự phía Tây Bắc,  thế mà Tây là chó ( tuất )  còn đen là màu của phương Bắc.  Ðó là ý nghĩa thâm sâu 
nhưng lâu ngày mất đi và được thay vào sự tin nhảm là giết chó mực lấy máu phun vào binh phù. . .  
Chính vì sự ghét đó, ghét máu chó mực hay là sự trung thành với văn minh nông nghiệp nhân bản mà 
Việt Nam hơn những dân Mường Mán, nhất là Chiêm Thành tuy cũng thuộc Bách Việt nhưng sau 
nhiễm lây văn minh thần quyền tự Ấn Ðộ  truyền sang nên có kém người Việt Nam.  Thần thoại Ba 
Na nói người Việt Nam khôn hơn nhờ ở với cha mẹ. Trong câu truyện đó cũng có lụt cả, rồi cũng có 
truyện xây tháp quá cao nên tiếng nói đâm ra khác biệt. Không hiểu nổi nhau nữa  nên mỗi người 
phải đi một ngả : “ kẻ nói tiếng Ba Na thì đến xứ Ba Na, kẻ nói tiếng khác thì đến xứ khác Da- Rai, 
Xê – Ðăng , Ra– Ðê, Rốc – Lai , Rông Gao. . .  chỉ có người con cả nói tiếng Việt Nam thì ở lại với 
cha mẹ cho nên người Việt Nam khôn ngoan và giàu có hơn các em. “     ( Văn học I . tr. 157 ) 
 
“ Chỗ này có thể ám chỉ người Việt Nam duy nhất còn trung thành với quê hương tinh thần. Nhờ sự 
trung thành đó mà khôn ngoan hơn.  Nhưng khôn ngoan cho tới ngày từ bỏ nền minh triết của Tổ 
tiên thì hết.  Ðiều ấy đã được gửi vào truyện thằng cuội.  Xưa kia Cuội là người làm củi, một hôm 
nhờ thoát nạn bị hổ ăn mà Cuội tìm ra được cây da có sức chữa được bách bệnh, nên Cuội đánh đưa 
về trồng ở bên nhà, mỗi khi đi vắng thì dặn vợ: “ Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Ðông, cây dông 
lên trời ” .  Lần nào cũng dặn đi dặn lại làm vợ phát cáu: “ Ừ ! đã khỏe dặn bà thì bà cứ đái xem sao ” 
, quả nhiên cây liền lửng lửng bay lên trời. Cuội vừa về kịp vội lấy rìu móc cây lại nhưng cây cứ bay 
cho tới cung trăng và Cuội phải ở lại trên đó.”   ( Văn học I . 67 ). 
 
“ Cây đa chỉ nền minh triết nông nghiệp của Tổ tiên đã bị khinh chê thì nó trở nên lờ mờ lơ lửng 
không còn khả năng chữa bách bệnh như xưa nữa . Người Việt đã hai lần đái vào cây như vậy . 
Lần đầu khi nhận Hán Nho. Lần sau khi rước các thuyết ngoại lai dày xéo mảnh vườn văn hoá nước 
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nhà.  Và vì thế nền văn hoá này trở nên lơ lửng không còn đủ khả năng đoàn tụ dân tộc thành một 
khối . “  

VII.- Từ phương pháp tới nghệ thuật 
“  Trên đây là mấy thí dụ để minh hoạ phương pháp. Nhưng cần nói ngay rằng phương pháp đó 
không thể đạt đợt khoa học khách quan, để có thể áp dụng cách máy móc, nhưng nó là cả một nghệ 
thuật tế vi đòi rất nhiều kinh nghiệm và tài trực thị.  Trước  hết không thể áp dụng máy móc vì nhiều 
lý do. 

1.- Số 5 trong Bát quái và Ngũ hành 
Lý do đầu là sự pha trộn của nhiều hệ thống của nhiều văn minh, điều này đã xẩy ra ngay từ Kinh 
Dịch . Kinh Dịch là một tổng hợp hai nền văn hoá nông du, nên đã có những cái mâu thuẩn,  thí dụ 
cũng là số 5 mà trong “ bát quái ” phương vị thì thuộc số thành, còn trong Ngũ hành lại là số 
sinh. Thực ra đó không là mâu thuẩn, nhưng là ấn tích của sự giao thoa hai nền văn hoá  hay ít ra 
là hai bộ số tiêu biểu .  
Rồi lại có sự di chuyển biểu tượng chẳng hạn theo Ngũ hành thì số 3 chỉ trời, 4 chỉ đất, mà đất đi 
với Khôn, với mẹ, vậy tại sao có lúc số 3 chỉ mẹ như trong truyện Cửu Thiên huyền nữ, thì câu 
thưa phải tìm ở hành mộc, văn minh nông nghiệp đi với mẫu hệ  hay mẫu tộc, đối với số 4 kim 
khí cứng rắn chì văn minh phụ hệ .  
Nội một việc giao thoa đó  đã đủ làm cho phiền phức các biểu tượng. 
Rồi thêm vào đấy nhiều lối khác như chơi chữ chẳng hạn Trọng Thuỷ là nước, viết ra Trọng Thuỷ là 
đầu . Mễ Nàng đổi ra Mỵ Nương, Việt Mễ đổi ra Việt Tẩu . . .  , ấy là chưa kể tới dạng tự  biến đổi rất 
nhiều lần, hoặc những truyện do dạng tự mà đặt tên.  Thí dụ Thần Nông có đầu bò là tại họ của Thần 
Nông là Khương (  姜 ), thì chữ Khương muốn tóm lược hai yếu tố của văn hoá nông nghiệp một là 
phương Nam nên viết với bộ dương (  羊 ) là con dê ( ở phương Nam cung vị cũng đọc là mùi ) và bộ 
nữ (  女  )  chỉ văn hoá mẹ.  

2.- Số 2 chỉ Nước hay Đất 
Rồi các con số có thể tuỳ vị trí như 2 là lửa, 3 là mộc , nhưng có lúc 2 lại chỉ đất hay nước, chính 
ra nước là 1, vì do vị trí đối đáp  mà có sự di chuyển ý nghĩa, đối đáp với 3 là trời thì 2 là đất,  
mà không còn là lửa .  Ðó cũng là ấn tích của sự giao thoa hai nền văn hoá.  Thêm vào đó người 
sau không hiểu rồi có thể áp dụng sai. Thí dụ tục lệ ở một số xã trước khi ăn cỗ người ta reo 3 tiếng, 
rồi 6 tiếng, rồi 9 tiếng.  Hai con số 3,  9 thuộc văn minh mẹ, còn số 6 thuộc văn minh cha.   Vậy 
đây có phải là hoà hợp hai nền văn minh  hay là lầm lẫn số 5 ra 6. khó mà trả lời được. 

3.-  Sự giải nghĩa trở nên nghệ thuật 
 Cũng nên nói đến sự lộn xộn do cố ý thì ít do vô ý thức thì nhiều, nên cũng đã biến đổi các câu 
truyện cổ rất nhiều lần như học giả Granet đã nhận định  thấu đáo ở đầu quyển Dances.  Sau khi tam 
sao thất bản huyền sử trở nên một búi bòng bong khó lòng tháo gỡ, và vì vậy sự giải nghĩa trở nên 
nghệ thuật, nghĩa là: Tuy có phương pháp luật tắc,nhưng việc áp dụng phải rất uyển chuyển, cần đến 
nhiều trực giác  và được kiểm soát do lương tri, và một nền học thức tỷ giảo rộng, với một sức kiên 
trì theo dõi. Vì trong việc này cũng giống như bao cuộc khám phá khác bí mật chỉ chịu lộ diện cho 
người kiên trì  tìm kiếm y như điện lý chỉ lộ diện cho Ampère  sau bao công trình nghiên cứu rình 
rập.  Cũng thế cơ cấu tuy là phương pháp nhưng sự dùng nó là cả một nghệ thuật đòi hỏi có nhiều 
tinh ý kiên nhẫn, đối chiếu so đo, có như vậy thì rồi một lúc nào đó mới trông nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn 
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và những cái trước kia vốn rời rạc đột nhiên như tự động kết lại với nhau thành một toàn khối sống 
động, và mang theo một ý nghĩa trước kia không ai thấy được.  Ðó là nhờ kinh nghiệm lâu ngày trong 
địa hạt như Levi- Strauss nhận xét: “ et après lequel seulement ces connaissances se prendront en un 
ensemble organique et acquerront soudain un sens qui leur manquait antérieurement ” A. S  409.  
Cần nhắc lại rằng ý nghĩa mới đó cũng không đạt độ minh hiển có thể bắt buộc mọi lý trí phải chấp 
nhận kiểu khoa học khách quan mà chỉ làm nổi nét “ mạch lạc nội tại ” đã tàng ẩn cho tới lúc đó.   Vì 
thế mà triết gia khi dùng lối giải nghĩa như trên nên tránh óc độc đoán cho như thế này hay thế nọ 
mới phải, ai nói khác là sai. 

4.- Làm cho mạch lạc nội tại trở nên linh động 
Ðiều quan trọng là mối “ mạch lạc nội tại ” cần được làm nổi lên vì có thế nó mới trở thành linh 
động: còn làm nổi lên cách này hay cách khác: Hoàng Ðế có là Tù trưởng du mục hay chăng ?  Si 
Vưu có phát minh ra việc  đúc đồng chăng ?   Ðiều là tuỳ phụ vì tất cả chỉ là hình hiện, những cá thể 
hiện thân, nói vắn tắt là “ tại địa thành hình ”, quan trọng không nằm trong đó nhưng trong cái tượng 
“ tại thiên thành tượng ”.    Tượng đây phải hiểu là nguyên lý hướng dẫn hay những việc điển hình, 
tất cả làm nên cơ cấu, làm nên cơ sở tinh thần. 
Nói khác các tên  Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông  là đại biểu cho nền văn minh nông nghiệp thì đúng 
rồi, đó là cái “ Tại thiên thành tượng ”, còn trong thực tế có những cá nhân như thế không ( tại điạ 
thành hình ) thì không quan trọng. Bởi vì trong thực tại ít ai hiện thực được đầy đủ cái lý tưởng uyên 
nguyên kia  ( cũng gọi là Minh triết ), vì thế mới nói: vô hồ xứ giả  ”, vì không ai hiện thực hết được, 
nên “ Irréel mais vrai ” , nghĩa là có thật, đó là lý tưởng, còn trong hiện thực thì không có tròn đầy, 
nên nói là Irréel : vô hồ xứ giả. Tuy nhiên dầu không hiện thực đầy đủ  nhưng lại có lác đác  đó đây 
từng vụn mảnh, vậy là đủ cho một nền minh triết thành hình và được gọi là huyền sử. “ 

VIII .- Từ Nghệ thuật tới đạo thuật 
“ Vì thế trong việc giải thích huyền sử điều phải tránh hơn hết là óc độc tài. Chớ nói rằng chỉ có 
thế nầy mới lá phải, thế kia mới là đúng .  

1.- Sự đòi hỏi cái học đạt cơ cấu 
Vì những việc đó thuộc thời khuyết sử làm sao kiểm soát mà dám nói dựng đứng lên như vậy. Bảo 
rằng Tổ tiên dân Việt không liên hệ chi tới Bách Việt vì đường xa đầy hiểm trở. Vậy hỏi tại sao có 
người ở suốt tự bờ Dương Tử tới Bắc Việt, trống Ðồng tìm được cùng khắp trong vùng đó  . . .   Và 
tại sao mọi trang huyền sử của ta đều cùng một cơ cấu với Nho nguyên thuỷ.  Xem bề ngoài coi như 
khác, nhưng khi đạt cơ cấu thì lại là một. Tất nhiên muốn đạt cơ cấu  phải có cái học bao la chứ cái 
học quá ít như xưa thì thấy được gì . Ngay việc mình đang ở trình độ nào cũng chưa thấy được, chứ 
đừng nói chi cao hơn.  

2.- Trình độ học thức và giác ngộ 
Trình độ học thức và giác ngộ  của con người có thể chia ra 4 chặng : 
 

a.- Ý kiến 
Trước hết lá ý kiến  là những tin tưởng tư riêng  không có lý chứng hay những lý chứng lạc chạc. 
 

b.- Chủ trương 
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Ðợt hai là chủ trương cao hơn ý kiến  ở chỗ câu quyết đáp nào cũng có lý chứng tài liệu đối chiếu với 
các khám phá đủ loại, nhiều khi có cả hệ thống.  Tuy nhiên nếu không thêm óc triết học thì cũng mới 
là bác học, có bề thế hơn đợt nhất thôi . 
 

c.- Một triết học có chủ thuyết 
Nếu thêm vào đó một triết học thì ta có chủ thuyết, nếu đó là tay đã nắm vững được triết học đến 
trình độ đã có hệ thống, Nho giáo kêu là có lập trường ( lập ) nên gọi chủ thuyết là vì vậy. Chủ là có 
đường hướng, còn thuyết là nói lên tính chất nặng về lý thuyết phần lớn cứng đọng. 
 

d .- Một chủ đạo 
Sau cùng đến chủ đạo là không những có triết mà còn đạt triết lý tức là thâu hoá triết tới độ sống 
động biểu lộ ra bằng phát kiến mới mẻ, làm nổi lên được những mối liên hệ  trước kia chưa ai thấy, ít 
ra cách minh nhiên.  Tự đấy quan trọng được dồn lên trên những nét căn cơ mà bỏ nhẹ những đợt 
dưới thuộc dữ kiện . Vì thứ nhất đó chỉ là những điều ước đoán không còn thể nào minh chứng .  Thứ 
đến là khi lặn lội trong  những dữ kiện thì mắt dễ bị che lấp  không cho thấy được cái cơ cấu uyên 
nguyên.  
Triết gia là những người có thể đưa ra chủ đạo, chỉ nhắm vào một điểm trong trăm ngàn điểm, 
nhưng một mà lại căn bản để có thể móc nối được tất cả.  
Người đạt chủ đạo sẽ có quyền như thi sĩ động vào huyền sử thì không phải là kể chuyện y nguyên ( 
đó là việc của bác học, của khảo cổ ), nhưng là “ thuật nhi tác ”.   Và tất nhiên là có nhiều tác khác 
nhau. Cũng như câu : “ Quỳ nhất túc ” ông Quỳ có một chân, mà với Khổng lại mang ý nghĩa chỉ 
một ông Quỳ là đủ. Còn với Trang Tử là triết gia kiêm thi sĩ thì lại đem Quỳ một chân chọi với con 
rết ngàn chân.  Với Sơn Hải Kinh thì Quỳ là con vật giống bò, không ngà, mình xanh chỉ có một 
chân, Hoàng Ðế bắt lột da làm trống tiếng vang ra 500 dặm . . . ( Dances 509 ).    Ðấy là quyền của 
thi sĩ, của triết gia, hơn thế nữa phải nói đó là sứ mạng của họ, họ không “ Thuật nhi thuật ” , mà họ “ 
thuật nhi tác ”, mà đã là tác tất có nhiều lối, nên hầu hết các trang huyền sử  các truyện truyền kỳ  đều 
có nhiều dịch bản  cũng như có nhiều lối giải nghĩa  được đề nghị.  Ðiều quan trọng là không phải tìm 
xem dịch bản nào lối giải nghĩa nào đúng, vì đúng với cái chi ?   Làm sao kiểm soát . Quả quyết thế 
này hay thế nọ chỉ là ý kiến. 
 
Vậy điều cần thiết là phải xem người kể lại muốn nói lên cái chi với truyện đó, với lối giải nghĩa 
đó có khả năng nào để kích động cảm quan của người thời đại, có đưa ra một kinh nghiệm sống 
mới chăng. Sống mới là cảm mới, nghĩ mới, thấy mới.  Ðấy mới là điều quan trọng.  Vì thế triết 
gia không nhằm làm việc  thông thái mà nhằm tác động tâm hồn. Vậy phải xem họ muốn nói lên 
cái chi xuyên qua những trang huyền sử nọ, với những lối giải nghĩa đề nghị, đấy mới là chủ đạo, đấy 
mới là Minh triết ( Sagesse )  bên dưới chỉ là savoir, là học vấn là thông thái.  Với thông thái không 
thể nói truyện về nguồn mà chì là khảo cổ.  Về nguồn đòi hỏi một khả năng sáng tạo phong 
phú. Chính vì thế mà trong trăm ngàn ý kiến, vị tất đã có một cuộc về nguồn trung thực.  Tóm lại mà 
nói thì chỉ nên coi huyền thoại được triết giải nghĩa như là những phát ngôn viên của triết gia.  “ 

IX.- Cái giống của Thần 

1.- Ði tìm tiêu điểm 
a.- Hai lối đọc 

“ Có hai lối đọc sử, một để biết và một để hiểu.  Ðọc để biết ( information ) không đem lại gì mấy 
sâu xa.   Thí dụ đọc lịch sử đế quốc Roma  ta thấy họ là một dân rất giàu óc tôn giáo, thờ đủ thứ thần, 
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nào : Jupiter, Mars, Quirinus, Junon, Minerve, nào Demeter, Liber, Libera. . . , ( Jupiter : thần của 
tăng lữ, nổi vượt trong chế độ thần quyền; Mars: thần chiến tranh của quân nhân, Quirinus : thần của 
công kỹ nghệ và những gì tinh xảo .  Bộ ba này hoàn toàn đực, đến bộ hai sau thì có hai thần nữ là 
Junon và Minerve ) và sau đó người ta đọc sang trang khác, cứ thế cho đến lúc đế quốc tan vỡ, gấp 
sách lại rồi để đọc sách khác .  Lối đọc trên chẳng đưa lại gì lắm ngoài sự thoả mãn óc hiếu tri, nói 
toạc ra là óc tò mò .    Muốn đi sâu hơn để tìm lý do tại sao đế quốc Roma sụp đổ, tại sao lại thờ thần 
nọ mà không thờ thần kia . . ., thì phải đọc theo lối huyền sử, hay cơ cấu.  
 

b.- Thần minh là tấm gương phản hiếu thái độ của con người 
Lúc ấy mới có thể nhận ra thí dụ tại sao dân này thờ thần nam rồi sau thờ thần nữ. Tại sao thần Mars 
lần lần chiếm chỗ cao nhất trong đền Capitole. . . Lúc ấy chúng ta sẽ nhận ra thần thoại là tấm 
gương phản chiếu  khá trung thực mức tiến bộ của tâm thức con người, cũng như sự giao thoa 
giữa nhiều nền văn minh.  Thí dụ các dân bản thổ nông nghiệp thường thờ thần nữ, dân xâm 
lăng du mục thờ thần nam.  Ðó là luật chung, nhưng có rất nhiều mẹo trừ tuỳ lúc.  
Thời mà Roma ưa chuộng chiến tranh để mở mang bờ cõi  thì thần chiến tranh Mars làm chủ đền 
Capitole. Khi thời bình trở lại thì các thần hiền ra, có khi thần nữ chiếm chỗ thần nam: thay vì bộ ba 
Mars, Jupiter, Quirinus thì ra Jupiter, Junon, Minerve, khi xâm lăng là du mục thì tôn thờ sức mạnh, 
mà vì đàn bà thuộc phái yếu nên không đáng kể.  Sự kiện ấy chiếu giãi lên thượng giới  theo luật “ 
người sao chiêm bao làm vậy ”, hay là người ta dựng lên thần minh giống ảnh tượng mình.      
Khi mình tôn thờ sức mạnh thì thần họ thờ tất cũng phải mạnh, mà cho được thế thì cần trang bị cho 
một cái giống đực. Thế rồi cũng y như trên mặt chính trị xâm lăng  đàn áp dân bản thổ nông nghiệp 
thế nào thì trên bình diện tinh thần, thần nam đàn áp thần nữ cũng thế, vì thần nữ thường là của nông 
nghiệp. Vì văn minh nông nghiệp xuất khởi từ đàn bà ( Civ. I . 53 ) , nói khác văn minh khởi lên từ 
lúc bỏ săn lượm để đi vào nông nghiệp, mà vì các bà đặt nền cho nông nghiệp, nên các bà làm 
chủ: các thần tất nhiên cũng là thần bà. Các dân du mục có phụ hệ mạnh như udée, Islam, 
Protestant . . . đều không có thần nữ  ( Civ. I 235 ).  Nói chung thì các thần bà xuất hiện trước các 
thần ông, các thần ông đến muộn về sau, đâu đâu cũng thế  ( Civ. I . 55 ) .   Thoạt mới xuất hiện, các 
thần ông đều dữ như ngáo ộp, lâu ngày bắt chước người mà hiền từ ra ( Civ. I.  89 ).  Dân Assyrie thờ 
thần mặt trời  là Ashur  rất dữ, sau hiền dần ra thì thì thờ thần nữ Nina, rồi đổi tên kinh đô thành 
Ninive để kính thần.  
Xem vậy đủ biết thần minh trở nên tấm gương phản chiếu thái độ của con người: lúc xâm lăng 
thì hung hãn khát máu, nhưng sau lúc chiếm được đất đai của nông nghiệp, trở nên hiếu hòa rồi nhu 
thuận thì cũng từ ba thần đực hoá cái như vừa nói trên về bộ ba ở điện Capitole.   Tất cả những điểm 
trên sẽ hiển hiện ra hiển nhiên khi đọc lịch sử văn minh nhân loại theo lối huyền sử.  Vì lúc ấy ta sẽ 
nhận ra lịch sử dân nào cũng tương tự  ở mấy điểm đại đồng như trên . 
 

c.- Minh triết: Sự điều hoà hai yếu tố Tự do và trật tự 
Ðế quốc Roma không khác chi cả. Người Roma xâm lăng đàn áp các dân bản thổ Ý ( à base italiote ) 
bắt làm hạ dân ( plébéciens ) còn họ thì làm thượng cấp ( Patriciens ) nắm hết cả quyền đời ( sénat ) 
lẫn quyền đạo. Vì thế các thần của thổ dân italiote ( Plébéiens ) không được thờ.  Nhưng đến năm 496 
trước kỷ nguyên thì nhóm này khởi loạn tuyên bố là các thần không vợ chẳng mấy đáng tin và họ lập 
đền thờ bộ ba giấu chất mẹ là : Demeter, Liber, Libera  ( Liber : thần chồng, Libera: thần vợ, cả hai 
coi sóc vườn nho, Demeter : thần nữ )  trên núi Aventin chống với ba thần của thượng viện trên núi 
Capitole ( la triade capitoline ).  Ðó là một pha trong rất nhiều cuộc xô xát giữa hai bên xâm lăng và 
bị trị, hay giữa du mục và nông nghiệp, nó sẽ mang rất nhiều hình thái khác nhau qua nhiều thời và 
do sự pha trộn, nhưng tựu trung là một bên bênh vực chuyên chế , một bên tự do . 
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Cả hai yếu tố cùng cần thiết  cho xã hội loài người: nếu chỉ có tự do dân chủ thì sẽ đưa đến hỗn 
loạn, nên cần trật tự. Nhưng chỉ nghĩ đến trật tự thì sẽ biến ra chuyên chế, thì coi con người bị 
cai trị sẽ phải sống theo lối con vật, đời sống chẳng còn chi ý nghĩa.   Minh triết là ở tại sự điều 
hoà cả hai yếu tố đó . Thiếu nó là văn minh sụp đổ . 

d.- Thần và văn hoá 
Nền dân chủ Hy Lạp sụp đổ vì đã không điều hòa nổi tự do với kỷ luật như kiểu làng và nước của 
Việt Nho đã làm được giữa sự tự trị của làng và sự hùng mạnh bền vững của nước ( aucun moyen ne 
fut découvert qui peut concilier l’autonomie locale avec la stabilité  et la puissance de la nation . Civ. 
VI . 124 ). Phần nhiều cứ từ thái cực nọ sang thái cực kia. Tiêu biểu nhất có lẽ có lẽ là nữ thần 
Artémis thừa thắng xông lên, trên ngực mọc ra  một tá vú ( Civ. VI . 161 ) . Trời ! vú mà đóng đến 
đại tá là nguy. Thế nhưng ở đời cái đức chừng mực rất khó.  Dân Ý đã không hiểu lẽ chừng mực đó, 
nên lúc chống lại thân đực của xâm lăng lại có lúc đưa ra bộ ba toàn bà. Ba chữ nữ chồng lên nhau 
thành chữ gian ( 姦 ): Gian giảo cũng như gian nan , mà chính sự quá đáng đó của hai bên đã là cớ 
sâu xa dẫn công hoà Roma đến nghĩa địa. 
Vì thế trong việc nghiên cứu về các thần thì cần xem đến cái giống, điều đó hệ trọng lắm, vì nếu toàn 
đực thì hiểu là quá du mục, pháp hình, chuyên chế, nếu toàn mẹt  thì lại quá nhu nhược . 
Tóm lại thì khi đọc sử theo lối huyền sử  chúng ta có thể dùng sự đực cái của các thần làm một 
tiêu điểm rất cần thiết đến nỗi các sử gia lớn cho rằng không thể hiểu được  một người hay một 
dân khi chưa biết tính chất của các thần  được họ tôn thờ ( Civ. I 253 ) . Vì thế muốn hiểu sâu 
xa nền văn hoá  Việt Nho chúng ta phải nghiên cứu về khía cạnh đó để sự đặt vị trí cho mức 
tiến bộ có nền tảng .  
 

e.- Các hình thái của thần 
Tuy nhiên đó mới là một khía cạnh, còn toàn bộ vấn đề nằm trong các hình thái của thần, đã từng di 
chuyển từ vật qua cây cối, đến con thú vật rồi mới đến con người và sau cùng mới đến luật thiên 
nhiên phổ biến. 
Theo đó thì các dân sơ khai thờ cục đá, rồi tiến lên đợt nhì thì thờ thần cây, đến sau thờ thần 
thú ( các vật đủ loại ), sau cùng mới đến thần nhân hình và chính ở giai đoạn này mà có vấn đề 
thần đực, thần cái. Sau cùng mới đạt thần vô hình vô tượng: tức không còn quan niệm Thượng 
Ðế như một nhân vị, nhưng như luật thiên nhiên siêu ngã chỉ huy khắp hết. “ 

2.- Mức độ tiến theo thần thoại của Việt Nho 
“ Việt Nho nói đây không những chỉ Việt Nam mà còn cả Mường, Thái, Mán, Mèo, Chiêm Thành . . .  
Vì tất cả đều có họ máu hàng ngang với Bách Việt, Tam Miêu, cho nên cơ sở tinh thần của họ lúc ấy 
chỉ khác ta về tiều tiết mà thôi. Vì thế ở đây tôi trưng dẫn tất cả cổ tích của họ như nhau.  Ðọc thần 
thoại và cổ tích nước nhà ta nhận thấy có dấu vết rõ thời mẫu hệ hay mẫu tộc ( mẫu hệ mẫu quyền thì 
quyền cai trị trong tay mẹ, mẫu tộc thì có thể mẹ không nắm quyền cai trị, nhưng  con cái tính theo 
họ mẹ ).  Thời đó được ghi dấu bằng những truyện con không có cha, chỉ có mẹ như truyện Pôrômê 
bên Chiêm Thành. 

a.-Chuyên Pôrômê 
Ở miền Parik ( tức Phan Rí ngày nay ) có một người con gái không hề đi lại với một người đàn ông 
nào, thế mà bổng một ngày kia có thai, cha mẹ cho nàng là gái hư đuổi đi . . . nên nàng phải trải qua 
nhiều trắc trở, cuối cùng nàng sinh được một con trai đặt tên là Pôrômê, sau lên làm vua Chiêm 
Thành . . . ( đọc thêm chi tiết trong Văn học II . 393 ). 
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Câu truyện trên nhắc đến thời mẫu tộc, chưa có phép cưới xin thì con gái nào cũng có thể sinh con 
mà không có chồng.  Như vậy đâu có việc chửa hoang. Vi con vẫn được làm vua . . .  Nhưng vì 
truyện được kể lại lúc đã có thể chế cưới xin, nên mới có truyện mẹ Pôrômê bị đuổi đi, vì tội chửa “ 
hoang ”. 
 

b.- Chuyện nàng Hàn 
Ngày xưa ở Phong Châu xứ Thái có một người con gái đồng trinh dũng cảm khác thường tên gọi là 
nàng Hàn . . .  Ðể đương đầu với quân giặc lăm le xâm chiếm xứ mình, nàng Hàn quy tụ các tay dũng 
sĩ, tập hợp dân chúng trong miền lập thành đạo binh hùng mạnh. Trong đám bộ hạ của nàng có ba 
viên tướng ra trận không bao giờ chịu lùi . . . Dẹp giặc xong nàng bay về trời, dân chúng lập đền thờ 
nàng như anh hùng dân tộc. Các tuồng hát ở xứ Thái hay nhắc nhở đến nàng Hàn người nữ hào kiệt 
thượng du Bắc Việt.   ( Văn học II . 258 ) . 
Truyện này cũng giống như truyện bà Trưng bà Triệu, đều phản chiếu giai đoạn mẫu hệ: quyền bà to 
hơn ông, một bà mà ba ông tướng phụ. Chữ Phong Châu làm ta liên tưởng đến nàng Âu Cơ cũng đem 
50 con lên ở Phong Châu, tức miền núi nơi còn duy trì mẫu hệ mẫu tộc lâu đời về sau.  
 

c.-Trường ca 
Hùng ca K’Ðam Di của Rađê nói lên thời giao thoa giữa mẫu hệ và phụ hệ. Theo tục Rađê thì vợ đi 
hỏi chồng, nhưng Ðam Di đã đi ngược tục lệ là chính chàng đi hỏi nàng.  ( Văn học II . 77 ) . 
 

d.-Thần lúa dân Yang Ri 
Là nữ thần và chính các bà đứng chủ tế.   ( Văn học II . 77 ). 
Truyện này có thể là tang chứng mờ nhạt về nguồn gốc nghề nông do các bà, cũng như các bà đứng 
đầu trong cả việc tế tự, lúc ấy đàn ông chỉ được xem lễ, chưa được tế lễ. Có thể đó là giai đoạn thần 
xã mễ của các bà ( các Mỵ Nương, Mỵ Châu., Mệ Nàng . . . ) chưa đến giai đoạn xã tắc của du mục, 
choán mất quyền chủ tế của các bà. Tuy nhiên Việt Nho không để các bà bị tước đoạt quyền tế lễ  ít 
ra trong dân gian, nên ở lễ Gia tiên các bà vẫn giữ quyền đồng tế với các ông. 
 

e.- Truyện con tằm 
 Ngày xưa có một người con gái tên là Tơ, cha mẹ đều mất sớm, phải đem thân đi hầu hạ một bà goá 
giàu có. Tánh tình của bà chủ nhà ác nghiệt quá đỗi, khiến một hôm thị Tơ bỏ trốn đi, chạy vào một 
khu rừng, nghĩ bụng thà chết vào bụng thù dữ còn hơn là ở mãi trong cảnh khốn khổ bị hành hạ hàng 
ngày. Thị Tơ chạy đi được một quảng khá xa, phần mấy lâu nay ăn uống thiếu thốn đuối sức, phần 
vất vả băng rùng lội suối  nên ngả ngất nằm trên một tảng đá. 
Thần núi ở đấy thấu rõ tình cảnh đáng thương của cô gái hiền lành thơ ngây mới theo dõi che chở.  
Khi Thị Tơ bừng mắt tỉnh dậy tưởng chừng mình như vừa qua một giấc chiêm bao. Cảnh vật chung 
quanh khác hẳn lúc nàng ngất đi. Nàng thấy mình nằm trong một cái động, rêu trải mền dịu như 
nhung, dưới chân một dòng suối trong chảy qua kẻ đá êm đềm như tiếng nhạc. Trước mắt nàng vừa 
tầm tay với vô số những trái cây ngon chín thẳm lủng lẳng ở dây leo buông xuống như rèm che của 
động.  Ðang đói khát sẵn, nàng đưa tay liền hái ăn ngấu nghiến  ngon lành.  Sau bữa ăn thanh đạm ấy 
, trong người nàng cảm thấy nhẹ nhàng khác thường. Thần núi hiện hình một ông lão râu tóc bạc phơ, 
tay chống gậy trúc bước đến gần nàng. Trông thấy cụ già phúc hậu, thị Tơ vái chào kính cẩn.  Ông 
lão làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi nàng ở đâu đến đây, làm sao lạc lỏng một mình giữa rừng núi vắng. Thị 
Tơ chân thành kể lại đầu đuôi mọi nỗi về kiếp sống đầy đọa của mình. Ông lão lắc đầu tội nghiệp cho 
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nàng rồi khuyên nhủ : Cháu trốn đi như vậy là phải. Cháu cứ  ở lại đây, có lẽ được yên thân hơn, có 
lão trông chừng cho .  Thưa cụ, cụ là ân nhân của cháu, xin cụ cho cháu được biết cụ ở đâu ?  
Cả khu rừng núi này là nhà của lão. Lão sống bằng nghề đốn củi, nên nay đây mai đó luôn. Cháu 
đừng lo ngại, thỉnh thoảng có lão lại thăm, nếu có việc gì cần đến lão, cháu cứ tới mỏn đá gọi: “ Ông 
Tiều ơi ! ” là có lão đến ngay.  Sáng hôm sau ông lạo trở lại cho thị Tơ một bọc quần áo mới để thay 
bộ đố cũ rách nát.   Từ đó thị Tơ sống cuộc đời thanh thản, tự do không phải lo đến ngày mai, cũng 
không rầu buồn nghĩ đến ngày qua. Dần dần chim chóc các thú rừng  đến làm quen với nàng, ngày 
ngày mang lại cho những trái cây ngon ngọt, quý lạ để dùng làm thức ăn  Sống như thế nhan sắc thị 
Tơ ngày một rạng rỡ  như đoá hoa rừng đang độ tốt tươi.  Vào thuở bấy giờ, ở thượng giới có một vị 
thần đam mê khoái lạc, sau khi biến cõi thiên đình thành một chỗ trác táng, rồi chán những lạc thú 
trên trời, thần tìm xuống trần gian.  Nhờ phép tắc siêu phàm, vị thần biến hoá ra đủ mọi hình dạng để 
cảm dỗ đàn bà con gái nhan sắc.  Từ giới thượng lưu cho đến bình dân, thần hiện ra khắp nơi, khi là 
vị quan trẻ đẹp, tài hoa lỗi lạc, khi là một thanh niên tuấn tú, phong nhã đa tình, để lôi cuốn bao nhiêu 
người đẹp vào trong vòng sắc dục.   Không một người đàn bà con gái nào  bị để ý đến mà tránh khỏi  
sức thu hút của thần, để khỏi rơi vào vòng đam mê. Thần đã chán chê trong đám thượng lưu xa hoa, 
một hôm đi tìm lạc thú ở nơi thôn dã, qua  khu rừng vắng, không một bóng người, tình cờ bổng gặp 
cô gái rừng xanh  đang nô đùa với bầy chim cùng muông thú. Sau phút sửng sờ trước sắc đẹp của Thị 
Tơ, lòng dục bừng cháy lên, thần mon men rẽ lá tiến lại định vồ lấy người đẹp. Một tiếng chim kêu 
thất thanh cả cô gái cùng muông thú vội vàng bỏ chạy trước người lạ, thần ra sức đuổi theo. Thị Tơ 
quen sống giữa thiên nhiên đã trở nên nhanh nhẹn khác thường, chạy đo như gió, thần bèn giở phép 
phóng theo.  Trong lúc thần sắp chụp được  thì con nai lớn đến quỳ xuống cho thị Tơ leo lên lưng mà 
thoát khỏi tay dâm thần.  Nai đưa tới động, thị Tơ sợ hãi không dám bước ra  ngoài nữa .     
Nàng trèo lên mỏn đá, gọi “ ông tiều ơi! ” ba lần thì ông lão hiện ra.  Ông lão căn dặn nàng cẩn thận 
và trao cho nàng một chiếc vòng ngọc, đeo vào tay có thể muốn tàng hình lúc nào cũng được. Nhờ 
thế mà nàng tránh khỏi sự săn đón của vị thần muốn chiếm đoạt nàng.   Thấy công đeo đuổi của mình 
không kết quả, thua trí một sơn nữ, thần nổi giận thế quyết bắt nàng cho kỳ được.  Nhờ phép siêu 
phàm, thần giăng một cái lưới rộng lớn với những sợi chỉ thật nhỏ và thật chắc bao vây cả khu rừng. 
Cô gái không dè nên bị mắc vào lưới, may nhờ một con bạch tượng dùng ngà đâm thủng, cứu thoát 
nàng một lần nữa. Nàng gọi đến ông Tiều.  Ông lão hiện ra khuyên nàng lần sau có bị vướng lưới thì 
kêu đến tên Phật Bà Quan Âm.          Vì sợ mắc bẩy nên đã lâu thị Tơ không dám ra khỏi động  
Nhưng rối lòng ham muốn tự do chạy nhảy lại thúc dục nàng đi. Lần này nàng hướng về phía khác để 
tránh sự theo dõi của vị thân si tình. Song nhờ phép thần thông, vị thần biết được giờ nàng đi và nơi 
nàng đến, nên giăng lưới trước bắt được. Nhớ lới ông lão dặn, nàng kêu đến tên Phật Bà Quan Âm, 
thì nhiệm màu thay tất cả các sợi chỉ lưới đều rút gọn lại thu tròn bằng một hạt đậu lạc. 
Trong lúc nàng mở miệng gọi đến lần thứ hai  thì trái chỉ theo hơi nàng hút vào trong bụng . 
Thấy phép tắc thần thông bị một cô gái thu mất, lòng tự ái của thần bị kẻ phàm trần trêu ngươi quá 
đỗi, vị thần nổi trận lôi đình nghĩ cách trả thù. Lập tức thần nhắn gọi Thiên lôi ở dưới quyền mình 
trước kia lên. Thần sét rủ các bạn: thần Gió, thần Mưa, thần Sấm, thần Chớp cùng đến ra mắt. Vị thần 
mê gái nhờ thần Thiên lôi giúp mình đánh cho tan tành quần áo cô gái đang nô đùa với bầy thú giữa 
rừng kia, song đừng làm hại đến người nàng. Thần sét vâng lời rồi chỉ trong nháy mắt, giữa lúc cô gái 
đang vuốt ve mấy con nai bên dòng suối  thì mây đen kéo đến kín trời, gió nổi lên dữ dội, sấm nổ ầm 
ầm, chớp nhoáng chằng chịt, mưa tuôn xối xả. Thị Tơ bỏ chạy về động, bổng một tiếng sét nổ vang 
trời, rung chuyển cả núi rừng nhằm bổ xuống người nàng. Thị Tơ không hề hấn gì, song lớp quần áo 
che phủ người nàng đã tan biến đâu mất . Vị thân đứng trên một mỏm đá cao chứng kiến cảnh tượng 
ấy, phá lên cười đắc thắng, rồi sôi nổi chạy về phía người đẹp trần truồng.  Nhưng thần lại phải thất 
vọng lần nữa, vì chiếc vòng ngọc đeo ở tay đã giúp cho thị Tơ thành ra vô hình. Ðêm xuống thị Tơ 
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khó nhọc lần mò về đến trong động. Nàng thẹn thùng với tất cả xung quanh  tưởng chừng như vật gì 
cũng có mắt đang tò mò nhìn mình. Trần truồng nàng không dám gọi đến ông lão hay lũ thú rừng 
quen biết đến cứu giúp.   Nàng lui vào cuối động, rét run lẩy bẩy. Tấm lưới thần dã nuốt vào bụng 
làm cho nàng khó chịu, nôn ra một đống chỉ mềm dịu, bền chắc. Lạnh quá nàng lấy quấn vào người 
làm một thứ mền  đắp ấm áp. Thế rồi nàng dần dần tắt thở trong cái ổ chỉ êm dịu ấy.  Trước khi linh 
hồn rời khỏi xác, nàng thành khẩn nghĩ đến những kẻ nghèo nàn, khốn khổ thiếu quần áo che thân, 
phải chết lạnh lẽo như nàng  tự nguyện sẽ giúp cho họ may mặc, đem những sợi chỉ này dệt thành 
quần áo . Vì thế mà nàng chết đi hóa thành con tằm. 
Ðể thực hiện lời nguyện ước, hồn nàng mang theo đống chỉ tơ giăng ở ngọn cây dâu trong vườn 
Thượng Uyển, nơi Hoàng hậu cùng Vua  thường tới ngự mỗi chiều.  Khi Hoàng hậu ngang qua, hồn 
nàng mới nhả ra các sợi tơ vàng óng ánh tung bay cho gió mơn man. Hoàng hậu ngạc nhiên hứng lấy 
thấy chỉ tơ đẹp, ánh vàng, mềm dịu, bứt thử mới hay là sợi trông mỏng manh mà dẻo chắc lạ thường.   
Dâng lên Vua xem, Hoàng hậu ước mong được một chiếc áo dệt bằng những sợi tơ vàng đẹp ấy .     
Niềm mông ước của Hoàng hậu được nhà Vua sai thực hiện. Tất cả những sợi tơ vàng trong vườn 
Ngự Uyển được thu góp lại, bao nhiêu thợ dệt tài giỏi trong nước được triệu vào cung, rồi chẳng mấy 
chốc, một tấm lụa vàng cực kỳ mềm dịu bền chắc, rạng rỡ dâng lên trước mắt Vua  Hoàng hậu vui 
mừng sai cắt may cho mình một chiếc áo dài, để hôm sau ra triều ngự cạnh Vua . Cả triều đình sửng 
sốt trước vẻ đẹp của chiếc áo hàng mới làm tăng thêm bội phần nhan sắc  của người mặc  Vua mới 
cho triều thần hay là chính Hoàng hậu đã khám phá ra  thứ chỉ tơ quý lạ đó, và cho phép các quan 
cùng nhà giàu có trong nước được bắt chước Hoàng hậu may mặc thứ hàng mới kia. 
Từ đó nghề trồng dâu,nuôi tằm bắt đầu nảy nở, đáp lại nguyện vọng thiết tha của cô gái quê mùa thị 
Tơ . “   ( Văn học II . 92 ) . 
 

g.- Bốn đóng góp của các bà vào nền văn minh 
“ Câu truyện trên  nói lên nguồn gốc tơ lụa dệt vải . . .là do các bà . Dệt vải là bước lớn thứ nhì  trong 
bốn bước loài người đi vào văn minh là : 
  Gieo gặt 
  Dệt vải 
   Làm nhà  
  Chữ viết  
Trong 4 bước đó thì bước đầu Gieo Gặt là công các bà đã có, bây giờ đến bước thứ hai là Dệt Vải và 
may mặc. Thị Tơ cùng một hàng với bà Lụy Tổ là người đàn bà được tiếng đã phát minh ra việc nuôi 
tằm, vậy bước hai cũng là công các bà.  Còn bước ba là làm nhà thì huyền sử nước ta cũng quy công  
cho các bà tức “ Cửu Thiên Huyền nữ ”.   Bây giờ đến bước thứ 4 là chữ viết thì không có gì chứng 
tỏ cách trực tiếp phần khởi sáng kiến của các bà, nhưng gián tiếp thì ta có thể thấy trong những 
truyện như cây Kỳ Nam sau đây:  
 

h .- Chuyện cây Kỳ Nam 
Ngày xưa ở miệt Khánh Hoà cuối miền Trung Việt, có một cô gái nhan sắc lại có pháp thuật, theo 
thuyền buôn bán sang đất Trung Hoa.  Một vị Hoàng tử nước Tàu cảm vì sắc đẹp duyên dáng của cô 
gái, rước về làm vợ, sinh được hai trai rất tuấn tú. Nhưng chẳng được bao lâu Hoàng tử lại say mê 
một thiếu nữ Phúc Kiến, rồi đâm ra hửng hờ đối với người vợ miền Nam.     Nàng làm đủ mọi cách 
để chiếm lại tình yêu của chồng, song không kết quả, mới đành nghĩ tới việc trở về nước và đem hai 
con theo.  Thời bấy giờ gỗ Ký Nam rất hiếm có ở đất Trung Hoa, người ta dùng làm thuốc và làm mũ 
cho các vị đại thần. Biết ở xứ mình không có cây quý này, người đàn bà bị tình phụ mới tính đưa về  
cho xứ sở một quyền lợi hiếm có. Thế rồi ngày vĩnh biệt đất nước người chồng phụ bạc, nàng bẻ một 
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cành cây Kỳ nam, đọc thần chú, trổ pháp thuật thu tất cả những cây Kỳ Nam mọc trên đất Trung Hoa 
kết lại thành một cái bè lớn, rồi cùng hai con bước lên, nhắm về phía miền Nam mà đi. Cành lá các 
cây Kỳ Nam kết thành buồm theo gió về bờ biển Việt Nam, tấp vào cửa Bé ở tỉnh Khánh Hoà. Người 
mẹ cùng hai con lên đất liền, làm nhà trên một ngọn núi ở tại cửa sông giáp biển. Nàng dùng phép 
tung cây Kỳ Nam ra tứ phía mọc lên khắp núi ngào ngạt hương thơm, rồi do đó mà ngọn núi này lấy 
tên là Hương sơn.  Khi Hoàng tử nhận thấy vợ đã bỏ đi mất, đồng thời tất cả những cây Kỳ Nam đều 
biến sạch trên đất nước Trung Hoa , đoán biết vợ đã dùng pháp thuật làm việc đó, mới dong thuyền 
lớn tiến về phương Nam. Sau khi gặp lại vợ con trên núi Hương sơn, Hoàng tử van nài vợ trở về xứ 
mình cùng trả lại giống Kỳ Nam quý giá cho Trung Hoa và thề thốt từ đây nguyện chung tình cùng 
vợ cho đến chết  Nhưng người vợ không tin lòng chung thuỷ của chồng nữa, lại không muốn rời bỏ 
quê hương, mới cho bày một tiệc lớn để đón mừng Hoàng tử và mời tất cả mọi người ở thuyền đến 
dự.  Trong lúc đang yến tiệc vui vẻ, không rõ vì đâu một tảng đá lớn trên ngọn Hương sơn lăn xuống 
làm đắm vỡ chiếc thuyền lớn. Hoàng tử đành phải ở lại luôn với vợ con .  Ngày nay người ta còn thấy 
dấu tích câu truyện này ở cửa sông Bé hai tảng đá chồng chất lên nhau, tảng dưới giống như đầu lái 
chiếc thuyền Trung Hoa bị đắm, còn tảng trên là đá rời từ núi xuống.  
Hai vợ chồng sống sung sướng, yên vui trên ngọn núi ngào ngạt hương thơm, đến khi chết dân chúng 
lập đền thờ người đàn bà đã đem về cho xứ sở cây Kỳ Nam. Còn hai người con trai là cậu Chài và 
cậu Quý, sau khi cha mẹ mất sớm chơi bời ngỗ nghịch làm hại đến danh tiếng của bà mẹ kỳ tài .  ( 
Văn học II . 85 ) 
 
Cây Kỳ Nam chỉ văn hoá Ðông Nam.      Ðông là hành Mộc, vì thế cây có vị trí rất cao trong văn 
hoá  Việt Nam, nên cây nói ở đây không là cây, mà là nền văn hoá nông nghiệp ( Mộc ) nên mới gọi 
là Kỳ Nam là một thứ văn minh mà hết mọi người ra cai trị đều phải học và dùng nó mà sửa mình, 
nên nói rằng : “ để làm mũ và làm thuốc cho các vị đại thần ”. 
Truyện bà Hoàng thâu mọi cây Kỳ Nam kết thành bè trẩy về phía Nam . . . nhắc nhở lại việc Ðế 
Minh tuần thú phương Nam tức là văn hoá nông nghiệp tháo chạy trước văn minh du mục Bắc 
phương.  Truyện bà Hoàng từ chối về Bắc nhắc lại vụ Hoàng đế án binh không cho mẹ con Âu 
Cơ  về thăm đất Bắc. . .  Tức là phương Bắc triền miên bị du mục, nên văn hoá nông nghiệp phải 
sống lây lất ở miền Nam.  

i.- Truyện thần rắn 
Ngày xưa, tại một làng Bắc Việt, hàng năm dân chúng đem tế sống một người cho vị thần  trong một 
ngôi đền gần hồ. Theo tục lệ thì lễ vật cúng thần phải là cô gái đồng trinh, các nhà ở trong làng phải 
thay phiên nhau theo lễ của làng đã ghi rõ. Ðến hôm cúng thần. Sau khi lễ xong, người ta để cô gái 
dùng làm lễ vật ở lại một mình trong ngôi đền, tắt hết đèn đuốc cho thần đến hưởng. Qua hôm sau thì 
không thấy dấu vết gì của cô gái bị hy sinh đã biến mất một cách bí mật trong đêm tối.  Dân trong 
làng đã nhiều lần tìm cách thoát tục nộp lễ vật quái gở đó, nhưng rồi các tai biến dịch tệ, mất  mùa 
xẩy đến liên tiếp, khiến các bậc kỳ lão phải thi hành lễ tế sống người cho thần.   Ðến một năm nọ đến 
phiên cô gái của ông Tiên chỉ trong làng phải làm vật hy sinh.  Cô ta không trốn tránh số phận ghê 
gớm đang chờ đợi mình, song quyết không chịu bó tay cho thần ăn thịt. Khi vào đền cô mang theo 
hai cây mác thật sắc đã đặt rèn riêng cho mình để tự vệ. Trong khi chờ đợi thần hiện ra, cô gái nhìn 
thây cửa miệng hang sâu ở dưới bàn thờ, nghĩ bụng chắc thần sẽ từ chỗ đó mà đến. Giữa đêm tối dày 
đặc, cô gái hồi hộp chờ, mắt không rời khỏi lỗ hang, hai tay lăm lăm giữ chặt khí giới  hờm sẵn. Quá 
nửa đêm, cô gái mệt mỏi  muốn thiếp đi, bổng nghe tiếng thở phì phì rồi một múi tanh từ phía dưới 
hang bay lên, đồng thời ló ra hai mắt như hai cục than đỏ. Cô gái xông lại phía trên cửa miệng hang, 
đứng dạng chân ra thủ thế rồi lấy hết sức bình sinh đâm chéo hai lưỡi mác vào đống đen đang cựa 
quậy. Ðối phương vùng vẫy dữ dội chỉ chực quật ngả cô gái, nàng càng ấn mạnh lưỡi dao vào sâu, cả 
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người đè xuống, rồi ngất lịm đi lúc nào không hay.  Ðến sáng ngày người ta mở cửa đền ra đã thấy cô 
gái chết đứng sững, hai tay vẫn giữ chặt hai lưỡi mác cắm ngập vào đầu to lớn của con rắn khổng lồ 
gần đứt lìa. Cái hang dưới bàn thờ sụp đổ vì con rắn vùng vẫy trong lúc dẫy chết, ăn thông dài ra đến 
tận hồ. Dân làng tát cạn nước hồ  thấy nhiều bộ xương của các cô gái đồng trinh đã tế sống cho quái 
vật. Cả làng tỏ lòng ngưỡng mộ cô gái đã hy sinh cứu làng thoát khỏi tai hoạ mảng xà vương, bèn 
chôn cất nàng rất trọng thể và lập đền thờ nàng làm thần làng.     ( Văn học II.  79 ). 
Truyện trên nói lên công của đàn bà bảo trì nền minh triết, hy sinh để giết chết rắn, là giống lẽ ra 
phải hoá thành rồng, thế mà ở đây không chịu hóa  lại còn nằm lì ở đợt rắn để tác hoạ với loài người . 
Bởi vậy mới bị giết . Truyện thần rắn nói lên vị trí đàn bà. Vị trí đó còn để nói lên nhiều lần khác  thí 
dụ câu truyện sáng tạo vạn vật sau đây:  
 

k.- Sáng tạo vạn vật 
Sau lúc dựng xong vũ trụ, ông Trời  mới bắt đầu tạo ra vạn vật. Tương truyền rằng ban đầu Trời dùng 
những chất cặn còn sót lại trong trời đất mà nặn ra đủ mọi giống vật, từ những con lớn đến những con 
bé nhỏ như sâu bọ . Sau đó trời mới gạn lấy chất trong để nặn ra con người . Do đó mà loài người 
khôn hơn giống vật . Về công việc nặn ra người Trời giao cho 12 nữ thần khéo tay mà hạ giới vẫn gọi 
là 12 bà mụ, 1à bà mụ mỗi người làm một công việc khác nhau, bà nắn tay nắn chân, bà nặn tai bà 
nặn mắt, bà nặn cơ quan sinh dục, bà dạy bò, dạy lật, bà dạy nói cười. . .  Có bà mụ đãng trí, nên 
giống người mới có kẻ á nam, á nữ, vì thiếu mất sinh thực khí .  Khi sáng tạo ra loài người, Trời có ý 
định cho họ sống mãi khỏi chết; hễ đến già rồi thì nằm yên một nơi trong ít lâu tự nhiên lớp da ngoài 
thay đổi, bỏ lốt già đi mà hoá lại trẻ, trái hẳn với giống rắn, vì bản chất độc ác nên chỉ sống đúng tuổi 
rồi phải chết. Một vị thần được phái xuống hạ giới để thi hành việc đó. Không ngờ lại gặp nhầm loại 
rắn trước. Lũ rắn biết được sứ mạng của thần Trời xuống tuyên án chết cho loài chúng, mới rủ nhau 
lại hàng vạn con xúm vây lấy sứ nhà Trời, nhất quyết bắt thần phải nói là: “ Rắn già rắn lột, người già 
người tuột vào săng ”, nếu không thì lũ rắn quyết một mất một còn với thần. Thây rắn dữ tợn, liều 
lĩnh chỉ chực hại mình, thiên sứ đành nghe theo lời chúng. Do đó mà loài rắn được lột xác sống mãi 
còn loài người  đến khi già đành phải chết.   Khi Trời hay tin, giận thiên thần đã làm trái với ý định 
của mình, mới đày xuống hạ giới làm kiếp bọ hung suốt đời chui rúc trong phân.   ( Văn học I . 70 ) 
 
Trong truyện trên ta thấy nữ thần giữ vai trò quan trọng là nặn nên con người. Còn ông Trời thì đã 
hiền từ lắm rồi, không còn tính hờn oán con người như trong nhiều thần thoại khác . Nhờ thế câu 
truyện tỏa ra bầu khí vui vui không gí bi đát lắm . . Chỉ một vài thiếu sót nhỏ quên lắp bu gi nhưng 
cái đó hoạ mới xảy ra còn truyện nhỡ nhàng lớn gây hại cho người thì là do loài rắn ( lại loài rắn ) 
đón đường ăn chặn mất sự trường sinh của con người, nhưng bị phạt nặng .Ngoài ra đối với Trời, 
Người không có gì phải oán trách. 

3.- Nhận xét 
a.- Huyền sử nước ta giàu Tiên 

Ðọc thần thoại của các sắc tộc Viêm Việt ( Mường, Thái, Rađê, Chàm, Việt ) ta nhận thấy sự tiến hoá 
đã lên đến mấp mí đợt sau cùng, điều này nhiều người không nhận ra, vì nhìn tất cả các truyện bằng 
nhau, từ tục thờ bình vôi, cục đá, các con thú vật. Nhưng nếu lấy đợt cuối cùng mà xét thì biết rằng 
tâm thức tiên Tổ đã đạt tâm linh tức đã vươn lên qua đợt bái vật; thờ hòn đá, cây đa, thần minh nhân 
hình đủ loại để đạt đợt nhân thoại, tức là trong huyền sử nước ta hầu không thấy có thần xuất hiện . 
Nếu có thì cũng phảng phất và hầu hết như những người tốt lành nhân hậu, bình dân chỉ mong giúp 
dân lành như nàng Hàn khi còn sinh tiền có ai biết nàng là thần đâu.   Vì thế huyền sử nước ta giàu 
Tiên hơn Thần.  
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Xét các dân chịu ảnh hưởng Chiêm Thành thì thấy mức độ nhân thoại có phần sút, nơi đó các thần 
xuất hiện nhiều hơn và cao hơn.  

b.- Quân bình giữa Tiên Ông và Tiên Bà 
Ðiểm thứ hai là sự quân bình giữa nam nữ, giữa Tiên Ông và Tiên Bà, hai bên ngang nhau, nếu có 
chênh lệch thì tuỳ nơi, tuỳ thời và nhiều khi thì nghiêng về phía các bà như tích giết chó dạy chồng  
hì rõ ràng là dấu vết thời các bà giữ vai  trên, còn phải dạy các ông  ( xem Văn học II . 132 ). 
Cũng như trong câu truyện bà “ Nữ Oa bằng ba mẫu ruộng ” đã nhắc đến chương trên thì ông 
Tứ Tượng thua cuộc.  Ðó là dấu câu truyện được hình thành trong nền văn hoá mẫu tộc vậy.  
Về sau dần thì các ông sẽ hơn, nhưng hơn là hơn ở vòng ngoài, còn vòng trong thì các bà vẫn 
nắm đằng chuôi.    Rõ ràng nhất có lẽ là câu chuyện cây Cam Xe bị đốn, xẩy ra với vua Pôrômê đã 
gặp trên kia. Truyện kể tiếp rằng:  “ Vua Việt Nam cùng đình thần bàn việc đánh Chiêm Thành nhận 
thấy rằng cây Cam Xe ( krêk )  và hai tướng Chế Nông, Chế Bốc là những trở lực chủ yếu. Vua nói: “ 
Hay là chúng ta cho một công chúa kết hôn với vua háo sắc dễ bị cám dỗ kia ! ”  Triều thần tán thành 
ý nghĩ thân tình đó, vua cho gọi người con gái đẹp nhất đến hỏi, công chúa tuân theo. Vua dặn dò : “ 
Con vào trong ấy làm sao cho được vua Chiêm yêu dấu mà bảo đốn cây thần đi ”.   Công chúa cùng 
hai thể nữ xuống thuyền vượt biển, trên 7 hôm đến nơi.  Ðồn canh ở biên giới báo động, người Việt 
trong thuyền cho hay: “ Chúng tôi đưa Công chúa nước chúng tôi đến ”. Vua tự mình đến gặp, Công 
chúa trang sức cực kỳ lộng lẫy, không gì có thể sánh bằng. Trông thấy nàng vua đã yêu ngay, nàng 
yêu cầu làm lễ thành hôn.  Lễ cưới trọng thể, trâu heo giết vô số. Vua Chiêm mê say Công chúa Việt 
bỏ quên hai bà vợ trước. Hai Công chúa em gái vua là Juk Béa  và Juk Bang hết lời khuyên nhủ vua 
nhớ đến bổn phận song chẳng được vua nghe.  Người đàn bà Việt quỷ quyệt giả đau ốm. Không có 
thuốc thang nào trị nổi. Vua đến thăm, nàng Út vờ nặng bệnh kêu rên thảm thiết. Các bậc tài giỏi 
Chiêm tinh, số thuật được vua mời đến chữa bệnh cho người yêu. Các nhà chiêm tinh xem xét tử vi, 
năm tháng cùng ngày giờ sinh của người đàn bà, không thấy có gì khác thường. Vua nghe tâu như 
vậy thì quát ầm lên: “ Lũ ngốc kia dám bảo là hậu ta không đau ốm gì cả? ”  Vua hỏi nàng Út : “ Hậu 
đau ở đâu ? ”  Thần thiếp không biết rõ nữa, ở bụng thì phải . – Trẫm chiều theo tất cả ý muốn của 
Hậu, Hậu đừng dấu gì trẫm hết !    - Chao ôi!  thần thiếp như chết  cả một bên người.  Vua khóc nói : 
Trẫm có thể làm gì bây giờ ? , Hậu hãy nói cho Trẫm yên lòng !   - Chao ôi !  chính cây Cam Xe đã 
hành hạ thiếp. Nếu Bệ hạ không đoái lòng thương thì thần thiếp chết mất!  Vua đang cơn giận dữ la 
lớn: Bớ thần Mộc, ta sẽ đốn ngươi đi, nếu người cứ làm thế, bội bạc với danh vị và chức tước mà ta 
đã trọng đãi ngươi   Vua triệu các quan đến bảo rằng: Trước kia thần Mộc phù hộ chúng ta, nhưng 
ngày nay nó hành hạ Hậu của Trẫm. Bảo với nó còn làm thế nữa thì Trẫm sẽ cho đốn. Theo tục lệ các 
khanh hãy soạn lễ vật ba trâu, nhiều heo và gà trống, rồi gọi thần cây báo cho hay. Nếu không tuân 
lệnh thì Trẫm sẽ đốn!   Các quan làm theo lệnh vua nói với cây: Ðừng làm phật ý Hoàng thượng ! 
Cây trả lời tôi vô tội, vua chỉ nghe lời dối trá của bà vợ việt Nam. Các quan thi hành xong lệnh trên. 
Vua đến báo tin cho nàng Út, vui mừng thấy người yêu có vẻ khá. Thật ra thì nàng giả vờ có thai. 
Ba hôm sau cơn bệnh dường như lại dữ dội hơn. Nàng Út kêu than: Ai muốn cho tôi chết đây, cho tôi 
là một người đàn bà bất trị? Vua giận dữ thét lên: đi đốn cây cho ta ! những người xung quanh không 
dám vâng lời.  Hai công chúa em bảo với nhau: Chao ôi! Anh chúng ta chỉ nghe lời người đàn bà độc 
địa kia, vương quốc sẽ nguy mất, các quan cũng sẽ chết . Nếu cây thần bị đốn thì nước nhà phải chịu 
tai hoạ lớn!  Hai công chúa đi gặp riêng vua, van xin tha cho cây thần phò hộ vương quốc, và so  sánh 
người đàn bà Việt với lửa. Vua nổi giận mắng lớn: Sao các cô là em út, mà muốn dạy vua, dạy cả anh 
á!  Bộ muốn ăn roi phải không ? . Các công chúa chạy trốn, vua ra lệnh đem rìu đến : Trẫm sẽ đích 
thân đốn cây khi quân!   Quân  hầu nghe vua nói như vậy, vác rìu đi đốn cây Cam Xe . Thân cây  bị 
thương bắn máu ra giết sạch những người đốn. Vua đến chém vào cây máu tuôn lai láng rồi ngả 

99



 100 

xuống rên rỉ như một con voi. Vua trở về cung, nàng Út tỏ vẻ lành bệnh, vua mừng rỡ, mê đắm trong 
yêu đương, quên tất cả mọi sự  vì nàng.  Vua Việt hay tin liền họp quần thần, huy động binh sĩ rồi 
viết thư gởi cho cho rể và con gái bảo là ngài ngọa bệnh, nói rằng: Nếu Hoàng đế không đi được thì 
cũng để cho con gái Trẫm về thăm, vì mẫu hậu các con hết sức mong nhớ muốn gặp mặt, con về 
thăm trong một tháng thôi !   Nàng Út nhận được thư vua cha, tỏ vẻ đau xót vô cùng. Vua Chiêm bảo 
rằng: Hậu hãy đi về thăm nhà cùng đám người theo hầu.  Sau đó quân Việt ào ạt tấn công Chiêm 
Thành. Vua Chiêm Thành cầm quân đánh tan toán đầu, một lớp quân khác mạnh mẽ hơn tràn tới. 
Mỗi lần giết hại, người Việt lại kéo tới đông đảo hơn . Các tướng Chiêm bàn tính đầu hàng, vua liền 
nổi giận xử tử.  Các công chúa em gái đến ngỏ ý với vua nên dùng cây thần mộc đốn 3 tháng trước 
đây để làm chiến thuyền: thân cây làm ván,  cành cây dùng làm các cột buồm và rễ cây làm bánh lái.  
Vua cho là đề nghị chính xác, xuống lệnh triệu tập thợ đóng thuyền đến. Chiếc thuyền đóng xong vua 
ngự xuống, không cần phải chèo, vì thuyền làm bằng gỗ cây thần tự sức đi nhanh bằng hàng trăm tay 
chèo.  Quân Việt nhận lời khiêu chiến  của vua Chiêm, bị vua giết hại một số lớn, song họ kéo đến 
càng đông . Sau một hồi giáp chiến dữ dội, quan Việt rút lui. Rồi họ dùng cọc sắt,  và xích sắt để 
ngăn sông lại .   Chiến thuyền bằng cây thần mộc dừng lại trước cọc sắt không chịu tiến lên. Vua 
Chiêm nổi giận tuốt gươm chém đứt đầu mũi thuyền. Ngay lúc ấy cả đoàn thuyền của nhà vua đều 
đắm. Vua đập vỡ tan đầu thuyền, nước tràn vào, vua chìm theo. Quân Việt ào tới giết vô số quan 
Chiêm, đuổi theo vua đã bơi vào tới bờ. Vua chạy trốn rồi trở lại với những vết chân cũ, gạt quân 
Việt lạc lối đuổi theo ngài. Vua ẩn mình trong một hang kỳ nhông  ở độn cát, được nhện giăng tơ che 
trên cửa miệng hang . Quân Việt bị đánh lạc hướng đã tính chuyện bỏ đi, thì một con tắc kè khốn 
kiếp cất tiếng kêu dài dặc.  Quân Việt tưởng nghe tiếng người kêu rên, đào đất lên tìm thấy vua 
Chiêm liền thòng dây vào cổ bắt ngài rồi chặt lấy đầu.  Ðầu vua ra lệnh cho xác đi về cung  rồi đầu sẽ 
theo sau. Thân hình bước đi, nhưng khốn thay lũ chăn trâu đứng xa trông thấy  cảnh tượng kỳ lạ, lại 
gần kinh ngạc kêu lên: Cái xác không đầu biết đi kìa. Cái thây nghe nói thế liền ngả ngay xuống đất 
máu bắn ra nhằm lũ chăn trâu hết hết. 
Cái đầu lâu về đến cung vua, lên tiếng gọi, các thể nữ nghe giọng quen thuộc chạy ra, trông thấy cái 
đầu lâu không xác, đám thể nữ bỏ chạy trốn. Ðâu lâu xấu hổ  quay về phía người Việt, họ đem dâng 
lên vua xem. Vua gọi nàng Út ra nhìn hàm răng cà ngắn của Pôrômê để nhận diện. Ðầu lên lên tiếng 
nói cùng vua Việt: Dùng đầu lâu tôi mà làm một ly rượu, như vậy sẽ không có ai chế ngự Việt Nam.   
Vua Việt nghe thế liền nói với con gái mình rằng: Quả thật vị vương này  có một sức mạnh phi phàm.  
( Văn học toàn thư ) 
 
Câu truyện trên đầy ý nghĩa. Cây Cam Xe đối với dân Chiêm Thành cũng như cây Chu Ðồng  
hay Trụ trời đối với Việt Nam: chặt đi tức là từ bỏ cái cơ sở tinh thần thì cũng như vua Pôrômê 
mất đầu vậy, tuy còn đi đứng được một ít đấy nhé, nếu có ai nhận ra, làm cho mình ý thức thì liền 
gục ngã. Nếu có ai lợi dụng sự phân hoá  ( do mất chủ đạo ) thì nước sẽ suy vong. Vậy mà vua 
Pôrômê đã không nhận thức ra lại nghe lời Hoàng hậu Bia Út  mà cho chặt cây Cam Xe, thế là nước 
mất nhà tan, Và đấy cũng là chứng tích câu “ Lệnh ông không bằng cồng bà ”. Tuy cồng bà lần này 
đánh không đúng nhịp ( vì thua hay thắng cũng là do tiếng cồng: cồng với chiêng là một  ).   Vì thế 
đọc truyện các sắc tộc ta nhận thấy có nhiều chiêng nhất là các xứ Mường, Mèo, Mọi .  
Ðọc truyện thần nước ( Văn học II . 376 ) . Và chiêng được dùng như căn cứ để đánh giá giàu sang 
phú quý. Nàng Tung Hlung trong hùng ca K’Ðam Di có tiếng là giàu vì nàng có rất nhiều chiêng  ( 
Văn học II  339 ) Lại có điểm đáng ghi nữa là chiêng hay đi với đàn bà và chim.  Ðó là những linh 
vật ta thấy đi đôi với nhau ngay từ  trên mặt trống Ðồng thấy vẽ từng đàn dê rồi thấy những phụ nữ 
trang sức bằng những cánh lông chim rất cao như muốn bay, lại có một cô dơ dùi lên sắp đánh xuống 
mặt chiêng.  Lúc ấy đọc câu hát  trong truyện cổ tích của người Srê rằng :  Ta khen cho con chim 
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rừng, khen nó đánh chiêng  ( văn học II 362 )  thì mới thấy cái gì sâu xa lạ.  Câu đó cũng như câu “ 
lệnh ông không bằng cồng bà “  đều là những lời vô thức vang vọng lại thời xa xưa dưới bóng hiền 
hoà của Âu Cơ nghi mẫu . Xa lắm rồi phải không ? Thưa rằng phải, vì dưới gầm trời không chỉ có 
một mình mẹ mà còn có bố.  Mà bố thì dữ hơn mẹ là cái chắc . Vì thế đâu có chịu để cho cồng bà độc 
tấu, mà bắt phải nhường cho lệnh ông . “    
( Cơ cấu Việt Nho: Kim Định. Tr. 55 – 109 ) 

X.- Hướng vọng huyền sử nước Nam 
( Cơ cấu Việt Nho: Hướng vọng Huyền sử nước Nam .Kim Ðịnh . Tr. 110 – 121 ) 

1 .- Tự Thần thoại đến Nhân thoại 
“ Ðể nhận biết nên phân biệt nhân thoại khác với thần thoại như sau:  Trong thế giới thần thoại con 
người thường vắng mặt, đôi khi có xuất hiện thì cũng rất lu mờ trong những vai trò tuỳ phụ. 
Ngạn ngữ Tây nói : “ Les absents ont toujours tort: những người vắng mặt bao giờ cũng có lỗi ”. Chữ 
tort vừa có nghĩa lỗi mà cũng có nghĩa là thiệt thòi. Thế mà trong thế giới thần thoại con người bao 
giờ cũng có lỗi. Pandore co lỗi vì đã mở hộp các bệnh. Prométhée  bị đóng đanh trên núi Caucase. Ðó 
không phải là những câu truyện trống rổng. Prométhée có lỗi vì ăn trộm lửa. Và cả hai đều bị thiệt 
nặng nề.  Bà Pandore mang tiếng gieo rắc bệnh hoạn trong thế giới. Prométhée bị đóng đanh trên núi 
Caucase.  Ðó không phải là những câu chuyện trống rổng, trái lại chúng biểu thị nhũng sự thực hãi 
hùng.  
Lịch sử loài người đã ghi lại không biết cơ man nào là những cuộc thảm sát sinh mạng  con 
người ( bằng đốt , bằng moi tim . . . ) để tế thần minh, hoặc con người tự hoạn, tự cắt phần nọ, 
phần kia cho thần đều là ấn tích xa xưa của thế giới thần thoại .  Bởi vậy các bước đi sang thế 
giới mà con người làm chủ là cả một bước tối quan trọng cũng như tối khó khăn vì nó đưa con 
người từ bậc nô lệ  lên bậc chủ nhân, tự bị sát hại đến chỗ được sống nhởn nhơ thong thả.  Cái 
bước ấy tôi gọi là nhân thoại.   
 
Ðó là một tiếng không thể dịch sang tiếng Âu Mỹ vì thực sự bên ấy chưa hẳn đạt nhân thoại, nên 
không có sự thực tương đương.  Nói cho chính xác thì thời tiền Socrate, Hy Lạp đã phần nào đạt nhân 
thoại vì đã có những hiền triết đưa ra những giải nghĩa vũ – trụ sinh – thành  cách “ Khoa học ”  tức 
ngoài ảnh hưởng của thần linh, thí dụ Thales giải nghĩa vũ trụ bằng nước, Héraclite bằng lửa, 
Anaximandre bằng cái vô biên vô định ( Apéiron giống như Thái cực trong Kinh Dịch . . .  )  Ðó là 
những giải nghĩa mở đầu  cho nhân chủ, nghĩa là giải phóng con người khỏi sự sợ hãi những thế lực 
vô hình.   
Chính nhờ những giải nghĩa độc lập kia mà Hy Lạp đã thiết định ra  được nền dân chủ. Tuy 
nhiên đó là nền dân chủ quá hẹp dành cho phần nhỏ trong dân mà thôi.    Ðại đa số vẫn bị giam 
hãm trong vòng nô lệ.    Sở dĩ như vậy là vì nền minh triết Hy Lạp chưa thoát hẳn được óc dị 
đoan, nên chưa đạt độ mở rộng dân chủ cho mọi người như bên Á Ðông, nơi tuy không dùng 
danh từ dân chủ, nhưng có hai ơn ích cột trụ của dân chủ là bình sản và tự do cho mọi người.    
Ðó là hai đoá hoa chỉ nở trên đất nhân thoại. Vậy ta hãy xem nền nhân thoại đó biểu lộ như sao trên 
đất Việt.  

2 .- Ông trụ trời 
Nhân thoại được biểu lộ rõ nhất không đâu bằng truyện Bàn Cổ, một di sản chung của Việt Nho. 
Riêng Lạc Việt còn thêm nhũng câu truyện khác tương tự. Thí dụ truyện ông Trụ trời như sau:  Thuở 
trời đất còn mịt mù hỗn độn, tự nhiên hiện lên một vị thần to lớn khác thường, đầu đội trời chân đạp 
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đất.  Ðào đất vác đá đắp thành một cái cột to cao để chống trời lên mà phân chia ra trời đất.  Trời như 
một cái vung úp, đất bằng một cái mâm vuông. Chia làm 4 hướng Ðông, Tây, Nam, Bắc. Chỗ giáp 
trời đất gọi là chân trời. 
Khi đã chống trời lên cao rồi, thần phá bỏ cột trụ đi, ném tung vãi đất và đá khắp tứ phía làm thành 
những đồi, núi, đảo, khiến mặt đất hoá ra chỗ cao chỗ thấp. Còn chỗ thần đào đất để đắp cột trụ 
chống trời về sau đây nước thành biển. Dân ca nhắc nhở công việc ông trụ trời vào thuở khai thiên 
lập địa rằng:  
  Nhất ông ném cát 
  Nhì ông tát bể 
  Ba ông kể sao 
  Bốn ông đào sông 
  Năm ông trồng cây 
  Sáu ông xây rú 
  Bảy ông trụ trời . 
  ( Văn học I . 66 ) 
Câu truyện trên là một nhân thoại vì không có sự can thiệp của thần minh, mà chỉ có một con người 
tự cường tự lực để vươn lên. Sự vươn lên đó được chia ra cách sơ sài để nói lên con đường tiến từ săn 
hái đến nông nghiệp. . .  
Săn hái là hai câu đầu nhất, ông “ ném cát ” là thời đi săn dùng đá đẽo đá mài để săn thú vật, dùng 
lưới hay tát nước để bắt cá trong câu “ nhì ông tát biển ” 
Sau đó thì bước sang nông nghiệp với 4 việc :  
     a .- Kể sao: là xem thiên văn để định thời gieo gặt. 
     b .- Ðào sông là dẫn thuỷ nhập điền  để cấy lúa. 
     c .- Trồng cây: là một bước xa hơn nữa trong nông nghiệp: thuần phục cây trái. 
     d .- Xây rú: làm nhà thay vì ở hang hốc thời săn hái. 
Và sau cùng là trụ trời tức là bước vào đợt tâm linh hay là tinh hoa của nông nghiệp sẽ bàn sau. 

3 .- Ai là những vua của thời Việt Nho? 
Theo đó là những thời mang tên là Bàn Cổ, Toại Nhơn. Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Hùng 
vương . 
Ðó là những tên gắn liền với những tác động căn để của một nền văn hoá biết tự lực tự cường làm nổi 
bật nét nhân chủ.  Những tác dộng đó được kết tinh trong 4 thành tích mà các học giả cho là cột trụ 
của cuộc cách mạng tân thạch:  

Một là thuần hoá thú vật ( domestication des animaux) . 
Hai là nông nghiệp. 
Ba là đồ gốm. 
Bốn là dệt vải. 

Ðấy là 4 yếu tố nền móng của cuộc cách mạng công – nghệ thứ nhất, một nền kỹ thuật sẽ  
kéo dài cho tới nền kỹ thuật thứ hai là khoa học hiện đại.   Vậy thì mấy danh hiệu Phục Hy, Thần 
Nông, Nữ Oa là để ghi nhận cuộc cách mạng tự cổ thạch sang tân thạch. Ta hãy đem so lại với  mấy 
vua huyền sử của Bách Việt. 
 
Trước hết với ông Bàn Cổ sinh ra tự Thái Hoang, không biết có đầu : “ Bàn Cổ sinh ư Thái Hoang, 
mạc tri kỳ thuỷ, vì không có kỳ thuỷ tức mới là “ Tại thiên thành tượng ” mà chưa “ tại địa thành 
hình ”, nên không có đầu mà chẳng có đuôi  “ vô hồ xứ giả, vô bổn phiêu giả “.  Ðó rõ rệt là thề giới 
nhân thoại vì không có thần minh nào can thiệp hiếp đáp. 
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Sau đó thì đến Toại nhân đầu tiên dạy cách nấu thức ăn: cũng lại là nhân thoại, tự cường tự lập khỏi 
đi xin hay ăn cắp lửa “ Toại nhơn thuỷ giáo nhơn thục thực chi pháp ” . Việc phát minh ra lửa là 
một bước tiến quan trọng.  Vì thế có nhiều dân thờ lửa, lập ra các dòng tu để giữ lửa như nữ tu 
Vestale bên Roma.    Nếu vô ý để lửa tắt là phạm tội nặng có thể bị tử hình ( Civ. IV. 26 ).    Việc 
phát minh lửa xảy ra vào thời cổ thạch, giai đoạn này sẽ chấm dứt với Phục Hy, người mở cửa vào 
giai đoạn tân thạch  bằng việc thuần hoá thú vật để chấm dứt giai đoạn săn hái, và cũng là mở đầu 
cho nông nghiệp bằng nếm thảo mộc làm ra thuốc thang “ Phục Hy thường bách thảo, y đạo lập hĩ 
”.  Lập ra y đạo cũng là lập ra nền triết lý của nông nghiệp vì cả hai chung một nguyên lý, nên có câu 
“ y giả lý dã ” : “ Y học cũng là triết học ”. 
Câu nầy rất đúng cho triết Ðông cũng như Ðông y vì cả hai cùng đặt nền trên âm dương, mà âm 
dương là hai cột trụ của Kinh Dịch do Phục Hy thủ sáng, rồi được các đời sau quảng diễn tiếp nối, vì 
thế nên vẫn là một, được xây ngay tời Phục Hy Nữ Oa. 
 
Sau Phục Hy thì đến Thần Nông, tức bước hẳn vào giai đoạn nông nghiệp. Sách nói Thần Nông dạy 
dân trồng ngũ cốc “ Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc ” .    Với việc đó Thần Nông đưa phát minh 
của Phục Hy đến bậc cao hơn nữa là ngũ cốc.  Ngũ cốc không chỉ có nghĩa là nông nghiệp mà còn là 
nông đạo hay là văn minh nông nghiệp chú trọng cả đạo trời đạo đất, làm nên đạo ngũ hành, ngũ cốc.  
Ngoài nghĩa gạo chữ cốc cũng có nghĩa là nuôi dưỡng, còn ngũ là đạo cao cả của Trời Ðất.   
Ðó là mấy việc điển hình làm nền móng văn minh: Tất cả đều do con người nên là một nhân thoại, và 
nhờ đó bước sâu vào nền Nhân Bản tâm linh, được biểu thị bằng những danh hiệu Nữ Oa, Âu Cơ, 
Chức Nữ, Mỵ Nương. . . tất cả đều có mang nữ tính biểu thị nền minh triết.  Trở lên là nói chung về 
Việt cổ đại gồm Bách Việt. Bây giờ chúng ta sẽ bàn riêng đến Lạc Việt xem nền Nhân Bản tâm linh 
được ghi lại như thế nào xuyên qua huyền sử nước ta. 

4 .- Chuyện nặn người 
“ Thần thoại Lô lô  có kể rằng Thần Kết Giơ và Gia Giê  đã dùng bùn để nặn ra người. Lấy đất từ 
phương Tây đem qua phương Ðông  để nặn, nhưng đang dở dang thì trời tối. Qua ngày sau họ nhận 
thấy tượng nặn hôm qua đã bị ai phá và hai đêm liền như thế, Họ nặn đến lần thứ ba rồi để ý coi 
chừng: nửa đêm thấy thần đất hiện đến, hỏi họ làm gì ? Họ trả lời: Chúng tôi nặn một con người .  
Ðất này của tôi, nếu các người mượn để nặn thì trong bao nhiêu năm hoàn lại ?   Họ đáp: Trong 60 
năm.   đó con người chỉ sống trong vòng 60 năm rồi phải chết  để trả hình hài lại cho đất.      
( Văn học I . 135 .) 
 
Truyện này chứa một số mảnh vụn sau: Con người phải nặn đến 3 lần mới xong tức là phải đi qua  
đợt Bái vật, Ý hệ để đạt tới đợt ba mới thành nhân.  Ðó là đợt Tâm linh.   Ngoài ra còn một vài liên 
hệ nữa như đất lấy ở phương Tây ( số 4 )  và 60 thì chết ( Nhớ câu: Con sông Lục đầu ) “ 

5 .- Chép vượt vũ môn 
“ Khi trời đất mới sinh  thì chính trời phải làm mưa cho dân gian có nước làm ruộng. Sau vì khó nhọc 
quá  trời mới sai rồng lấy nước phun xuống làm mưa, nhưng rồi số rồng trên trời ít quá nên trời mở 
kỳ thi kén các vật lên làm rồng. Thi mở tại cửa Vũ Môn tại tỉnh Hà Tĩnh.  Thi gồm 3 kỳ  mỗi kỳ vượt 
qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức đủ tài  vượt  được cả  3 đợt  thì cho đỗ và được hoá ra rồng.  
Trong một tháng trời bao nhiêu loài thuỷ tộc đến thi đều bị loại cả. Sau có con cá rô nhảy được một 
đợt thì bị rơi ngay nên chỉ được một điểm. Thứ đến con tôm nhảy được hai đợt: ruột , gan, vây, vẩy, 
râu  đã hoá gần thành rồng, nhưng đến đợt 3 đuối sức quá ngả bổ chổng xuống, lưng cong lại, cứt lộn 
lên đầu. Hai con đều trở về yên phận dưới đồng như trước.  Ðến lượt cá chép vào thi thì gió thổi ào 
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ào, mây bủa cùng khắp, thế mà cá chép vượt luôn một hơi 3 đợt sóng để vào lọt được cửa Vũ Môn 
nên đỗ: vây, đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ cả, dáng bộ oai nghi, hoá rồng phun nước làm mưa, đo 
đó mà trong dân gian đã có câu  hát:  Mồng 3 cá đi ăn thề, Mồng 4 cá về, cá vượt Vũ Môn  ”( Văn 
học I . 64 . ) 
 
“ Ba đợt liên hệ đến 3 chặng : Bái vật, Ý hệ, Tâm linh.  Tôm chỉ Ý hệ thì tuyệt vì ý hệ lấy hạ tằng 
làm khung cho thượng tằng văn hoá thì tức là lấy Ðịa đặt lên Thiên: cứt lộn lên đầu là vậy . 
Câu :  
  Mồng 3 cá đi ăn thề, 
  Mồng 4 cá về cá vượt Vũ Môn. 
 
làm liên tưởng ngay tới hình tam - giác số - mười ( Tetraktys de la décade )  mà người xưa cho là 
linh thiêng nhất, vì tượng trưng cho con số hoàn hảo nhất là 10.  Nên các triết gia phái Pythagore 
dùng tam giác ấy để tuyên thệ. Mồng 4 là 4 đợt  số trong tam giác của số 10 tính tự dưới lên trên là 4 
– 3 -2 – 1 được xếp đặt theo hình dưới.  

― 
―   ― 

―    ―     ― 
―   ―   ―   ― 

 
Có thể rằng hình thái tam giác trên có liên hệ nào đó với huyền sử nước ta mừng lễ Tổ vào ngày 
mồng 10 tháng 3 . Hùng vương là con của Lạc Long Quân, trong đó Long là rồng vì đã tiêu diệt Ngư 
tinh, tức là từ cá hoá rồng = tự 2 ( số 2 là hoả nhưng đi với rồng là dương bay lên ở trên thì 2 lại chỉ 
cái gì ở dưới như đất hay nước, tự nước lên mây là tự cá lên rồng ) tới 3 là 5, nhân 2 là 10. Có thể 
Hùng vương cùng họ thuỷ tộc, nhưng lại hoá long với khả năng bay lượn trên trời “ phi long tại thiên 
”  Vì thế mà có câu truyện cá vượt Vũ Môn.  Một câu truyện kể lại cách phảng phất 3 đợt tâm thức 
con người từ bái vật qua ý hệ đến tâm linh hay là tự trí qua nhân: trí là khi nhận ra nền tảng thực ở 
nhân ( nhân thoại ) nên từ bỏ Thiên hay Ðịa để “ Ðôn hồ Nhân ”, do vậy mà thấu tới tâm linh thì sẽ 
có được đức hùng Dũng phi thường, đó là thứ Hùng êm dịu nhu nhã  “ khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô 
đạo. Nam phương chi cường dã, quân tử cư chi ”. 
 
Trở lên là những ý nghĩa năm ẩn với những mối liên hệ tuy lỏng lẻo nhưng theo luật “ mạch lạc 
nội tại ” chúng ta có thể coi đó như những mảnh vụn Minh triết của tiền nhân ghi lại những 
bước nhảy vọt trên con đường tiến hoá. Cũng theo luật “ mạch lạc nội tại ” đó chúng ta có 
quyền thấy được ghi trong những tích sau:  

6 .- Những ấn tích của bước nhảy vọt 
Trước hết là bước từ Ðiểu tới Tiên hay là tự Hồng Bàng đến Vụ Tiên trên Ngũ Lĩnh.  Văn minh nhân 
loại bất cứ nơi nào cũng khởi đầu từ việc nhận vật tổ . Vật tổ đại diện cho thần thoại. Mà vì thần mắt 
không xem thấy được, nên cần phải có đại biểu, ai là đại biểu ? người chăng ?  Không được vì con 
người dù được tâng bốc có lúc để lòi cái dở ra, thôi thì lấy chim muông làm đại diện. Chim muông 
tuy không khôn lắm, nhưng cũng không dở lắm, ít ra chúng không thiên tư, không hống hách, không 
lợi dụng địa vị  đại diện thần linh của mình. Vì thế mà ở khởi thuỷ các con thú vật được chọn làm đại 
diện thần minh. Nhờ đó giống vật nào cũng có dân thờ: từ con ếch, nhái, cóc, chó, dê, trâu, bò đực, bò 
cái, heo, gà, ngỗng. . . Dân Ấn Ðộ thờ voi, dân Ai Cập thờ bọ hung . . . ( Civ.I 87 ). 
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Sau dần tiến bước thì chuyển ra vật biểu Việt Nam ta đã nhận làm vật biểu các loài chim nước, như 
“ cái cò, cái diệc, cái nông ” toàn là chim nước, vì chúng nói lên Lưỡng nhất tính : vừa bay trên trời 
mà chúng có thể lội dưới nước.  
Từ vật tổ đến vật biểu là một bước rất xa từ súc vật đến chim và từ chim sẽ tiến lên Tiên. Bước 
cuối cùng này đã xảy ra rất êm thắm, nên chim không bị thải bỏ, mà vẫn ở lại tháp tùng Tiên: 
nên đâu có Tiên là đấy có chim. Còn Tiên đây không phải thần mà là người, ít nhất thì cũng kết 
hôn với người. Vì thế mà tự chim sang Tiên ta có thể coi là ấn tích của bước tiến tự thần thoại 
đến nhân thoại.   Vì tuy là êm nhưng vẫn có thực chất, tức là bảo vệ được quyền lợi cho con 
người.  Ðiều ấy được diễn tả lại cách rất khéo trong những vĩ tích của Lạc Long Quân, khi giết 
Ngư Tinh rồi Hồ Tinh, rồi Mộc tinh ( Xương cuồng ). Thoát Xương cuồng lấy được Tiên tức là 
vượt được tôn giáo vu nghiễn để đạt đợt Minh triết vậy. 
Ðó là một bước vẻ vang nên được ghi lại trong truyện Thôi Vỹ được Tiên cứu khỏi nanh vuốt của 
Xương cuồng, rồi cho Vỹ lá Ngải cứu để chữa bệnh nhục ảnh của con rắn 100 thước . . . ( xem hai 
chương đầu Dịch Kinh linh thể ).  Xương cuồng là đợt tâm thức bái vật thấp nhất, đợt còn tin sống tin 
chết vào thần thoại, nên phải tế người cho thần.  Xương cuồng tức là cuồng tín. Vì cuồng tín mà con 
người bị có lỗi, bị di hại. . . được biểu thị bằng tế người cho thần, bắt người làm hy sinh cho những 
tin tưởng vu vơ không nền tảng.  Ðó là chặng đường đẫm máu sẽ nhuộm đỏ những trang sử đầu của 
mọi dân cổ xưa  ( xem chương Thiên khởi trong Nhân bản )  và cho đến nay nhân loại vẫn chưa thoát 
xong tai họa đó.  Ðọc kỹ lại rồi đối chiếu với luật  “ mạch lạc nội tại ”  mới thấy lối giải nghĩa trên có 
nền tảng.  Bây giờ chúng ta lại minh họa bằng luật thứ hai là sự kiện lịch sử hoặc thể chế phong tục. 

7.- Chứng tích 
Ðể lời giải nghĩa trên có thêm nền tảng, chúng ta hãy xem nền văn hoá sơ khởi của nước nhà .  Và ta 
thấy có thực chất trong xã hội cổ sơ của chúng ta, một nước đã tiến tới đợt nhân bản tâm linh, 
tức là thoát được hai trong bốn tai hoạ mà các sử gia lớn đều kể tới là chế độ nô lệ, hai là những 
quá đáng của Tăng lữ, ba là nạn chuyên chế  và cuối cùng là chiến tranh xâm lăng  hay nạn đế 
quốc ( Civ. I . 167 ). 
Ðó là 4 tai hoạ thường xuyên đổ trên đầu mọi xã hội kể cả những dân đã tiến cao như La Hy.    Vậy 
mà các xã hội Việt Nho đã tránh được hai tai họa đầu, nên là miền có một thứ đền thờ gọi là Văn 
miếu. Henri Bernard Maitre  nhận xét ( trong quyển Pour la compréhension de l’Indochine p. 46 ) về 
đền này như sau: “ Ðó là một loại đền thờ đặc biệt vì không phải để cầu kinh hay làm bùa phép ( 
temple unique au monde: ni prière, ni magie ), nhưng để ghi ơn tiên Tổ, để khắc cốt minh tâm bài 
học đạo làm người.  Nói khác, Văn miếu là một chứng tích của sự thành công đi lên tự bái vật 
đến tâm linh không phải đổ máu và vẫn dành lại được quyền nhân chủ cho con người.  
Lạc Long Quân thì giết được Ngư Tinh và Thôi Vỹ thoát được thần Xương cuồng, còn Oedipe tuy 
giết được Sphinx để cho con người sinh ra, nhưng rồi số kiếp của Oedipe lại hẩm hiu vì tự móc mắt 
mình.  Ðó không là truyện hoang đường trống rổng nhưng là những trang huyền sử có nội dung đã 
biểu lộ ra nhiều khía cạnh nhất là trong tôn giáo, vì tôn giáo là một phương thế rất cần thiết cho con 
người giải thoát khỏi những âu lo gây nên bởi cõi sau, bao lâu con người chưa đạt tới tâm linh.   Tuy 
nhiên đó là con dao hai lưỡi có thể di hại. Trong quyển Triste tropique p. 441 – 442  Levi- Strauss  
nhận xét thấy một sự thoái hoá  của con người xuyên qua dòng sử mệnh của Ấn Ðộ , Âu Tây và Ả 
Rập với 3 thử thách cách nhau khoảng 500 năm . Trước hết là Phật Giáo khởi đầu bằng chối hẳn cõi 
âm ti với một lối phê bình tận căn để, đến nỗi lý trí con người không thể đi xa hơn, vì nó chối luôn 
vạn vật, chối luôn vũ trụ và cả tôn giáo . 
Năm trăm năm sau, Âu Tây  tái lập thế giới bên kia với những hy vọng mong chờ và nhất là lo âu 
phập phồng trước cuộc chung thẩm.  Cuối cùng đến lượt Hồi Giáo kéo luôn cái thế giới bên  kia 
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về bên này để tròng vào cổ con người: đồng nhất hai quyền đạo đời, biến thần học thành chính trị: 
thay vì những quỷ thần ma quái mà óc dị đoan dù có mạnh đến chỗ cuồng tín cũng không thể tiêm 
sức sống cho, thì lại đặt ngay ra những ông chúa vốn đã có thực quyền còn nắm thêm độc quyền đời 
sau để đè nặng thêm cái ách thế thời vốn đã nặng đến nghẹt thở.  Hiển nhiên mỗi chặng thay vì tiến 
bộ hơn chặng trước lại chứng tỏ một bước lùi: Il est frappant que chaque étape loin de marquer un 
progrès sur la précédente, témoigne plutôt d’un recul . T. t. 442. 
Việt Nho đã thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó nhờ bước tiến từ thần thoại đến nhân thoại mà văn 
miếu là một bảo chứng tâm linh.  
Vì thế Granet đã cho triết Nho mạnh hơn triết La Hy. Triết Hy Lạp bị Kitô giáo khuất phục, đang khi 
Phật giáo không làm chi nổi Việt Nho, nên nó vẫn còn đủ sức cứu các nước trong miền Việt Nho 
khỏi những cuộc phiêu lưu huyền niệm và khỏi sức đè nặng của các thần minh. Ơn đó lớn quá nên 
ông đã nhắc đến 2 lần ở những trang 96 và 174  trong quyển Civilisations chinoises . Các sử gia đều 
nhận xét dấu hiệu trưởng thành của một dân là dùng triết lý thay cho tôn giáo ( Maspéro 132 ) : 
điều đó mới có Việt Nho thành tựu. “    ( Cơ cấu Việt  Nho: Kim Định. Tr.40 – 121 ) 

XI .- Tự Lạc vương tới Hùng vương 
( Cơ cấu Việt Nho: Kim Định. tr.122 – 130 ) 

1 .- Vụ án Hùng vương 
“ Truyền thống Việt Nam vẫn suy tôn Hùng vương là Tổ cho tới khi học giả Tây phương  ( nhất là 
Henri Maspéro )  cho là Lạc Vương , còn chữ Hùng  chỉ là hậu quả  của sự kiện xem cò ra quạ : xem 
Lạc (  雒 ) ra Hùng  (  雄 ) . Nhiều người Việt đã đồng ý với Maspéro mà chấp nhận như thế . Nếu 
vấn đề chỉ là khảo cổ suông  thì khỏi nhắc đến làm chi, nhưng vì nó lại thuộc nguồn gốc văn hoá  
nước nhà nên chúng ta cần đem ra mổ xẻ . 
Trước hết hãy xin tóm được nguồn gốc hai chữ Lạc và Hùng . Theo sử sách thì chữ Lạc có ngay từ 
thế kỷ thứ 2 trước kỷ nguyên trong sử ký Tư Mã Thiên, nhưng Tư Mã Thiên mới nhắc qua.  Đến 
lối thế kỷ thứ 4 mới có sách nói rõ hơn về dân Lạc Việt, như nói đến Lạc dân, Lạc điền, Lạc 
tướng, Lạc hầu.  Đó là quyển Giao Châu ngoại kỷ. Quyển này có thể  coi như nguồn chính cho các 
quyển sau khi nói đến Lạc Việt chẳng hạn Quảng Châu ký ( có lẽ xuất hiện đời Tấn vào lối thế kỷ thứ 
5 ) hoặc Thuỷ Kinh chú ( thế kỷ thứ 6 )  đều lặp lại sách Giao Châu ngoại kỷ  và cho tới đó thì không 
hề có chữ Hùng vương . Chữ này chỉ xuất hiện lần đầu tiên trong quyển Nam Việt chí của 
Thẩm Hoài Viễn  vào lối thế kỷ thứ 5 .  Tác giả cũng lặp lại sách Giao Châu nhưng thay chữ Lạc 
vương bằng chữ Hùng vương  và giải nghĩa tại đất Lạc xông lên mùi Hùng, nên người ta gọi Hùng 
điền, Hùng dân, Hùng vương.    Đến thế kỷ thứ 10 tác giả Thái Bình Hoàn Vũ đã lặp lại đoạn văn 
trên của Thẩm Hoài Viễn. Sang thế kỷ thứ 14 Lê Tắc ( 1333 ) trong quyển An Nam Chí lược  cũng 
chỉ nhắc lại sách Giao Châu, nên chỉ có Lạc vương, không có Hùng nào cả .  Đến Việt Điện U Linh 
tập thì Lý Tế Xuyên   (1329 )  có cả Lạc vương lẫn Hùng vương . Rồi tới Việt Sử lược  ( chép lối 
1377 )  thì hết Lạc vương mà chỉ còn Hùng vương, nhưng ý nghĩa chữ Hùng không theo Nam Việt 
chí, mà giải nghĩa theo phong độ của dị nhân biết dùng huyền thuật cai trị nước Văn Lang  được chia 
15 bộ , truyền được 18 đời.      Sau đó đến Lĩnh Nam trích quái của Trần Thế Pháp  nối tiếp Việt sử 
lược và thêm truyện Hồng Bàng thị với nhiều truyện khác cùng được Đại Việt Sử ký toàn thư của 
Ngô Sĩ Liên  sử ký hoá các truyện Lĩnh Nam trích quái.    Đến đời Tự Đức thì quyển Khâm Định 
Việt Sử thông giám cương mục cho phép bắt đầu từ đời Hùng vương để nêu rõ quốc thống nước Việt 
ta.     Còn hai niên kỷ Kinh Dương vương và Lạc Long quân thì chuẩn cho chua phụ vào sau đời 
Hùng Vương để hợp với “ Dị nghi truyền Nghi “.     Đại để đó là tóm lược công trình của các nhà 
khoa học  đã dày công nghiên cứu mới khám phá ra rằng:   Chữ Hùng là do chữ Lạc viết sai. Vì thế 
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Hùng vương đến sau chữ Lạc vương.   Và được giải nghĩa hoặc cách vô duyên như đất mùi hùng của 
Nam Việt chí hoặc bằng phong độ của vua như Việt Sử lược, nhưng sách này đã mượn 18 đời 
Hùng vương của nước Sở mà gán vào một cách trái hẳn niên kỷ, vì Hùng vương được đặt vào 
quảng  hơn 2000 năm trước, còn 18 đời Hùng vua Sở mới bắt đầu với Hùng Dịch  năm 1122  và tận 
cùng  với Hùng vương thứ 18 là Hùng Thông  năm 690. Vậy mà dám móc nối với cả Việt Câu Tiễn 
năm 496 trước kỷ nguyên, thì sai lầm là cái chắc.   Thế mà đến quyển Lĩnh Nam trích quái còn chắp 
vào thêm nào truyện Hồng Bàng thị, nào Lạc Long quân, nào Sơn Tinh, nào Trọng Thuỷ  v. v. . . . 
toàn là giả tưởng hoặc vay mượn tự truyện con gái của Động Đình hồ của Lý Triều Uy đời Đường . . 
.  
Vì thế kết luận được rằng Hùng vương chỉ là một sự lầm lẫn chữ Lạc ra chữ Hùng rồi được 
tiểu tuyết hoá do các nhá ái quốc Việt Nam, nên rất chủ quan, chứ thực chẳng có nền tảng 
khách quan nào hết.  

2 .- Xét lại vụ án Hùng vương 
“ Chúng ta sẽ nghĩ sao về các vấn nạn trên, cũng như sự thay Lạc bằng Hùng đã quá rõ rệt . 
Thưa rằng tất cả khảo luận trên đúng nhưng quá duy sử tức thiếu một điểm quan trọng là đã không 
chú ý đến huyền thoại như chúng tôi đã nhắc đến trong Việt Lý tố nguyên. Vì thế đó mới là khoa duy 
lý, duy sử mà chưa là khoa học nhân văn. Vì với nhân văn thì phải chú ý đến nhiều truyện khác tuy 
mới coi như vô nghĩa, hay là quá tế vi để khỏi nói là quá chi li, không đáng bàn, nhưng với nhân văn 
thì chính những cái bé nhỏ đó mới lại đáng chú tâm vì nó là địa bàn hoạt động của tâm phân cũng 
như cơ cấu. Và vì thế chúng ta không ngần ngại khảo sát.  Việc trước hết phải bàn là khi bước vào 
lãnh vực huyền sử thì những vấn nạn trên hết hiệu nghiệm. 
 
Vì huyền sử làm bằng những mảnh vụn của lịch sử. Thế mà mảnh vụn là những truyện nằm 
ngoài Không Thời gian: truyện chỗ nọ có thể gán cho chỗ kia, truyện nơi này gán cho nơi khác, 
là vì nó không nhằm kể lại truyện như một sự kiện, nhưng kể lại để nói lên một lý tưởng, một 
nền minh triết, nên nói ra không phải để cho biết sự kiện y như thế, nhưng là để chỉ hướng tiến 
và huy động sinh lực để hăng say đi theo.  
 
Cái đó mới quan trọng  chứ truyện tích chỉ là phương tiện cho nên kể truyện ấy hay truyện khác, 
trước hay sau chẳng mấy quan trọng và như thế giả có vay mượn 18 đời Hùng vương của nước Sở để 
làm vua huyền sử nước Việt thì có hệ chi đâu, nhất là khi người Cổ Việt đã có một lịch sử lâu dài viết 
trên mảnh đất nọ ( Kinh Sở )  mãi về sau mới bị quân xâm lăng đuổi đi và cướp nước rời xoá tên 
Kinh Việt mà gọi là Sở thì miêu duệ Lạc Việt có dùng cái dòng vua dài nhất của Sở thì cũng là cứu 
vớt phần nào những mảnh vụn lịch sử của Tổ tiên xa xưa.  
 Nhất là trong tiềm thức cộng thông  dân tộc Hùng vương không còn là một cá nhân lẻ tẻ mà là 
một thị tộc như ta còn thấy chứng tích trong bài vị ở đền Hùng vương, viết Thị thay vì Vương :  
“Đột ngột cao sơn Cổ Việt Hùng thị ” 
Và lúc ất ta thấy 18 đời Hùng vương ( hiểu là Hùng Thị ) mà kéo dài hơn 2000 năm  thì có chi lạ đâu. 
Vì thế mà tiềm thức cộng thông của nòi Việt đã làm xuất hiện  một truyện như 11 truyện về 
Hùng vương ghi lại trong Lĩnh Nam trích quái.  Đó là những truyện mà ta có lý để nghĩ rằng 
đã truyền tụng lâu đời trước cả Tư Mã Thiên.   
Vì người ta thấy trên Mường chẳng hạn cũng có truyện về Hùng vương nước Việt mà họ đọc là Yịt 
Lạc và có thờ bà quả phụ của Hùng vương mà họ gọi là Cua On.   Và cũng có tích để 100 con như ta. 
Lạc Long quân thì họ là Long Wuang, Âu Cơ gọi là Ngu Cơ  v.v. . . .  

107



 108 

Thế mà Mường đâu có biết đến Tư Mã Thiên. Vì thế ta thấy rõ có một dòng lưu truyền khác với Bắc 
phương  ( cả ba sử gia lớn nước Tàu đều người Bắc phương: Tư Mã Thiên, Ban Cố và Tư Mã Quang 
).  Bắc phương quá lý trí nên tìm cách huỷ bỏ mọi huyền thoại. Nam phương ưa thích huyền thoại và 
tiêu biểu ( khuynh hướng này biểu lộ rõ nhất nơi Khuất Nguyên ), cho nên huỷ bỏ huyền thoại là 
tiếp nối trận Trác Lộc trên bình diện văn hoá: văn minh du mục Tây Bắc lấn át văn hoá Đông 
Nam. Vì thế mà trong cuộc đi tìm dấu Tổ người Việt phải chú ý đến huyền thoại, truyền kỳ mặc dầu 
đó là việc rất khó khăn và dễ trượt ngã, bởi những truyền kỳ đó đã bị mai một, sửa đổi tháo gỡ gán 
bừa bãi chỗ này chõ kia. Tuy nhiên không nên ngả lòng.   Cứ khởi công trước khó sau dễ. Mỗi đời sẽ 
tìm thêm những tia sáng mới soi vào vùng âm u của vấn đề nguồn gốc.  Chính vì nghĩ như thế, nên 
chúng tôi đã không ngần ngại xung phong giữa bao nguy cơ với “ Việt Lý tố nguyên “  và hôm nay 
lại tiếp nối trong truyện Hùng vương, và theo chúng tôi thì quả có sự thay đổi tự Lạc sang Hùng, 
nhưng đó không phải là sự lầm lẫn, nhưng là cả một bước tiến trong tâm thức mà chúng tôi thử bày tỏ 
ở đây. 

3.- Một sự cố ý nói lên một cố gắng 
“ Trước hết ta hãy xét về nội dung hai chữ Lạc và Hùng. Đứng về phương diện xã hội học hay chủng 
tộc học mà nói thì cả hai cũng như nhau về đều nhận Tổ người Lạc Việt là Lạc dân, còn truyện 
Lạc vương có lấy thêm hiệu Hùng vương hay chăng thì không có gì nghịch cả. Y như Việt 
Vương có thể mang hiệu là Quang Trung hay Tự Đức vậy. Tuy nhiên đứng về phương diện triết thì 
nó hàm ngụ cái gì sâu hơn  cần bàn tới.  
Vậy trước hết hãy xem chữ Hùng có thể do sự lầm lẫn bởi tiếng Lạc viết giống nhau chăng?  
hoặc vì chữ Lạc chỉ là phiên âm không có nghĩa trong chữ Tàu, nên phải thay bằng chữ Hùng 
như có người luận đoán chăng ?   Thưa là không trong cả hai trường hợp. 
Thứ nhất vì chữ Lạc có đến 4 lối viết  chứ không có 1 để mà dễ dàng lầm lẫn được. 
Bốn lối viết đó là bộ:  thuỷ, chuy, trãi, mã: 洛洛洛洛, 雒雒雒雒, 貉貉貉貉, 駱駱駱駱  vì thế không dễ gì mà lầm, và nếu lỡ có 
người lầm thì còn bao người khác. Mà bao người khác ( tức bao truyện khác) đều nói Hùng vương. 
Vậy thì không nên coi đó là một sự lẫn lộn mà là một sự có ý để nói lên một bước tiến trên tâm thức.    
Vậy chúng ta hãy khởi đầu nghiên cứu về chữ Lạc : 
Xem ra Lạc bộ chuy ( 隹隹隹隹 ) là đầu trước tiên có liên hệ với Hồng Bàng lúc Cổ Việt mới bước chân 
vào nước Tàu trong vùng Ba Thục. Khi ấy vật biểu là chim ( Hồng Bàng, Việt điểu, Lạc điểu  ).  Rồi 
đến Lạc bộ thuỷ  ( 氵氵氵氵 ) khi đã tiến vào vùng Hồ Quảng ngày nay nơi có sông Lạc và nhiều nước ( 
Tam Giang, Ngũ Hồ. . . ), chính đây là địa bàn xẩy ra vụ Âu Cơ lấy Lạc Long quân và bắt đầu nhận 
thêm vật tổ Rồng  ( có thể do hình ảnh giao long năng gặp ở vùng Kinh Việt )  và cũng từ đấy có 
thêm Lạc bộ trãi ( 豸豸豸豸 ), vì chữ trãi chỉ giống bò có lưng dài . . Cuối cùng mới đến Lạc bộ mã ( 馬馬馬馬 ): 
trong thực tại đó cũng chỉ là lạc nhưng viết với bộ mã. Có thể nghĩ rằng chữ mã này do ảnh hưởng 
thập nhị chi trong đó cung Ngọ chỉ ngựa phương Nam, và xem ra người Tàu ưa dùng bộ mã như các 
sách của Tư Mã Thiên, Hậu Hán Thư.  
Còn người Việt lại ưa hai bộ chuy ( Annam Chí lược, Việt Điện u linh ) và bộ trãi ( Lĩnh Nam trích 
quái, Sử Ký toàn thư ). Có hai trường hợp khác là: Cương Mục của Việt viết với bộ mã và Giao Châu 
( Tàu ) viết với bộ chuy. Nhưng đó là thiểu số, có thể gọi là mẹo trừ, còn đa số  có thể nói là người 
Tàu ưa bộ mã, người Việt ưa hai bộ trãi và chuy.  
Ta thử chiếu ánh sáng huyền sử vào sự kiện trên xem có  ý nghĩa chăng? 
Tư Mã Thiên đã viết Lạc mã vì tiềm thức dân tộc của ông không cho viết với 3 bộ trên: chuy, thuỷ, 
trãi, vì sợ làm người Việt nhớ đến nguồn gốc, rồi đi đòi lại đất Tổ kiểu Quang Trung đối với 
lưỡng Quảng.  
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Hậu Hán Thư viết như Tư Mã Thiên  thì dễ hiểu, nhưng còn Cương Mục mà cũng viết Lạc mã thì sao 
?     Thưa có thể vì óc lý trí Hán Nho đã bao trùm nhà Nguyễn. Ta biết nhà Nguyễn bị Tàu hóa 
hơn nhà Lê nhiều như luật Hồng Đức chứng tỏ. Vì thế hai sách xuất hiện nhà Lê viết Lạc chuy là 
nhắc lại nguồn gốc Việt lúc còn vận hành trong miền núi Dân, Ba, Thục, với vật tổ điểu ( Chuy ).     
Đấy là nơi cũng gọi được là “ Phong Châu “ là miền núi, chỉ lúc tiên Tổ mới vào nước Tàu theo 
ngọn Dương Tử, về sau lan dần xuống đồng bằng Dương Tử cũng như miền Động Đình hồ  thì 
thêm bộ trãi chỉ Rồng . Như thế là sự bám mạnh vào hai bộ  chuy và trãi cũng là một sự bám 
víu vào hai vật biểu Tiên và Rồng.   Tiên đi với bộ chim là Chuy. còn trãi đi với Rồng là rõ. 
 
Như vậy là đủ để móc nối với vật tổ rồi, còn cần chi đến chữ Hùng.  
Thưa Hùng nói lên đợt hoà của Tiên và Rồng. Tiên ở trên núi ( Phong Châu cũng chỉ là núi nên 
viết với bộ sơn ), Rồng ở nước (Động Đình hồ là nước ) . “ Nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thuỷ “. 
Việt muốn tổng hợp cả non nhân nước trí: cả 50 con theo Mẹ lên núi, cả 50 con theo Cha xuống 
biển. Lên cùng cực là 9, xuống cùng cực là 9  . Hai 9 là 18 . Vị chi 18 đời Hùng vương . Phải 
Hùng lắm mới đi được cả triệt thượng lẫn triệt hạ, còn thường thì chỉ đi lên cùng cực là 9 , nên 
chỉ có duy: duy thượng hay duy hạ. Việt là vượt, nên cố vượt lên trên các duy. Vì thế cần phải 
đề cao đức Hùng và Dũng. Trong 18 đời Hùng vương nước Sở  thì ông thứ 10 tên là Hùng Dũng  
( năm 847 ) .  Như vậy Dũng, Hùng, Cường cả ba là một, hơi khác một chút là Dũng hay Cường  
còn có thể là “ khí dũng cương cường “: chí như Hùng là thứ Dũng nhu nhuận mà lại mãnh mẽ  
vì làm bằng trí nhân nên có sức tổng hợp rất lớn: fortiter sed suaviter mạnh mà êm. 
 
Vì thế Hùng được thêm vào chữ Lạc, vì tuy Lạc vương Hùng vương là như nhau về mặt xã hội, 
nhưng về triết lý thì Hùng nói lên đợt cao hơn ở chỗ chú ý đến đức, còn Lạc mới chú ý đến đất, 
y như trên đã nói về tâm thức tôn giáo: con người tiến từ thờ lạy sự vật, rồi đến thờ cây cối, rồi đến 
thờ con vật, rồi đến thần nhân hình để cuối cùng là thờ Thiên Địa siêu ngôi biểu lộ bằng những luật 
thiên nhiên. Ở đợt cao nhất này thì chỉ còn chú ý đến linh lực hay cái đức của Trời Đất: “ Thiên Địa 
chi đại đức viết sinh “.     
  
Cũng vậy tự Âu Lạc, Âu Cơ, Lạc vương tiến đến Hùng vương là rõ ràng con đường khởi từ địa 
danh đến đức danh, y như từ Ngũ hành đến Ngũ Hoàng cực, tức cũng khởi từ sự vật hiển lộ: 
Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ mà tiến đến Ngũ Hoàng cực tức là những cái cùng cực của Ngũ hành, 
và vì vậy không mang tên là thuỷ, hỏa, mộc, kim, thổ nữa, nhưng trừu tượng hoá bằng các số 1, 
2, 3, 4, 5. Cũng thế Lạc vương hay lạc Long quân là những tên người gọi theo địa danh, sẽ tiến 
lên đức danh là Hùng vương  và tự đó có những con số đi kèm: 3 , 15 ( Văn Lang chia ra 15 bộ 
), 18 đời Hùng vương.   Như thế trong các truyện về Hùng vương con số 3 hay được nhắc nhiều 
nhất trong Hùng vương thứ 3 ( 3 lần đó là truyện  7. 8, 12  ).   Như vậy là nói lên sức tổng hợp 
siêu việt được biểu thị trong 2 số cội nguồn  3 – 2 ( Tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số ).     
Phải có minh triết mới đạt nổi bậc nọ, còn không thì sẽ luẩn quẩn ở đợt nhị nguyên hay là duy. 
Nói theo kiểu thông thường thì con người mà Nhân ròng thì quá mềm yếu, Trí ròng thì lại quá 
xảo quyệt. Phải nối kết được cả hai Nhân Trí mới là toàn vẹn, mà cho được nối kết thì đó là đức 
Dũng, cũng gọi là đức Hùng. 
Việt Nho đã xuất hiện trong thời mà tâm thức của một hai vị tinh anh nhất của dân tộc đạt được độ 
tổng hợp đó, một quá độ thời đại, mà ta còn thấy ghi lại vài ba dấu vết khi sách Đại học nói: “ Hữu 
đức giả tất hữu địa “. Câu đó nói lên lúc luân lý chuyển từ địa đức lên nhân đức mà dấu vết trong 
lịch sử là lúc luân lý phong kiến nối liền với đất nhường cho luân lý nhân chủ đi với người.  Đó là lúc 
mà chữ quân tử bỏ dần ý nghĩa nhà cai trị, lãnh chúa để chuyển sang nghĩa người có đức độ quảng 
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khoát ( xem thêm Dances p. 83 . Note 2 ) .  Đối với nước nhà dấu vết đó  xuất hiện trong việc Lạc 
vương  đổi ra Hùng vương, một việc không có bờ cõi niên kỷ, nên tuy ghi lại trong sách vào lối thế 
kỷ 14, 15 nhưng đã xẩy ra trước cả hàng mấy ngàn năm với tâm hồn một hai thánh triết của dân tộc.  
Ta có thể đọc thấy trong câu truyện sau trong Kinh Hùng khải triết :  
 

1 .- Truyện Hồng bàng                   9 .- Truyện dưa hấu 
2 .- Truyện Ngư tinh                      10 .- Truyện Bạch Trĩ 
3 .- Truyện Hồ tinh                        11 .- Truyện Lý Ông Trọng     
4 .-  Truyện Mộc tinh                     12 .- Truyện Việt tỉnh. 
5 .- Truyện Trầu Cau                     13 .- Truyện Kim Quy  
6 .- Truyện đầm Nhất dạ                14 .- Truyện Man nương  
7 .-Truyện Phù Đổng T. V .            15 .- Truyện Tản Viên. “  
8 .- Truyện Bánh Chưng  

( Cơ cấu Việt Nho: Kim Định . Tr. 22 – 130 ). 
 
 

XII.-Giao lưu Văn hóa : Từ Tây qua Đông, Du mục gặp Nông nghiệp 
  

1.- Vài ý tưởng về  Nguồn gốc Văn hoá Nông nghiệp và Du mục 
 

      
              Đàn Súc vật                      Lều vải để sống Di cư             Gậy Mục đồng và Chó 
 
Nếp sống Du mục, sống theo lối Tiên thực theo lối sống Di cư trong lều vải , ngồi trên lưng ngựa 
chăn mục đông, chiếm đồng cỏ, ăn thịt, nên Bạo động, gây Chiến tranh.  
 
 

           
         Cây đa đầu làng                        Làng  Miền Nam                     Làng Chài Phú Yên 
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              Cày                                       Cấy                                             Gặt và Phơi lúa 
 
Nếp sống Nông nghiệp, sống định cư, sinh hoạt theo lối  Gian thực: lao tác, sống gần thiên nhiên, 
nên chuộng Hoà bình. 
 
  Lịch sử đấu tranh của Nhân loại đa phần là lịch sử đấu tranh giữa hai nền Văn hoà Nông nghiệp và 
Du mục. Trên thế giới thường thì thế lực « Dĩ cường lăng nhược » của Du mục thắng thế, Trong các 
trận chiến giữa Du mục Bắc phương với Việt tộc thì Hiên Viên Hoàng Đế và Tần Thủy Hoàng đã 
thắng, còn các trận chiến giữa Du mục Tàu từ nhà Hán đến Tồng, Nguyên, Minh, Thanh với Việt 
Nam thì Nông nghiệp Việt Nam ( Lạc Việt )  đã thắng suốt giòng lịch sử. Lịch sử đã nói lên điều đó.  
Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt tinh thần đó vào hai câu : 
 

«  Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham Tàn 
« Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo « 

Nguyễn Trãi 
 

Ngày nay, Trung Cộng  ( thuộc loại cầm quyền Du mục )  đã dụ được thành phần Việt Nam Lạc Hổn 
Dân tộc rước voi về dày mả Tổ, tiềp tay giúp Trung cộng tâm thực, đây là một đại họa, nếu toàn dân 
Việt Nam không canh tân đời sống để  đạt được  » Chí Nhân và Đại Nghĩa «  thì khó  loại trừ được 
Thù Trong Giặc Ngoài » !.  Chỉ có sức mạnh Văn Hóa của Dân tộc mới giải trừ được Quốc nạn và 
Quốc nhục này, đấy là vấn đề quan trọng hàng đầu, đừng có chạy quanh hiện tượng rối ren xã hội 
mà sửa chữa vá  víu vô ích.      Đây là lúc vừa Học vừa Hành ; Học lấy Đạo lý làm Người, Hành điều 
Nhân Nghĩa, đây lá lúc «  Thời thế tạo anh hùng. ». Các Thành phần yêu nước đã nhen nhúm  được 
«   Lò Lửa Đấu Tranh «  , các thành phần khác phải chất củi vào  cho Chánh gĩa Quốc gia rực sáng.! 

2.- Văn minh Du mục 
( Cơ cấu Việt Nho : Kim Định. Tr. 133 – 138 ) 

“ Văn hoá loài người có muôn sắc thái, nhưng khi xét tận căn cơ lại chia ra được hai nguồn đã 
được đổ khuôn tự xa xưa do hai trào sống: một là Du mục, hai là Nông nghiệp. 
Hai tiếng này phải hiểu cách rộng rãi: Du mục gồm những miền đất mênh mông tự Cận Đông đến 
Viễn Đông, ta sẽ gọi là Tây Bắc.   Còn Nông nghiệp tuy có ở nhiều nơi, nhưng ở đấy có ý chỉ những 
miền mênh mông đủ sức gây ảnh hưởng lâu dài vào văn hoá như miền Bình nguyên Ba Thục hay 
đồng bằng Hoàng Hà, Hoài giang, Dương Tử giang. . . Đây là hai miền để ấn tích sâu đậm trên văn 
hoá loài người, nên chia thành hai luồng tư tưởng khác nhau, nhưng lâu ngày pha trộn vào nhau.  Và 
tuy ngày nay không còn nền văn hoá nào thuần chất Nông hay Du, nhưng cần đơn giản hoá để có vài 
tiêu điểm giúp cho việc nghiên cứu được dễ dàng. 
Vậy chúng tôi tạm dùng hai nét đó để phân loại các nền văn hoá, miễn phải hiểu tên đại cương 
và cách co dãn uyển chuyển.  Riêng về Du mục đã mang tính chất nước đôi gắn yếu tố Du thuộc 
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thời săn hái với yếu tố Mục đã đi vào nông nghiệp.    Tuy nhiên nói về đại để thì Du mục còn 
mang nhiều yếu tố thời săn lượm ( Civ. I. . 36 ).  Ở thời này việc săn lượm chưa là giải trí hay tuỳ phụ 
như sau này, nhưng là vấn đề sinh sống, ngoài việc săn lượm ra không còn nghề nào khác. Vì thế để 
cho được sống thì phải đi săn. Đã săn là có chuyện đổ máu.    Thế rồi sự kiện thường xuyên đó ngấm 
vào tiềm thức gây ra sự thích thú làm cho con vật hay tha nhân đau khổ ( Civ.I. 76 ). Tha nhân 
càng khổ đau càng sướng, đó là can do cho những hình khổ kéo dài: đốt bằng lửa bé, đóng đanh treo 
cho hấp hối cả mấy ngày, đóng cọc đít dựng ngồi lên nhưng không cho cọc đâm sâu lên bụng để 
thủng thẳng mà chết. . .    chính đó là căn do của sự tàn nhẫn đã trở nên dấu hiệu của giai đoạn 
Du mục, nên sau này khi đã bước vào văn minh phải lâu lắm con người mới bỏ dần đi được. 
Thời Du mục coi như đoạn cuối cùng của săn hái, nên còn mang nhiều yếu tố chung với săn 
hái: cũng ở lều, cũng tôn thờ Tù trưởng đến cùng độ, rồi lại thêm bắt người làm nô lệ va đàn áp 
nông nghiệp để kiếm thêm đồng cỏ ( Civ. I. 41 ). 
Vì thế chúng ta có thể dùng danh từ Du mục để chỉ thời tiền văn minh, rồi đến của văn minh là công 
nghiệp. 
Nông nghiệp là cuộc cách mạng lớn nhất của con người đã xẩy ra cách đây có hàng chục ngàn 
năm, nó biến đổi toàn triệt đời sống và đua ra một lối sống khác hẳn trước: lấy việc ưa thích 
nghệ thuật và đời sống dễ dãi thanh bình thế vào đời sống cam go và hiếu chiến ngày xưa.   Do 
đó mà thành một thứ định luật trong lịch sử là Du mục thắng Nông nghiệp, để rồi bị nông 
nghiệp cải hoá, trở nên văn minh thuần phục, lúc ấy lại bị Du mục đợt mới đánh quỵ ( Civ. I 
308 ). 
Đó là một sự kiện xẩy ra thường xuyên trong mọi nền văn minh, mọi thời đại: 
 Người Doriens đuổi người Mycéens 
 Người Hyksos đuổi dân Ai cập 
 Người Cro – magnon đuổi người Neanderthal ( * ) 
Tức ở đâu và bao giờ cũng có sự xâm lăng nên sự đối chọi giữa Du mục và Nông nghiệp là một 
tiêu điểm có giá trị phổ quát. 
Lấy đó mà nhìn vào văn hoá nước nhà chúng ta rất dễ nhận ra một phía ưa dùng bạo lực pháp chính, 
còn một bên thì ưa dùng những đường lối nhu nhuận tìm cách cải hoá bằng lễ giáo. Thí dụ Nhu đạo 
phát xuất từ chữ Nhu tức là đi lối “ Khoan nhu dĩ giáo “, nên kể là đại biểu cho nông nghiệp.  Điều 
này ít được nhận ra vì Nho giáo đã hết chính truyền từ lúc những yếu tố Du mục mọc trùm lên trên.   
Tuy nhiên, nếu chịu khảo cứu sâu, thì cũng còn nhìn ra được sự nối kết đó, vì không bao giờ nét hàn 
xì đi đến cùng triệt, nhưng vẫn để lại dấu vết được biểu lộ qua cuộc vật lộn cam go giữa hai nền văn 
hoá.  Có khi giao tranh ác liệt, có khi hoà hoãn ảnh hưởng lẫn vào nhau. 
Lịch sử nhân loại chính là sự giao thoa của hai trận tuyến đó: Khi bên này thắng thế, lúc đến 
lượt bên kia, xoắn xuýt pha trộn khiến cho sự nhìn ra trở thành khó khăn, nhưng lại cần thiết 
để có một quan niệm bớt mung lung về nguồn gốc văn hoá. 
Muốn phân ra cần phải đi tới cơ cấu mới đạt những yếu tố tương đối đơn thuần để dễ phân biệt. “ .  
( * ) : Neanterthal là giống người khôn xuát hiện vào lối 40 thế kỷ trước, rồi sau bị người Cro – 
magnon xuất hiện sau vào lối 20 thế kỷ trước C. N.  

3.- Cơ cấu Du mục 
“ Điều nhận xét đầu tiên là bất cứ ở đâu “ Thô bạo cũng thắng được Tế vi “: Partout le Délicat est 
vaincu par le Grossier “ ( Journal Keyserling 169 ). 
Đó là Du mục khởi đầu thắng Nông nghiệp.   Tại sao vậy?   Thưa như đã nói, vì nó dựa trên sức 
mạnh.  Đó là điều bó buộc trong thời săn hái. Muốn bảo tồn sinh mạng, không những con 
người phải chống chọi thú vật, mà còn phải giết chúng để làm lương thực.  Lâu ngày sự bạo 
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hành đó quen đi, ngấm vào tiềm thức gây nên cơ cấu Du mục, là cơ cấu xây bằng võ lực.   Địa 
vực của Du mục hầu hết là những cánh đồng hoang bát ngát nằm trong vùng Cận Đông Tiểu Á 
lan đến vùng thảo nguyên bát ngát của Á châu. 
Đó là quê hương Du mục với những đoàn người sống theo phương thức một đoàn vật do một người 
chăn.  Ở đoàn người đi săn tâm thức cá nhân thiếu cơ hội nảy nở: người ta chỉ khuyến khích sự phục 
tùng tuyệt đối trước quyền uy của một Tù trưởng thường được thần thánh hóa để duy trì tinh thần hồn 
khóm, hầu trở nên đoàn quân hùng mạnh.  Và điều đó giải nghĩa tại sao mỗi khi đụng chạm với Nông 
nghiệp thì hầu hết là Du mục thắng thế. 
Là vì phía Nông nghiệp tuy cũng có kỷ luật nhưng thường mềm dẻo và nhất là còn để lại quảng trống 
rất rộng cho lối riêng rẽ tùng gia tộc đầy tình cảm.   Văn hoá lại khuyến khích lối sống “ Doãn chấp 
quyết trung “  đó như lễ Gia quan là lễ vun tưới óc trách nhiệm cá nhân.  Ngược lại trong lối sống Du 
mục đã không có sự khuyến khích như vậy.     Hơn nữa, lối sống chung đụng từng đám không để giờ 
cho những sự tư riêng vi tế nảy nở, nhưng cổ võ đời sống tập thể.  Vì thế mà triết thuyết nghiêng về 
pháp hình và lý trí gạt bỏ tình cảm.  Vật tổ thì thích dùng các con mãnh thú như hùm, beo, hổ, bảo. . . 
,biểu thị bằng lông mao.   Trong lối tổ chức xã hội thì có đẳng cấp dựa trên dòng tộc hay giàu sang.     
Loại tâm thức này sẽ giữ vai trò văn minh chinh phục thiên nhiên, mở đầu khoa học, ưa số chẵn, số 
Đất : 2, 4, 6, 8. 
 
Ngược lại bên phía Nông nghiệp đề cao quan văn, đề cao đức độ.  Vua chỉ có giá trị vì Đức chứ 
không vì Thế. Vật biểu là Tiên ( tức yếu tố nữ ) đi với Chim lông vũ, tức vật hiền hành bà biết bay 
cao.  Xã hội không có đẳng cấp, nhưng nhấn mạnh trên tuổi tác và công thể , như Hội đồng Kỳ mục, 
không dành riêng cho một đẳng cấp nào. Cai trị thì bằng Lễ ( tục ) . Triết lý thì giàu tính cảm và nghệ 
thuật. Loại tâm thức này sẽ chuyên về văn hoá nhằm làm đẹp tình người, tô điểm cho những mối 
nhân luân bằng Lễ. 
 
Tóm lại mà nói: 

Cơ cấu Du mục chuyên về Văn minh, tìm chinh phục thiên nhiên và trấn hai phương 
Tây Bắc  4 – 1. 

Nông nghiệp nghiêng về văn hoá tìm làm đẹp mối nhân luân, trấn hai phương Đông 
Nam với số 3 – 2. 

Sau đây vài ví dụ điển hình: 

4.- Hoàng Đế: Đại biểu Du mục 
Đã biết rằng, cơ cấu thuộc tiềm thức không có đường viền rõ rệt. Vì thế khi chúng tôi đưa Hoàng Đế 
ra làm đại biểu Du mục thì chỉ nên coi như một sơ nguyên tượng và không là nhân vật lịch sử.  Nói 
vậy nghĩa là những điều thuộc Hoàng Đế có không đúng hẳn với sử cũng không quan trọng.  Quan 
trọng là làm nổi bật lên vai trò Du mục như Thần Nông là đại biểu của Nông nghiệp vậy. Si Vưu là 
con cháu Thần Nông đã phải chiến đấu với Hoàng Đế thì hiểu là văn minh nông nghiệp phải chống 
với Du mục.  Nông nghiệp đi vào văn minh trước nên cháu Thần Nông chống với Du mục Hoàng Đế.    
Chữ Đế mang ý nghĩa chinh phục hay là “ ăn sẵn : Tiên thực “: dùng võ lực để săn  con thú, lưới 
con cá sẵn có đó rồi.     Lối sống này sẽ đưa đến chinh phục, tước đoạt, nhưng vì do vua làm nên 
mang ý nghĩa tốt, theo thể thái ăn trộm cái lưỡi câu là thằng cướp, còn ăn trộm một nước thì lại là 
vua, và trong trường hợp sau này thì việc chinh phục được kêu là Đế, và chữ Đế mất tính chất du côn 
để trở nên cao cả.   Vì thế nên gọi là Đế theo nghĩa Đế là chinh phục, chiếm đoạt.  Đế quốc là nước 
dùng sức mạnh để chiếm đoạt các nước khác . Người được gọi là Đế đầu tiên trong huyền sử Việt 
Nho là Hoàng Đế, có nghĩa là người đã chiếm đoạt văn minh Hoàng tức của nông nghiệp: bao 
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nhiêu phát kiến của nông nghiệp đều quy cho mình, thí dụ “ Hoàng Đế nội kinh “ tuy bảo là của 
Hoàng Đế, mà thực ra là  quyển sách thâu lượm kinh nghiệm y dược của Thần Nông, đặt trên 
khung Âm Dương của Phục Hy.   Như vậy Hoàng Để quả là đại biểu cho nên văn hoá khác xây trên 
vũ lực nên về văn hoá  còn ở hai đợt bái vật và ý hệ.    Nếu biểu thị bái vật bằng số 1, còn ý hệ bằng 
số 4 ( 4 – 1 ) thì chúng ta sẽ thấy được Du mục là nền văn hóa chú trọng đến hình thức ( là số 4 ) địa 
phương cũng như sức mạnh đi theo đường khắc : Hỏa ( 2 ) khắc kim ( 4 ), Kim khắc mộc ( 3 ) và 
choán hai phương Tây Bắc với số phá, sô chẵn.  Ngược lại với văn hoá nông nghiệp ở Đông Nam số 
lẻ, vì số lẻ là số hoá ưa chuộng uyển chuyển nhu thuận.”     

5.- Phân biệt giữa Văn hoá Nông nghiệp và Văn minh Du mục 
Điểm trước hết là nông nghiệp. Nông nghiệp vẫn trường tồn ngược với du mục đã tiêu trầm nhưng đã 
trao tính chất du mục sang công thương nghiệp, nên công thương nghiệp là kẻ kế tự của du mục, 
muốn tìm hiểu du mục thì phải tìm hiểu qua thương, công. Thương công thường ở thành thị, còn 
nông nghiệp phải gắn liền với đồng quê. Văn hóa Tây Âu nặng về thương công thuộc homo mercator 
(thương nhân) và homo faber (công nhân) cả hai đều xem vật tự ngoại, nhất là mercator (Instinct. 
Bandoin 158). Bởi thường sống ở thành thị xa thiên nhiên nên dễ để trụt mất nội dung của các biểu 
tượng, vì thế dễ trở thành trừu tượng (Creel 297), văn hóa trở thành nhân vi đứng ngoài đời sống là 
do đó. Ngược lại văn hóa nông nghiệp vì không thể cưỡng ép thiên nhiên như bắt thảo mộc mọc mau 
chậm theo ý mình, nhưng phải hòa hợp với tứ thời, bát tiết, nhịp theo hai mùa lớn là Xuân Thu với 
gieo gặt. Vì thế có một sự liên đới rất cụ thể và mật thiết giữa người với thiên nhiên, được kết tinh 
trong câu nói của Vương Sung “thiên nhơn đồng đạo: 大 人 同 道 “.  Chính vì đó mà tính chất 
của nó là yêu chuộng hòa bình, chống chiến tranh (Creel 77), đặt Văn trên Võ nên không có anh hùng 
ca (của riêng dân hiếu chiến). 

Văn minh nông nghiệp còn một đặc tính nữa là yêu nhà, yêu nước, vì thế đề cao non nước, đề 
cao thổ thần nên trong câu nói trung quân ái quốc thì chữ “Ái quốc” có màu sắc nông nghiệp, 
yếu tố địa vực (locale) trái lại chữ “Trung quân” lộ vẻ du mục đề cao người cầm đầu 
(personnel) vì văn minh du mục lang thang không nhà, không nước, hay thương công cũng 
không thiết với nước bằng: hễ “đâu dễ sống dễ kiếm ra tiền thì đấy là tổ quốc”, ubi bene vivere 
ibi patria, vì thế trào lưu vô gia đình vô tổ quốc phát xuất từ văn minh thương nghiệp và ngày 
nay hai chữ nhà và nước đã trụt mất rất nhiều nội dung là do sự lấn át của nên văn minh công 
thương du mục vậy. Nền văn minh này đã khởi đầu lấn át nông nghiệp từ lâu lắm: mãi từ ngày Cain 
giết chết em là Abel. Cain và Abel là hai biểu tượng cho hai nền văn minh nông nghiệp và du mục. 
Khi nói Cain giết Abel thì cũng là nói “du mục lấn át nông nghiệp” và được thể hiện qua lịch sử như 
anh Hellens đối với em Minoens, anh Aryens dối với em Dravidiens, anh Hoa đối với em Viêm v.v… 
và đâu đâu cũng thế: anh Cain giết em Abel cách này hoặc cách khác, ít hoặc nhiều. 

Phần lớn là nhiều, đôi khi là ít và ít hơn hết thì phải kể đến các em Viêm bởi các em này đã không 
để cho các anh Hoa làm mưa làm gió như bên Tây Âu hay Ấn Độ, nhưng đã chiến đấu nhất là 
trên phương diện tinh thần để cuối cùng đưa người đại diện vào việc kiến thiết văn hóa. Và 
những người đại diện đó chính là dân tộc. Vì thế dân tộc chính là yếu tố thứ ba định tính nền 
văn minh Viễn Đông. Thực ra thì ở đâu cũng có câu “tiếng dân là tiếng trời” = “vox populi vox 
caeli”, “the people are never wrong”. Nhưng không đâu người ta chịu để cho dân có tiếng nói, hoặc 
khuyến khích lắng nghe dân nói, hoặc gần dân để nghe dân nói, vì dân bao giờ chả nói và lới nói của 
dân đã kết tinh lại trong các câu ca dao, tục ngữ. Trên thế giới này không đâu là không có ca dao tục 
ngữ, chính nó làm nên cái minh triết của dân gian, của các dân tộc = la sagesse populaire, la sagesse 
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des nations. Tuy nhiên đâu đâu ca dao tục ngữ cũng chỉ có ở đợt tản mác, vụn mảnh không được kể 
đến. Đặc biệt nơi Viêm tộc nhờ đã tranh đấu nên ca dao có được một địa vị trong kinh và do đó tiếng 
dân đã được đóng góp vào việc làm nền kinh điển, tức làm nên những sách cao quý nhất của một 
nước. Cũng như sau này đến lượt các sách cổ điển dân chúng vẫn đóng góp vào việc sáng tác. Vì thế 
tác quyền bên Viễn Đông không được chú ý nhiều là vì nó không có tính chất cá nhân nhưng là công 
cộng.”   

XIII.- Vấn đề tài liệu 
 “ Tài liệu Việt Nho có thể là tất cả truyện tích, truyền kỳ, thần thoại được truyền tụng trong dân gian 
hay ghi lại trong những sách thần tiên như loại Sơn Hải kinh,Thuỷ Kinh chú, Thần Dị kinh,  Ngô 
Việt Xuân Thu, Việt Ðiện U linh … Trong cánh đồng mênh mông đó chúng tôi chỉ chú ý đến ba sách  
là Kinh Thư, Trúc Thư kỷ niên, Lĩnh Nam trích quái.  Về Tam Hoàng thì không còn sách vở 
nào, chỉ có những huyền thoại truyền khẩu về những sách gọi là Tam Phần, Ngũ Ðiển, Bát Sách, Cửu 
Khâu mà thôi. ( xin xem thêm về Việt Nho ở chương Sáu  ).  

1.- Lĩnh Nam trích quái với Huyền sử Việt Nho 
 

Khi Tổ tiên Việt đóng dấu trên Kinh Dịch 
( Dịch Kinh linh thể: Kim Định. Tr. 9 – 26 ) 

 
“ Đánh  dấu một vật là ghi nhận vật đó thuộc về mình, cho nên nói Việt tộc đóng dấu trên Kinh 
Dịch hay nói Kinh Dịch của Việt Nam cũng đồng một ý.  Cả hai câu này thoạt nghe sẽ dễ bị hiểu 
như một câu nói khôi hài vô duyên, nhưng có thể tha thứ vì phát xuất từ một lòng ái quốc quá trớn 
nên đâm ra nói nhàm.  Sở dĩ có thế nghĩ như thế, vì hiện trạng là thế, nghĩa là Kinh Dịch hiện nay là 
của Tàu chớ không phải là của Việt Nam, nên trong bao nhiêu ngàn năm có người Việt Nam nào dám 
đả động tới Kinh Dịch.     Đó là việc mới được làm gần đây và tất nhiên cũng lại học theo lối Tàu lối 
Tây, chứ đã có ai đọc theo lối của nó.  Phải là chủ cũ của nó mới đọc được và chủ cũ của nó tôi 
bảo là người Việt.   
 
Kinh Dịch là của người Việt, vì Tổ tiên của ta đã đóng dấu trên nó  và hôm nay xin mời bạn 
cùng tôi đi nhận lại dấu.   Xin báo trước là dấu đóng đã lâu đời nên phai mờ nhiều quá không thể 
dương hai mắt ốc bưu ra mà thấy được, phải dùng tia sáng hồng ngoại gì đó mới trông nhận ra.   Bạn 
nào không thích thứ ánh sáng lung linh “ hốt hề hoảng hề “, xin ở lại nhà, vì không có lối nào khác. 
Con dấu đã bị phai mờ không những vì đã quá lâu, mà còn bị bôi cọ đi do người ăn cắp. 
Ai ăn cắp?  Thưa là Trọng Thuỷ từ Bắc phương mà tới.  Nhưng sao lại dám đổ oan như vậy? Thưa là 
vì có vụ văn tự tuy đã phai nhưng còn đọc được như sau:  
“ Thần Kim Quy cho An Dương vương cái vuốt để làm nỏ thần nhờ đó đánh bại được Triệu 
Đà.  Đà biết thế nên sai con là Trọng Thủy cầu hôn con gái An Dương Vương là Mỵ Châu để 
đánh cắp cái vuốt rùa, và Trọng Thủy đã thành công đánh lừa được Mỵ Châu đổi lấy nỏ thần 
đem về Bắc, rồi thay vào bằng cái nỏ giả làm vuốt rùa “.          
Câu truyện này ai cũng thuộc lòng, nhưng không mấy ai nghĩ rằng đó là câu chuyện thật đã gây nên 
một ảnh hưởng quyết liệt trên sử mệnh Việt Nam hơn bất cứ câu chuyện nào có chứng tích lịch sử cụ 
thể.     
Vì nó còn ảnh hưởng đến đời chúng ta hiện nay, khiến chúng ta đang điêu đứng vì Cộng sản 
hay các tư trào khác, bởi vì chúng ta không còn Hồn Nước nữa!  Cái hồn đó là móng chân Kim 
Quy đã bị đánh tráo mất rồi. 
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Sự đánh tráo này quả là một biến cố tương đương với tội A Dong E Và bên trời Tây, vì nó làm cho 
lịch sử rẽ sang một lối khác, nó ghi dấu một sự mất nền tảng tức là mất cái Đạo làm Người.     
Đạo Người là Thiên Địa chi đức, được biểu thị trong con rùa có lưng tròn tượng Thiên, 4 chân 
tượng Địa. Vuốt chân rùa chính là tinh hoa của cái Đạo Trời Đất, tức cũng là Nhân đạo.   Cái 
nhân đạo đó đã bị Hán Nho choán mất chỗ và nước Việt Cổ đại của Hồng Bàng đã chấm dứt 
với Triệu Đà. Cái nước Việt Nam do Triệu Đà khai sáng không còn là nước lý tưởng Văn Lang 
nữa. 
 
Người Việt Nam đã bị đuổi ra khỏi nước lý tưởng kia rồi, và hiện nay có còn nói bốn ngàn năm văn 
hiến thì cũng chỉ là biểu lộ một tấm lòng hoài cổ về một nơi xa xôi ở mãi tận xa xưa, chẳng còn mấy 
âm vang trong lòng, nên không còn được hiệu lực nào nữa.  Tuy nhiên có điều khác với cảnh huống 
A Dong E Và, vì hai ông bà không những bị đuổi ra khỏi địa đàng, nhưng còn bị một thiên thần coi 
chừng không cho trở lại cây hằng sống, còn chúng ta “ Ai bắt được ngọc châu Đông Hải ( hiểu là 
triết Đông )  mà múc nước giếng Mỵ Châu lên rửa, thì càng rửa, sắc ngọc càng thêm rực rỡ “. 
Biết đâu nó sẽ rực rỡ đủ để soi đàng cho chúng ta trở lại được Văn Lang. 
Văn Lang là gì ? 
Thưa là nước lý tưởng nhất vì được cai trị ( trị thuỷ ) theo đúng tinh thần Kinh Dịch là Âm 
Dương hoà.   Âm là Thiên, Dương là Địa, hòa là Nhân. 
Nói đến Âm Dương hoà là nói đến trạng thái con người chưa ly tính, chưa vong thân, vẫn còn sống 
cái sống tràn đầy viên mãn của Người.  Có ai sống trong đó chưa thì khó mà biết, vì không một Lịch 
sử nào nói tới. chỉ có Huyền sử, mà Huyền sử thì không những nói đến hôm xưa mà nói đến truyện 
hôm nay và ngày mai, nghĩa là nói đến lý tưởng của con Người muôn thuở.    
Khi cái lý tưởng ấy chung cho nhiều người một nước một phương thì tôi gọi là sử mệnh, hiểu 
như thế và quay trở lại câu hỏi đã có một nước Văn Lang chăng, đã có ai sống trong nước ấy 
chưa, thì tôi thưa rằng đã có, và những người sống trong nước đó là Phục Hy và Nữ Oa. 
Hai ông bà tiên Tổ này đã hiện thực đúng câu ” Thiên Địa chi đức “, vì ông nắm cái Củ ( ┑ : đo góc 
vuông ) : Địa phương ), còn bà bế cái Quy ( ┼ : vẽ vòng tròn  ): Thiên viên: ⊙.    Vuông Tròn thì trái 
ngược, ấy thế mà đuôi hai nguyên Tổ lúc nào cũng “ Giao chỉ “ xoắn xuýt để viết lên chữ Văn ( 文 ) 
Sơ thủy .   Vì chữ Văn gồm hai nét Đất Trời giao hội, nét phẩy (丿) chỉ Đất và nét mác ( 乀) chỉ Trời 
quay ngược chiều nhưng cả hai đều nằm dưới bộ đầu, nhưng cả hai đều nằm dưới bộ đầu ( 亠 : không 
có nghĩa chi cả ) và nhờ đó thiết lập được một hoàng kim thời đại kêu là Bình Văn, nghĩa là nền thái 
bình do Văn trị.  Đấy là cảnh trí của nước Văn Lang của Việt Nho nguyên thuỷ, trải khắp địa vực 
nước Trung Hoa cổ đại.  Thế rồi, một ngày kia văn minh Du mục của Tây Bắc dưới quyền điều khiển 
của Hoàng Đế  đã vào chiếm đất, chiếm người và chiếm luôn cả đạo Dịch.  Sự chiếm Kinh Dịch ở 
đây có nghĩa là sự chấp nhận.  Sự chấp nhận này được báo hiệu bằng vua Đế Nghi có nghĩa là thích 
nghi với đạo Dịch.     
Đế Nghi cùng với Lộc Tục là con của cha Đế Minh lấy mẹ Vụ Tiên.   Đây là đôi nguyên Tổ thứ 
hai sau Nữ Oa Phục Hy, nói thứ hai là tính theo biến trình biến dịch đi từ đồng nhất vào đường 
phân biệt, nên cặp thứ hai đã nói tới chồng Bắc vợ Nam. Nhưng còn là Bắc Nam của chung một 
nền văn hoá nông nghiệp. 
Chưa đến giai đoạn Bắc Du mục Nam nông nghiệp như Trọng Thuỷ và Mỵ Châu. Ở đây Đế Minh là 
cháu Thần Nông mà lấy Tiên nữ nước Việt cũng thờ Thần Nông thì nhất định tinh thần Văn Lang vẫn 
duy trì đẹp đẽ: hai nét Âm Dương giao hội như thường.  Những sự việc trở nên rắc rối dần do ngành 
phía Bắc là Đế Nghi.   Bởi vì Đế Nghi truyền ngôi cho con là Đế Lai, ông này nhân nhớ lại việc ông 
nội mình là Đế Minh tuần thú phương Nam gặp Tiên, nên cũng bỏ nhà đi tuần thú phía Nam nhưng 
thay vì gặp Tiên lại mất Tiên, Tiên đó là Âu Cơ. 
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Âu Cơ là vợ của Đế Lai lẽ ra phải khăng khít cuốn lấy đuôi vợ như Phục Hy đã làm, đàng này 
Đế Lai đã bỏ vợ đi chu du cùng khắp nước Việt.  Như vậy là dọn đường cho tội Tổ tông xẩy ra.   
Tội Tổ tông là Âm Dương ly biệt. 
Vậy sự ly biệt đó đã xẩy ra khi Trọng Thủy bỏ vợ ra đi với cái vuốt thần và như thế cái nỏ còn lại 
không phải là nỏ thần, mà An Dương Vương vẫn tưởng là thần y như thế giới hiện nay kêu là 
thần nhưng chẳng có chút thần nào hết. Sự lầm tưởng đó cũng là phát nguồn từ tội Tổ tong  lẫn vật 
chất làm tinh thần.  Tuy nhiên tội Tổ tông bên Đông phương nhẹ hơn bên Tây phương vì nhiều lẽ :  
Lẽ đầu tiên không do các bà mà do phía các ông.  Bên Tây bà E Và ra ngoài, còn bên này Trọng 
Thủy là đực rựa, đàn ông mà chạy việc ngoài là trúng.   Nhưng trúng mà vẫn có tội vì chỗ quá đáng là 
“ nước đi mãi không về cùng non “. 
 
Đế Lai không về cùng Âu Cơ có nghĩa là văn minh Bắc phương chuộng “bình Võ “ hơn “ bình Văn “, 
nên tỏ ra lơ là với nền minh triết đại biểu bằng Âu Cơ  ( nền vàng: trung dung ).   Nhưng minh triết 
chưa chết bởi vì có Lạc Long Quân đến với Âu Cơ và Âu Cơ  lại đam mê Lạc Long Quân.   Mê là 
phải vì Minh triết nông nghiệp đã phát xuất từ phương Nam, mang nặng tính chất nhu hòa phương 
Nam, vì đó mà bị chồng phương Bắc lơ là, nhưng lại tìm  được tìm  được quê ngoại cái môi trường 
thuận lợi cho nó, nhờ đó nó trở nên Nữ Hoàng cai trị mọi ngành văn hóa trong nước: “ La 
philosophie doit être la Reine des sciences : Triết phải là bà Chúa các khoa “.   Điều ấy đã được hiện 
thực trong nước Văn Lang nơi mà Lạc Long Quân chơi vai trò mờ nhạt, còn chính chủ tịch lại là Âu 
Cơ.  
 
Huyền sử chép rằng: Trong nước không có vua nên Âu Cơ cùng với bộ chúng thị thiếp ở lại 
hành tại.   Khoa xã hội gọi đây là thời mẫu hê và đa phu, vì Âu Cơ có hai chồng là Đế Lai và 
Lạc Long Quân.   Tục Táo Quân có lẽ khởi đầu từ đây vì trong ba đầu rau thì có hai ông một 
bà. 
Cái mà xã hội học kêu là mẫu hệ và đa phu thì triết lý kêu là Bình Văn tức thời Minh triết ngự trị, nên 
đáng gọi là một nước cai trị bằng văn hoá theo nghĩa cao quý nhất của hai cữ văn hoá: lấy văn mà 
cảm hoá. Huyền sử chép rằng: Lạc Long Quân nhận định với Âu Cơ  rằng vì vợ Bắc chồng Nam: “ 
phương viên bất đồng, thủy hỏa tương khắc, khó mà ở cùng nhau trường cửu nên chia nhau con đi ở 
riêng, nhưng có việc thì cùng nghe không được bỏ nhau.” 
Tội Tổ tông đã manh nha ở chỗ Âm Dương không xoắn xuýt với nhau nữa, tuy nhiên chưa đến 
bước quyết liệt, nên còn hẹn “ hễ có việc thì cùng nghe, không được bỏ nhau “. 
Nhờ đó mà nước vẫn còn là Văn Lang, dưới quyền Minh triết của Âu Cơ, vì 50 con theo bố xuống 
thủy phủ không xuất hiện.  Huyền sử chép rằng: “ 50 con theo cha xuống biển, 50 theo mẹ lên núi, tự 
suy tôn người trưởng lên làm vua hiệu là Hùng Vương, quốc hiệu là Văn Lang.     
Nước Văn Lang : Đông giáp Nam Hải, Tây giáp Ba Thục, Bắc giáp Động Đình Hồ. Nam đến 
nước Hồ Tôn “.  Đó chỉ là bờ cõi của nền văn hoá phương Nam dưới quyền của Âu Cơ nghi 
mẫu, khác với phía Bắc đã bị phụ hệ chinh phục dần do Hoàng Đế: Óc pháp hình nổi hơn, 
không để cho Minh triết thấm nhuần. 
Huyền sử chép rằng: “ Lạc Long Quân ở dưới thuỷ phủ, mẹ con Âu Cơ nhớ về Bắc quốc, liền đi lên 
biên cảnh, Hoàng Đế nghe tin lấy làm sợ, mới phân binh trấn giữ quan tái, mẹ con không về Bắc 
được”, tức văn hoá nông nghiệp không chiếm cứ lại được miền Bắc đã bị rơi vào tay văn minh Du 
mục. 
Thế là hết cái nước Xích Quỷ, nước lan rộng khắp Trung Hoa cổ đại, mênh mông như một 
châu, nên cũng gọi là “ Thần châu xích huyện “, và tự Hoàng Đế trở đi thì chỉ còn có Văn Lang 
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tức từ miền Dương Tử Giang trở xuống mà thôi, mà cũng không còn thông thương được với 
miền Bắc nữa, vì miền Bắc đã rơi hẳn vào quyền Du mục rồi. 
Về phía Nam thì Lạc Long Quân đã không xuất hiện, mà về phía Bắc thì sự giao hội hai nền văn hoán 
rất hạn hẹp.  Huyền sử gởi vào truyện Chức Nữ một năm được gặp Ngưu Lang có một lần vào đêm 
thất tịch ( 7/7 ), đã vậy sự gặp gỡ chẳng lấy gì làm vui vẻ, mà trái lại: 

“ Trong đêm gặp gỡ mơ màng khóc nhau 
Tục truyền tháng bảy mưa ngâu 

Con trời lấy đứa chăn trâu cũng phiền” 
Đấy là hiểu sai Chức Nữ.  

 
Cầu Ô thước 

 
Chức Nữ có khóc vì phải lấy đứa mục đồng đâu, nhưng khóc vì nó không chịu giáo hóa, cứ 
dùng võ lực mà chen lấn áp đảo hoài hoài, nên không còn thể về thăm quê Bắc được, đã vậy, từ 
đấy mẹ con Âu Cơ cứ phải bồng bế nhau di cư mãi mãi, chạy dài trên con đường Nam tiến. 
Bởi vì văn minh Du mục của Ngưu Lang đặc chuyên chú trọng hình thức và võ lực nên rồi sẽ đàn áp 
được văn minh Nông nghiệp của phương Nam.  Tuy nhiên còn phải qua biết bao nhiêu cuộc giao 
tranh. 
 
Huyền sử còn ghi lại trong truyện Sơn Tinh và Thuỷ Tinh tranh nhau lấy con gái vua Hùng Vương 
tên là Mỵ Nương.   Vì Sơn Tinh đến ban sáng nên lấy được Mỵ Nương. Thủy Tinh đến buổi chiều 
nên hàm oán đem cả loài thủy tộc đánh Sơn Tinh để cướp, Mỵ Nương, nhưng Sơn Tinh vươn lên, 
Thuỷ Tinh không làm chi được.  Câu chuyện này tả lại lúc Văn Lang còn đang mạnh, nên còn chống 
cự nổi văn minh Du mục Bắc phương. Tuy chống cự nổi nhưng cũng chỉ trên con đường rút lui. 
Và hầu chắc xung quanh giai đoạn này xẩy ra chuyện chữ “ Việt  Mễ:  ( 粵 )  thay vào chữ “ 
Việt Tẩu  ( 越 )  “để thích nghi với Thời Lữ.    
Quẻ Lữ kép bởi quẻ Ly và Cấn: nên Lạc Long Quân nói với Âu Cơ là Nước Lửa bất đồng.     
Sao Âu Cơ lên núi mà lại nói đến lửa do Thời Lữ vậy.  Nước lửa bất đồng nhưng tinh thần Kinh Dịch 
mạnh nên vẫn còn giữ được nét tương sinh tương tức nằm ngầm, nên Lạc Long Quân nói với Âu Cơ 
có truyện gì thì cùng nghe nhau, đó là “ Văn Đạo “.     Nghe được nhau, vì đây chưa đến giai đạn Bắc 
Nam đối kháng như sau thời Hoàng Đế đem văn minh Du mục vào, nhưng còn là văn hoá nông 
nghiệp: Và Âu Cơ tuy sinh ra ở Bắc nhưng là Bắc còn nằm trong tay Viêm tộc, nên Âu Cơ vẫn là 
biểu tượng nền Minh triết của Văn Lang.   Chỉ tự đời Hoàng Đế thì danh từ Bắc mới chỉ văn minh Du 
mục đầy óc hung hăng chiếm đoạt và Việt tộc mới hiện thức quẻ Lữ, và trở thành mũi dùi cho cuộc 
Nam tiến mang theo nền văn hoá Nông nghiệp đi cùng như sẽ đọc thấy trong truyện Hùng Vương. 
Chỉ cần nói trước rằng tuy Việt tộc có tinh thần chống cự bất khuất nhưng đất đai có hạn: Nam tiến 
mãi rồi cũng ngày đất hết phải gặp biến và lúc ấy chỉ còn phép như An Dương Vương “ quay lại giết 
Mỵ Châu rồi cầm sừng văn tê bảy tấc, theo Kim Quy rẽ nước đi vào biển “.   Thế là hết nước Việt 
Nam như một Văn Lang, vì chưng tội Tổ tông đã phạm rồi: không phải ăn một trái cấm như E Và mà 
trong lát gươm của An Dương Vương giáng xuống đầu Mỵ Châu: Thế là văn minh Tây Bắc đã giết 
chết nền văn hoá Nông nghiệp để rồi trở về với văn minh Tây Bắc.   Tây tượng trưng bằng cái sừng 
văn tê bảy tấc, do An Dương Vương cầm để theo Kim Quy dẫn vào biển.  Biển là nước, nước ( Thủy 
) chỉ phương Bắc.  Còn số bảy chỉ phương Tây ( theo Lạc Thư ) và từ đấy “ Nam thất ( 7 ) thắng Nữ 
Cửu ( 9 ).   Óc Hán tộc đã bủa vây màng lưới trên cương vực Văn Lang, Bắc giáp Động Đình Hồ. . . 
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Và vì thế ngày nay không còn ai thấy được nước Văn Lang đâu nữa.  Không trông thấy được vì 
Việt Nho đã ngả quỵ dưới lát gươm oan nghiệt của Hán Nho. 
Bạn sẽ hỏi về cái số kiếp của cái vuốt rùa của Trọng Thuỷ đã ăn cắp đưa về Bắc ra sao, có làm ích chi 
cho Hán tộc chăng?  Thưa rằng: Không, nó cũng mất luôn với chủ nó: 
Huyền sử chép rằng: Trọng Thủy hối hận về ác quả nên đã đâm đầu xuống giếng Mỵ Châu mà 
chết, vì độc Dương bất sinh. 
 
Sách Nhĩ Nhã chép về một Hoàng Đế kia có con chim Loan mà nhà vua rất quý mến, và chỉ ước ao 
được nghe tiếng nói của nó, nhưng không bao giờ được mạn nguyện.  Hoàng hậu mới bàn rằng: Tôi 
thường nghe nói chim sẽ hót khi thấy một con chim khác cùng giống. Tại sao bệ hạ không để nó 
đứng trước một tấm gương? 
Nhà vua nghe lời bàn ấy, nhưng khi con chim loan thấy hình của nó liền hót len những tiếng thật bi 
ai, đoạn đập cánh mà chết.   Tại sao Loan chết vì không có con đực là Phụng mà chỉ thấy hình bóng 
của Loan. Hình bóng là biểu tượng là ý niệm làm sao có đối cực để làm nên biến dịch, mà thiếu biến 
dịch là chết cho nên Loan chết.  Trọng Thủy thiếu Mỵ Châu là Dương thiếu Âm nên bất thành cũng 
lại chết. Loan phải đi với Phụng mới có khả năng “ Loan Phụng hòa minh “, còn nay “ Loan phiêu 
Phượng bạt “ thì làm sao sống nổi mà chả chết. 
 

Và đây là tội Tổ tông của Viễn Đông 
 
Cũng y như bên trời Tây, Trọng Thuỷ đã đem óc tính toán của Bắc phương đến làm nghẹt thở tinh 
thần phương Nam, khác nhau vài nét đặc biệt: Trước hết là Chồng đánh lừa vợ chứ như không bên 
Tây, vợ lừa chồng.   Vì đàn bà biểu thị Minh triết mà lại thủ vai đánh lừa thì tội nặng hơn nhiều.  Thứ 
đến văn hoá mẹ bên Viễn Đông đã chống chọi trải qua nhiều giai đoạn, cuối cùng mới bị thua và 
trước khi gục ngã còn cố gắng cứu vãn tình hình như được ghi trong việc Âu Cơ trở về thăm Bắc 
phương mà bị Hoàng Đế ngăn chặn, hoặc trong trận Sơn Tinh Thủy Tinh tranh đua nhau.     
Ở trận này tuy loại thủy tộc ( phương Bắc ) bị thua nhưng sơn tộc cũng bị hại.    Vì thế cuối cùng 
đuối sức dần để gục ngã, nhưng chết mà vẫn còn lưu lại một cái giếng làm kỷ niệm. 
 
Và việc trước hết của giếng là nó đã đón nhận Trọng thủy nhảy xuống đó tự tử.  Vậy là Trọng 
Thủy chết, nhưng còn giữ được một điều là sống chết có nhau.  Đúng hơn sống có nhau được 
một dạo còn chết thì ở với nhau hoài trong một mồ gọi là Việt tỉnh, để làm như dấu vết, như 
con chấm đã đóng vào Kinh Dịch.  Chính vì Trọng Thủy và Mỵ Châu đã chết nên nước Văn 
Lang không còn và vì thế mà hôm nay khi nghe nói đến con dấu Việt Nho đã đóng lên Kinh 
Dịch thì như như nghe một truyện tiểu thuyết. 
 
Nghe như truyện tiểu thuyết vì chúng ta đã đi hẳn vào nhị nguyên chỉ thấy có một một chiều, như vậy 
là không còn biết nhìn sự vật trong hai chiều, như vậy là không còn biết nhìn sự vật theo hai chiều, 
nói như Heidegger, chúng ta đã mất ý thức về nét Gấp Đôi, nên chỉ còn đi tìm những cái gì độc 
khối kiểu Duy Sử nên không hiểu nổi nét Gấp Đôi của Kinh Dịch nằm trong những trang 
Huyền sử của nước.   Vì thế chúng ta hãy cố gắng tìm trở lại những nét Gấp Đôi mà tôi gọi là 
con chấm của tiên Tổ đóng trên Kinh Dịch.  Nét Gấp Đôi lớn lao hơn hết nằm trong Hà Đồ và 
Lạc Thư.  Hà Đồ có thể gọi là con chấm của Bách Việt nằm từ vùng sông Hoàng Hà trở xuống. 
Còn Lạc Thư  là con dấu của Việt tộc, một ngành có tính chất đại diện hơn hết của Bắc Việt, 
cũng như Băc Việt là đại diện nổi nhất của Viêm tộc. 
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Hà Đồ có 55 điểm tròn, Lạc Thư có 45, cộng lại là 100 cái vòng tròn, gọi là 1000 trứng, nhưng cùng 
nằm trong một bào thai do mẹ Âu Cơ đẻ ra. Mẹ Âu Cơ biểu thị quẻ Khôn chỉ bụng: “ Khôn vi phúc “ 
( Thuyết quái ) hay nói cách khác Âu Cơ  chỉ nền Minh triết của Dịch lý.   Nền Minh triết này xây 
trên hai trụ Âm Dương là Trời và Đất: cũng gọi là ngang dọc hay thập tự nhai được bồng trong tay 
Nữ Oa, nay thay bằng Âu Cơ. Khi trị nước theo tinh thần đó thì gọi là “ Văn Lang “ hay là “ Bình 
Văn “ . Bao giờ cũng nên nhớ Văn là hai nét Trời Đất giao hội.   Vì thế vua gọi là Hùng Vương và 
truyền 18 đời.    Vì có Hùng có Dũng lắm  mới ở chỗ chí thiện là ngang dọc giao thoa, nét dọc là Càn 
1, Khôn 8, cộng lại là 9, nét ngang  là Ly 3 Khảm 6, cọng lại cũng là 9: hai lần 9 vi chi là 18.   Đó là 
cương vị tiên thiên ( nguyên lý ) đến khi áp dụng thì dùng hậu thiên, lúc ấy sẽ là: Ly 3, Khảm 6 là 9. 
Chấn 4 Đoài 2 là 6, cộng 9 với 6 là 15.  Vì thế mà nước Văn Lang phải chia ra 15 bộ thì mới hợp với 
sách của dân Lạc gọi là Lạc Thư gồm 9 lô mà cộng chiều nào cũng thành 15, nên gọi là Ma phương.   
Khi đọc đến những tên Châu Diên ( thuộc chim ) Việt Thường ( vươn tới chỗ Thường hằng ), Bình 
Văn ( cai trị bằng Văn ). . . thì chớ nên tìm ở Sơn Tây, Quảng Trị. . ., đó là đợt sau mượn tên xưa để 
đặt cho đất mới, để làm kỷ niệm, chứ nước Văn Lang không ở đó, đúng hơn: Không chỉ có ở miền 
Bắc Việt, mà nó còn vươn lên đến bên kia bờ Dương Tử Giang, cũng như chữ Bạch Hạc thì trước hết 
phải hiểu là “ Tây Nam đắc bằng của quẻ Khôn “.   Tây sắc trắng  ( bạch ) Nam: Lông vũ là Hạc cũng 
như khi nói Lạc Việt thì phải vươn trí khôn lên tận bờ sông Lạc vùng Lạc Dương thì mới đạt tầm 
thước cân xứng  với nội dung của Huyền sử. 
 
Vì Huyền sử nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn được ghi theo chu kỳ tiên thiên của kinh Dịch  
là Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh được trình bày theo 4 mùa như sau: 
  

Xuân: Nguyên 
Hạ: Hanh 
Thu: Lợi 

Đông: Trinh 
 
 Nguyên 
Nguyên là thời manh nha  nó hợp với mùa Xuân. Đời nhà Tiền Lý ( 544 – 604 ) nước ta gọi là Vạn 
Xuân, có lẽ là để kỷ niệm thời nguyên sơ này.    Đây là thời của Hồng Bàng Thị với vật tổ chim là vật 
tổ chính của Việt Nam, vì trong Nguyệt Lệnh thì phương Nam mục trùng là Vũ chỉ các loài chim 
Loại quẻ Khôn chỉ Văn, “ Khôn vi Văn “ ( thuyết quái ).  Vì thế khi nói tới Văn Lang hay Hồng bang 
thì ta thường chỉ thị bằng Chim, bằng Tiên nữ, bao gồm cả Mẹ lẫn Chim.   Câu nói “ nhất điểu, nhì 
xà, tam ngư, tứ tượng “ thường được giải nghĩa theo lượng, tức là  vật to lớn nhất là Chim, nhì là 
Rắn. . . , nhưng đó là điều không thấy xẩy ra, dầu là giống cổ điểu Epiornis nay đã biến mất và người 
ta tìm được dấu vết ở Madagascar, trứng to hơn trứng gà 150 lần. Vậy nếu căn cú vào đó mà nói to 
hơn con gà 150 lần, thì cũng nặng từ 1 tấn trở lại, còn lâu lắm mới bằng con cá voi nặng cả từng chục 
tấn.  Cho nên câu nói trên của người Việt Nam nên hiểu theo nghĩa bóng chỉ bốn giai đoạn nước Việt 
Nam cổ đại đã trải qua là Điểu, Long, Ngư, Tượng.   Giai đoạn Nhất là Điểu cũng là văn minh Mẹ, 
nên ta thấy những cử chỉ gán cho Mẹ thì cũng gán cho Chim, nếu Mẹ Nữ Oa đội đá vá trời thì Chim 
cũng đội đá vá trời, Chim cũng ngậm hòn lấp bể. . .và nếu sâu quá lấp không xuể như sông Ngân Hà 
thì bắc cầu “ Ô Thước “ . 
Vậy Chim là giai đoạn hoàn toàn Mẹ, giai đoạn của Điểu đi trước giai đoạn Rồng thuộc vật tổ thú, 
nên nói nhất Điểu nhì Xà.  Xà là Long, Long là giai đoạn hai, hay nói theo kinh Dịch là Hanh sau 
Nguyên. 
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 Hanh 
Hanh thuộc mùa Hạ khi mặt trời phương Nam trút xuống những tia nắng chói, nên nước đặt tên là 
Nhật Nam, là Xích Quỷ.     Hanh là hanh thông tức thời mà Sơn Tinh và Thủy Tinh còn kết 
nghĩa và Ngư Tinh chưa thành Ngư Tinh ăn thịt người nên Bắc Nam giao thông không gì ngảng trở.  
Huyền sử chỉ bằng Đế Minh  ( Bắc ) lấy Vụ Tiên ( Nam ),  Lạc Long Quân ( Nam ) lấy Âu Cơ ( Bắc 
).  Lúc ấy chưa xẩy ra truyện Âu Cơ về thăm quê Tổ  bị Hoàng Đế ngảng đường. 
Hoàng Đế đại biểu phương Bắc là thuộc hành Thủy. Thủy là nơi sinh sống của Cá, nên khi nói Ngư 
Tinh hay Thủy tộc thì đều chỉ văn minh Du mục phương Bắc.  Như vậy nói giai đoạn Ngư là nói đến 
sự ngự trị của tinh thần Du mục phương Bắc, chủ Lợi, thuộc giai đoạn Lợi đến sau Nguyên và Hanh. 
 
 Lợi 
Lợi trong chu kỳ tiên thiên kêu là Mỹ Lợi ( quẻ Kiền ), nhưng nói đến lợi là rất dễ đâm ra tư 
lợi.   Vì tư lợi nên Hoàng Đế ngăn không cho Âu Cơ về Bắc, vì tư lợi Trọng Thủy đánh tráo 
vuốt rùa.   Vì thế nền văn minh phương Nam còn cầm cự được là phải có đức Dũng cùng cực gọi là 
Hùng Vương, thì có nghĩa là cần phải có một tinh thần can đảm phi thường, vì thế nên tiền nhân ta 
nói về ngày 9 tháng 9 ( trùng cửu ) bằng câu nói “ trùng cửu đăng cao “, thì nghĩa đen chỉ lúc cao 
nhất trong mùa Thu, còn ý sâu xa là chỉ tinh thần bất khuất của Lạc Long Quân đã dám cầm khối sắt 
nung đỏ ( tinh thần quẻ Ly phương Nam ) ném vào miệng Ngư Tinh: chống văn minh Du mục, để 
duy trì văn hoá phương Nam.  Nhờ đó mà văn hoá phương Nam vẫn còn sống được và nội dung là sự 
hòa hợp Thủy, Hỏa, Mộc, Kim được giở vào một số truyện huyền sử như việc thi gia chánh của Hùng 
Vương với giải thưởng dành cho đôi bánh Dầy, bánh Chưng; cũng như trong truyện Chử Đồng Tử 
thôn dân kết hôn với công chúa Tiên Dung. . . đều nói lên tính chất Dân Chủ chứ không phân giai cấp 
của Việt tộc, nhưng tất cả đều hòa hợp trong một phẩm trật đẹp đẽ như chuyện Trầu Cau: Kim, Mộc 
và Hỏa làm nên màu đỏ của nước Xích Quỷ. 
 
Tuy nhiên sức người có hạn, bé tí hon chống khổng lồ mãi cũng có ngày thua và phải đành 
bước vào giai đoạn “ Tam Ngư “, tức là giai đoạn đen tối mà nhà huyền sử Tây phương nói đến 
là thời Cá ( Poisson ) xảy ra vào quảng vài ba thế kỷ trước công nguyên. 
Cũng như giai đoạn sắp tới thuộc cung Verseau ( xem chẳng hạn La nouvelle culture de l’ère du 
Verseau par M. Constantinov. Courier du livre. Paris ) .Vậy giai đoạn Ngư này đối với nước ta là 
lúc Triệu Đà khai quốc và dọn đường cho sự ngự trị Hán học, là cái học nhiễm óc chuyên chế . . 
. của văn minh Du mục Bắc phương.  Hán học nối tiếp sang cả giai đoạn bốn là Tượng. 
 
 Trinh 
Là giai đoạn nước ta lấy lại được nền độc lập chính trị để tiến vào các miền theo văn minh 
Tượng như Chân Lạp, Chiêm Thành ( Chàm ) là những miền lắm voi.  Đây là giai đoạn mở 
mang nước vế phía cùng cực Nam và được tương đối độc lập về chính trị. Nhưng về van hoá thì 
còn nằm hầu trọn vẹn trong tinh thần Ngư Tinh củ Hán Nho, nên đã mất ý thức về nền văn hoá 
của Dân tộc, đến nỗi ngày nay không còn aoi đọc được tờ “ Bằng Khoán Cơ Nghiệp “ Tổ tiên 
giối lại, bởi vì chỉ còn biết chữ Hán, mà không biết chữ Nho. 
 
Hán Nho thì chuyên môn chỉ giải từng chữ nên không thấy “ vi ngôn đại nghĩa “, nên cũng như cái nỏ 
giả của Trọng Thủy không cứu được nước. 
Chỉ có cái học theo Việt Nho nhìn toàn diện mời đọc ra được Đại Đạo.  Tuy nhiên cái Đại Đạo 
vẫn còn tàng ẩn trong tiềm thức Dân tộc nên đã nhiều lần cứu được nước, đến nỗi ta có thể nói  
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không một nước nào trong cõi Viễn Đông lại mang đậm màu sắc Kinh Dịch cho bằng Việt 
Nam! 
Hãy nói từ Quốc Hiệu trở đi: Xích Quỷ, Văn Lang, Giao Chỉ  (Đã bàn trong lễ Vấn Danh trong Việt 
Lý ).  Ở đây chỉ xin nhắc lại danh hiệu Giao Chỉ là hai nét lớn “ Chỉ “Âm Dương giao hội: quẻ Ngoại 
giao với quẻ Nội.   Kinh Dịch có 64 quẻ là có 64 chữ Giao Chỉ khác nhau, tức cũng 64 con dấu của 
Việt tộc đóng vào. 
Vì đó Việt Nam đáng kêu là Văn Hiến chi bang.  Văn đây phải hiểu là nét Gấp Đôi uyên 
nguyên, tức là Trời Đất giao hội, và nền văn hoá lên cao nhất là khi ở đâu không đánh mất nét 
Gấp Đôi ( Pli en Deux ). 
Con người ngày nay vong thân là tại đã đánh mất ý thức về nét Gấp Đôi và sa đoạ vào cõi người ta 
chỉ thấy một chiều đồng nhất.  Chiều duy nhất đó “ là vụ lợi, là thành công, là lấy công “.   Đấy là sa 
đọa không phải là văn hiến.  Văn hiến cũng đi cấy, vì thuộc nông nghiệp, nhưng văn hiến nói rằng: 
 

“ Người ta đi cấy lấy công 
“ Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề . . . “ 

 
Tôi đi cấy cũng lấy công, nhưng công mới chỉ là một, còn ba bề nữa là Trời, Đất, Người, mà để đạt 
được phải có Tâm, nên mới nói: 
 

“ Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài “ 
 
Với chữ Tài, chữ Lợi, chữ Lấy Công thì chỉ cần Lý Trí.   Còn thành Nhân thì phải kiêm cả đạo 
Trời đạo Đất như hai hạn từ nòng cốt làm nên con Người viên mãn như thập tự nhai là thứ 
cũng tỏa ra nhiều bề: Cả Đông,Tây, Nam, Bắc, nghĩa là thần, vì thần vô phương, nên không 
đâu không ở, rất linh nghiệm, nên người nào cảm nghiệm được thì hy hiến toàn thân cho Văn 
đó, nên gọi là Văn hiến.  Và nước có nhiều văn hiến thì gọi là “ văn hiến chi bang “. 
Ở thời xa xưa dưới những triều đại của hùng Vương có bóng dịu hiền của mẹ Âu Cơ thì Việt Nam đã 
có nhiều văn hiến, nen cũng đáng tên là “ văn hiến chi bang “.  Đến nay những nhà Duy Sử đang cố 
phủ định nước Văn Lang, bởi chưng : “ người ta đi học lấy công. Chúng ta nay đi học cũng trông 
kiếm tiền “. 
Vì đã hết rồi cái học ” Trông Trời trông Đất trông mây “.   Cái học biến - thông của Lạc Thư, 
sách gối đầu giường của tiên Tổ Lạc Việt, nhưng đến nay hỏi còn được mấy ai biết ý nghĩa ra 
sao nữa? 
 
Huyền sử nói : “ Vì giếng bị bỏ hoang bẩn thỉu “ ( Xem truyện Việt tỉnh ).   Truyện kể về Thôi Vũ 
được Ma Cô Tiên đền ơn đã chuộc tội, nên Tiên cho hạt ngọc Long Toại, nói đó là ngọc châu từ thuở 
Trời Đất mới khai tịch đã có một cặp Trống Mái, từ đời Hoàng Đế trải đến đời Ân, truyền làm thế 
bảo.  Trong trận đánh Trâu Sơn, Ân Vương bị Phù Đổng Thiên Vương giết nên đeo nó mà chết, ngọc 
châu cũng chôn trong đất mà tia sáng chiếu thẳng lên trời .   Đời nhà Tần binh hoả liên miên những 
vật trân bảo đều bị đốt cháy, các nhà vọng khí đều biết hòn ngọc còn ở phương Nam.   Người Tàu 
đem vàng bạc gấm vóc châu báu trị giá trăm vạn để tìm mua. Thôi Vĩ nhân đây đại phú.     Sau Ma 
Cô Tiên rước vợ chồng Thôi Vĩ đi, không biết đi đâu. Nay giếng bỏ hoang bẩn thỉu, hang thì còn ở 
núi Trâu Sơn. Người Việt gọi là Việt Tỉnh Cương”  ( Lĩnh Nam ). 
Đọc truyện trên chúng ta được chứng kiến một trang huyền sử tuyệt đẹp: Thôi là lớn lao nhưng tự 
dang gợi nên cái gì tế vi, nên Thôi Vỹ có nghĩa là người biết đặt quan trọng vào cái tế vi, cái “ vi 
ngôn đại nghĩa “, mà vi ngôn đại nghĩa lớn nhất là Âm Dương hòa kết thành Thái cực viên đồ đã 
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xuất hiện từ khi Trời Đất khai tịch,  đã có một cặp Trống Mái gọi là Long Toại.    Chữ Toại có nghĩa 
là khoan cây lấy lửa, nhắc lại thời Toại Nhân , phát minh ra lửa. Còn Long là thuộc về Lạc Long 
Quân, vua Viêm tộc.  Nhưng đến lúc Hoàng Đế vào xâm lăng thì chiếm luôn cả Kinh Dịch truyền 
cho đến đới Ân. Nhà Ân nửa trước kêu là nhà Thương  là một nhà thấm nhuần văn hoá nông nghiệp 
cao độ nhất, nên huyền sử nói về vua Thành Thang có bệnh tê hết nửa mình “ Thang bán thể khô “  ( 
Dances 55 ).   Trong danh từ huyền sử thì câu đó có nghĩa là đã “ thể nghiệm được đạo Âm Dương 
Dịch lý “, nên có Lưỡng Nghi tính vừa thích nghi với vòng ngoài thế sự, vừa thích nghi với vòng 
trong Đại Ngã Tâm Linh, nên nói bóng là bán thân bất toại, mà thực nghĩa là nhà Thương Ân đã trở 
nên cùng dòng với nền văn hoá Viêm tộc  ( xem Việt Điện trang 57). 
 
Nhà Thương bị nhà Chu diệt, thì ngọc Long Toại cũng bị chôn vùi nhưng chôn vùi bên phương 
Nam, mà nước tiêu biểu nhất là Việt Nam.  Còn bên kia thì mất, về sau có người tên là Khổng Tử 
dòng tộc nhà Thương Ân  nước Tống cứu vớt được một phần đạo lý ghi lại trong Kinh Điển.   Vì thế 
tuy sống bở Bắc nhưng lòng Khổng Tử  vẫn hướng về phương Nam, lấy làm nơi an trụ: “ Nam 
phương chi cường dã quân tử cư chi “ ( T.D ).  “ Nam phương chi cường “ cũng gọi là Hùng Vương.  
Và vua nhà Ân đã chết chôn ở đất Việt cũng như ngọc Long Toại cũng nằm trên đất vua Hùng thứ 
ba..  Nghĩa là trọn vẹn đạo Dịch gồm Tam Tài và Ngũ Hành: 3 lần 5 là 15 thuộc nước Văn Lang. 
Người Tàu cũng phải công nhận y như Khổng Tử. Khổng Tử nói kiểu Minh Triết, còn huyền sử 
nói kiểu u linh rằng: “ Các nhà vọng khí đều biết hòn ngọc Long Toại ở phương Nam.   Thế là “ 
vật bất ly chủ “. Chủ nó là Phục Hy, Thần Nông, Nữ Oa, rồi bị Hoàng Đế chiếm lấy trao cho 
đến Ân Vương, vì Ân Vương cảm hoá được nên dẫn thân sang chôn táng ở bên đất Việt, y như 
Trọng Thủy lại trở về phương Nam ôm xác Mỵ Châu và nhảy xuống Việt Tỉnh, cũng một 
trường hợp như chim Loan của Hoàng Đế đập cánh mà chết.  Tất cả đều nói lên câu nói của 
khổng Tử: “ Nam phương chi cường dã, quân tử cư chi “. Thế có nghĩa là chủ sách Kinh Dịch 
là Việt Nam.    Cái phiền duy nhất là “ giếng bỏ hoang thành bẩn thỉu “. 
 
Trong khi đọc chuyện Việt Tỉnh có một điều lạ là trong truyện không nói đến giếng mà đến cuối 
truyện lại thêm một câu “ nay giếng bỏ hoang “.    Giếng nào ?   Không tìm ra trong truyện Việt Tỉnh 
cương ( Truyện XII ), nhưng khi đọc xuống truyện Kim Quy thì mới nhận ra câu trả lời là “ xác Mỵ 
Châu hoá thành giếng ngọc “. Việt Tỉnh cương với giếng ngọc là một.  Và nó là chi khác hơn là 
khung của Lạc thư. Vì Lạc Thư thành hình quanh chữ Tỉnh cho nên nói Việt Tỉnh chỉ là nói lối khác 
của “ Lạc Thư là sách của Lạc Việt đã được gợi hứng trên bờ  sông Lạc, nên gọi là Lạc Thư “ .  
Nhiều người không dám nhận ra Lạc Thư là của Lạc Việt, vì chữ Lạc viết với bộ Trãi, hoặc Mã, hoặc 
Chuy. (  豸豸豸豸, 馬馬馬馬, 隹隹隹隹 ) Chữ Lạc có 3 cách viết: 貉: 駱: 雒.Mà không với bộ thủy : 洛.   
Nghĩ như vậy là không suy tư theo dòng biến chuyển ( génétique ) tức là dòng Nam tiến liên tục, vì 
có cuộc Nam tiến nên tiếng Việt từ bộ Mễ chuyển sang bộ Tẩu   ( 粵粵粵粵 → 越越越越 )  thì Lạc Thư từ bộ thủy 
phương Bắc đổi sang bộ mã phương Nam ( quẻ Khôn là tẫn Mã , thay được bằng bộ Trãi ) hay bộ Trĩ 
( quẻ Ly phương Nam chim Trĩ ) là truyện thường trong lối viết chữ Nho.   Thí dụ như chữ Trâu chỉ 
miền Khổng Tử có 4 lối viết ( xem Legge I. 59 ) cũng có thể nghĩ rằng lúc ấy phương Bắc đã hoàn 
toàn rơi vào tinh thần Du mục, ngư đã đốc ra Ngư Tinh nên Lạc Long Quân phải giết, thì cũng là lúc 
bỏ chữ lạc - thủy đổi ra lạc chim, từ 洛 biến sang 雒.  Cái lối đổi bộ trong chữ viết là truyện đã xẩy 
ra nhiều lần mỗi khi sửa đổi văn tự nhất là đời nhà Tần là đời chôn tang chữ viết của Việt Nam.    
Đấy cũng là một lối làm cho việc đọc huyền sử khó thêm lên một độ.   Tuy nhiên khi biết qua 
tiểu tiết mà đọc cả kinh điển lẫn huyền sử thì câu nói chủ quyền của Việt Nam đối với Kinh 
Dịch có nhiều bằng cớ và chứng tích . Điều quan trọng nhất là nếu nhận làm chủ thì phải biết 
cách đọc theo chính chủ.  Đó là điểm chúng ta sẽ bàn trong chương sau ( hai lối đọc Dịch ).           
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Cần thêm mấy nhận xét cuối cùng về tên sách Dịch.   Hiện nay Hán Nho quen gọi là Chu Dịch để chỉ 
Dịch của nhà Chu, vì trước đó đã có hai tên khác là Liên Sơn  của nhà hạ ( 2205 – 1776 ) vì bắt đầu 
với quẻ Cấn là núi và Quy Tàng của nhà Thương Ân ( 1776 – 1150 ) bắt đầu với quẻ Khôn. 
Nhà Hạ thỉ rõ ràng thuộc văn hoá Việt tộc ( xem Việt lý ) nên nói Dịch Liên Sơn  của nhà Hạ cũng là 
nói của Việt tộc.   Còn nhà Thương Ân thì đã cảm hoá theo Việt Nho hầu trọn vẹn nên huyền sử nói 
Ân Vương bị chết chôn cùng với ngọc Long Toại bên đất Việt, có lẽ vì bị chôn như thế nên gọi Dịch 
nhà Thương là Quy Tàng. 
 
Xét về huyền sử nước ta được chia ra ba giai đoạn là Thái Sơn, Ngũ lĩnh và Phong Châu.  Thái 
Sơn  thuộc thời Tam Hoàng trong đó ông Tổ Việt tộc là Thần Nông cũng có hiệu là Liệt Sơn cùng 
với Thái Sơn là một.     
Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông giáp với tỉnh An Huy, nơi khởi xuất của núi Ngũ Lĩnh, nên từ Thái Sơn 
sang Ngũ Lĩnh liền nhau nên có thể vì đó mà gọi là Liên Sơn, vì đó là dãy núi rất dài khởi từ An Huy 
mà chạy qua tỉnh Chiết Giang, Giang Tây Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu.  
Rồi đến giai đoạn Phong Châu tận cùng bằng câu truyện Việt tỉnh nơi tang ẩn xác Trọng Thủy với 
Mỵ Châu, nên gọi là Quy Tàng.    Hoặc vì Phong Châu là miền Nam nhất trên con đường Nam tiến 
của Việt tộc mà phương Nam là quẻ Khôn, mà tại quẻ Khôn là tang trữ nên gọi là Quy Tàng.  Đàng 
nào cũng hợp lý và đều nói lên chủ của kinh Dịch là Viêm Việt, còn Hán tộc chỉ là mượn lại mà thôi, 
và vì không phải là chủ nên đọc Dịch không đúng cách. “ 
( Nếu muốn đọc Dịch theo  Việt Nho, xin xem tiếp chương “ Hai lối đọc Dịch “ tiếp theo trong Dịch 
Kinh Linh Thể )   

2.-Kinh Thư và Trúc thư kỷ niên với huyền sử Việt Nho 
( Cơ cấu Việt Nho: Kim Định. Tr. 144 – 168 ) 

  
“ Huyền sử Việt Nho chia ra làm ba giai đoạn là: Tam Hoàng, Ngũ Ðế và Tam Ðại. 
 Về Tam Hoàng thì không còn sách vở nào, chỉ có những huyền thoại truyền khẩu về những 
sách gọi là Tam Phần, Ngũ Ðiển, Bát Sách, Cửu Khâu mà chúng tôi đã  cố trình bày trong quyển 
Tinh Hoa Ngũ Ðiển. ( xem sau   mục Việt Nho ở chương Sáu ). 
 Còn Ngũ Ðế thì Kinh Thư có nói đến hai đế cuối cùng là Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn, trên nữa thì 
không còn gì nữa về thư tịch.  Thế nhưng năm 279 trước kỷ nguyên người ta tìm ra được trong ngôi 
mộ ở nước Tấn một cổ thư viết trên thẻ tre vì thế đặt tên là “ Trúc Thư niên kỷ ”. 
Sách này có nói đến Ngũ Ðế, nhờ vậy mà chúng ta có thể thêm tài liệu để bước đi xa hơn Kinh Thư 
trong việc tìm về nguồn gốc Việt Nho. 
 
Trong chương này sẽ bình luận ít trang đầu của Trúc Thư kỷ niên liên hệ đến các Ðế không được 
nhắc trong Kinh Thư như Hoàng Ðế, Ðế Chí, Ðế Chuyên Húc, Ðế Cốc.    Trong bốn đế vừa kể  thì 
quan trọng nhất là Hoàng Ðế. 
Có người đặt ông vào Tam Hoàng, người khác đặt vào Ngũ Ðế, cả hai lối xếp đều có lý, vì xét về tên 
thì ông có cả Hoàng lẫn Ðế. 
Xét về nội dung thì ông là người đầu tiên đã phối hiệp hai nền văn hoá Bắc Nam.  Nam là Việt 
Nho hay Hoàng Nho. Bắc là Bá Nho, Ðế Nho, Hán Nho, cả hai hoà hợp thành một và sẽ đạt 
Vương Nho ở thời Hạ Vũ.    Xem thế thì đủ biết vai trò của Hoàng Ðế rất quan trọng.   
Bởi vậy sự học hỏi về Hoàng Ðế cũng trở thành cần thiết để hiểu thêm Việt Nho.  Với người Tàu thì 
Hoàng Ðế là thuỷ tổ mọi sáng chế làm nên văn minh Trung Quốc.     
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Tư Mã Thiên đã mở đầu sử ký với Hoàng Ðế mà bỏ qua Phục Hy, Thần Nông.     Còn với Viêm 
Việt thì Hoàng Ðế là thuỷ tổ xâm lăng đã đánh bại, đã đánh phá Si Vưu để chiếm đoạt đất đai 
cũng như mọi sáng chế của Viêm Việt. 
Hai quan điểm tuy khác nhau nhưng sự thực thì là một.  Biết được cả hai quan điểm làm cho sự hiểu 
được thêm minh nhiên. “ 

3 .- Ba giai đoạn của Hoàng Ðế 

        “ 1.- Sách Trúc Thư kể về Hoàng Ðế như sau:  Hoàng Ðế có tên là Phụ Bảo ( 附附附附 寳寳寳寳) nhân khi 
xem thấy luồng sáng lớn bao quanh sao Su  (  樞樞樞樞 星星星星 ) trong chòm Bắc Ðẩu, mà thụ thai, Hoàng Ðế 
mới sinh ra đã biết nói, long nhan thánh đức.   Lớn lên dùng “ ứng long ” để đánh Si Vưu với sự trợ 
giúp của 4 mãnh thú là Hổ, Báo, Hùm, Bi.  Lại nhờ sức của nữ thần Bạt mà ngăn chặn được những 
trận mưa thác của Si Vưu. 
      2.- Nhờ  đó thắng trận và yên định được thiên hạ, mở rộng thánh đức, nên thấy xuất hiện mọi điều 
tốt, như tại triều đình mọc lên thứ cỏ Khuất Dật hễ người nào có tính dua nịnh đi vào thì nó chỉ mặt 
làm cho chột dạ không dám tiến nữa.  Vua đóng đô ở Hữu Hùng, chế ra mũ áo.   Năm thứ 20 nhân 
điềm mây sáng hiện ra Hoàng Ðế đã xếp đặt quan tước theo tên mây, gọi là Vân Kỷ, tức mây đỏ 
phương Nam lan rộng tới màu xanh phương Ðông, bên Nam có  2 sao, phương Ðông có 1, cả 3 sắc 
vàng, khi trời quang thì hiện ra  ở cung “ Nhiếp Ðề cách ” danh viết cảnh tinh. Vua mặc áo vàng, trai 
giới tại trung cung.    Khi vua ngồi ở Huyền Hỗ  trên bờ sông Lạc thì có chim Phượng Hoàng cùng tụ 
họp . . . , con mái nhảy múa theo tiếng hát con trống. Có cả Kỳ lân và các thần điểu. Vua thấy thổ khí 
nổi vượng như vậy nên dùng thổ đức mà cai trị.  Năm thứ 50 tháng 7 ngày Canh Thân Phượng Hoàng 
tới, Ðế tế sông Lạc. 
Ngày Canh Thân trời mây mù liền 3 ngày 3 đêm. Hoàng Ðế mới hỏi 3 bô lão tên là Thiên Lão, Lực 
Mục, Dung Thành nghĩ về vụ đó ra sao.  
 
Thiên Lão trả lời: Thần có nghe khi nước yên, vua chuộng văn thì Phượng Hoàng đến ở. Khi nước 
loạn, vua chuộng võ thì Phượng Hoàng bỏ đi.  Nay Phượng Hoàng bay lượn tại đông giao, mà tiếng 
hót hòa nhịp với Trời.  Cứ đó mà nghiệm thì biết Trời ban cho vua những lời nghiêm giáo, vua chớ 
có lỗi. Bấy giờ vua lại vời quan coi việc bói đến hỏi. Nhưng khi bói thì mu rùa cháy sém mà không 
nẻ, nên bốc sư nói tôi không thể chiêm được, xin vua hỏi các hiền nhơn.  Vua đáp trẫm đã hỏi Thiên 
Lão, Lực Mục và Dung Thành.  Bốc sư lạy sát đất 2 lần và nói: quy không dám trái với thánh triết, 
nên chỉ cháy sém (  Quy bất viễn thánh trí cố tiêu ).  Khi hết mây mù vua đi du thuyền trên sông Lạc 
gặp thấy con cá lớn liền giết ngũ vật mà tế. Trời liền mưa to 7 ngày 7 đêm tới khi cá ra đến bể.  Bấy 
giờ có đồ thư xuất từ sông Hà và Quy thư xuất từ sông Lạc, vạch thì đỏ mà chữ kiểu triện, đều 
ban cho Hiên Viên ( tức Hoàng Ðế ).  Vua tiếp vạn thần ở nhà Minh đình nay là thung lũng Hà Môn. 
Năm 77 Xương Ý con vua phải bỏ triều vì bị giáng xuống ở miền Nhược Thuỷ. Vua đẻ ra Ðế Càn 
Hoang. Năm 100 đất nứt ra vua đi lên. “ 

4.- Bàn về một cuộc chuyển hoá 
     “ 1.- Trở lên là mấy trang sách Trúc Thư nói về Hoàng Ðế. Ta có thể chia ra được 3 kỳ như 
đánh số ở trên.  
Thời nhất là lúc Hoàng Ðế còn ở trong văn hoá du mục, vì mẹ thấy điềm nơi sao Bắc Ðẩu, ( 
phương Bắc của du mục  ) vừa sinh ra đã biết nói.  Ðó là dấu của du mục ưa nói nhiều. 
Khi đánh Si Vưu thì dùng 4 mãnh thú. Số 4 thuộc du mục.   Còn Hùm, Bi, Hổ, Báo  tất cả có lông 
mao nên thuộc vật tổ du mục. Ngoài ra lại đặt mình dưới sự bảo trợ của thần nữ Bạt là thần của tụi 
Vu Nghiễn Tây Bắc. 

125



 126 

      2 .- Nhưng khi hết can qua tức 20 năm sau thì cũng như các vua du mục sau này Kim, 
Mông, Mãn . . . sẽ được văn hoá nông nghiệp cải hoá. Dấu hiệu đầu tiên là loại cỏ Khuất Dật can 
không cho dùng những đứa dua nịnh.   Thứ đến là khởi đầu dùng mũ áo như nông nghiệp.  
 

3.-Ba là lập ra Vân kỷ tức là theo lối xếp đặt sao trời của phương Ðông cũng gọi là cảnh tinh 
tức xếp đặt theo màu đỏ và màu xanh.  
Màu đỏ số 2, màu xanh số 1, cộng lại là 3 là của phương Ðông.  Cả 3 sao đều sắc vàng và hiện ra 
ở cung Nhiếp đề cách  tức Mộc tinh ở phương Ðông.  Vua mặc áo vàng ngự ở Trung cung tức là đi 
vào hệ thống ngũ hành của Nữ Oa rồi.  
Vì thế câu sau nói khi vua ngồi ở Huyền Hỗ trên bờ sông Lạc, thì có Phượng Hoàng tụ tập, có cả Kỳ 
lân và các thần Ðiểu khác. Thế là được sự ủng hộ văn minh điểu của dân Lạc Việt ( sông Lạc ) của 
văn minh mẹ ( Huyền Hỗ )  toàn thuộc phương Ðông. Vua thấy khí Thổ thắng vượt như vậy, nên cai 
trị theo thổ đức  (  帝帝帝帝 以以以以 土土土土 氣氣氣氣 勝勝勝勝  遂遂遂遂 以以以以 土土土土 徳徳徳徳 王王王王 ) 
Câu trên có nghĩa là vua từ bỏ lối cai trị du mục ưa bạo lực để đi theo lối nông nghiệp dùng 
văn.   Như vậy trừ có quảng đầu, còn từ năm 20 trở đi toàn cai trị theo lối nông nghiệp. Vì thế sau 
này người ta không để ý đến giai đoạn du mục của Hoàng Ðế nữa.  
Ta có thể kể tự lúc này thì chữ Hoàng thôi viết là  bạch với vương ( 皇皇皇皇: 白白白白 + 王王王王 ) mà viết là “ 
ruộng công ” (  Hoàng: cộng điền: 黃黃黃黃: 共共共共 + 田田田田 ). 
 

3 .- Giai đoạn ba xẩy ra năm thứ 50. Ðây là con số của Nữ Oa, của Vũ Tiên trên núi Ngũ 
Lĩnh, tức là lúc Hoàng Ðế “ tri thiên mệnh ”  như Khổng Tử “ Ngũ thập nhi tri thiên mệnh ”  và bấy 
giờ mới tế sông Lạc tức chú ý tới Minh triết.  
 
Năm thứ 20 mới ngồi trên bờ chưa tế. Nhờ tế sông Lạc mà đi vào cơ cấu Tam tài: sách nói Trời mù 
sương 3 ngày 3 đêm. Chữ 3 là Tam tài, còn mù là xoá nhòa bờ cõi giữa Thiên, Ðịa, Nhân, hoặc chỉ sự 
lóa mắt khi vừa tiếp cận với ánh sáng tâm linh của Tam tài.  Vì thế mà hỏi ý của Thiên Lão, Lực 
Mục, Dung Thành.  
Thiên Lão chỉ phương Ðông trọng xỉ ( tuổi tác, nên nói lão đại biểu minh triết ) 
 Lực Mục đại biểu du mục ưa dùng sức mạnh ( lực ).  
Còn Dung Thành là Trung dung đạt đức Dung: có nghĩa là chứa chấp.    
Trong 3 vị chỉ có Thiên Lão đại biểu minh triết bày tỏ ý kiến, còn hai ông kia thì không nói gì. Lực 
Mục thỉ ưa võ biết gì văn mà nói. Còn Dung Thành bày tỏ bằng việc thành đạt.   Lời nói của Thiên 
Lão tỏ ông đại biểu cho sự văn lên võ xuống. Khi vua theo văn thì có Phượng Hoàng, còn khi theo võ 
thì chim bỏ đi.  
Vậy Hoàng Ðế cố theo văn, như đã nói nơi khác “ Hoàng Ðế đắc Si Vưu nhi minh ư thiên đạo ”.   
Nhưng  trước khi “ minh ư thiên đạo ”  thì còn trở lại với vu nghiễn là đòi bói, nhưng bốc cũng phải 
nghiêng mình trước minh triết, nên mu rùa có cháy sém mà không có nẻ tức không dám nói gì trái với 
minh triết. Vì thế vua mới từ giả phương Bắc cũng như phương Tây: ( mưa  7 ngày 7 đêm ) để đi hẳn 
vào minh triết của Hà Ðồ Lạc Thư và tự đấy thì tiếp cận với thần minh ( vạn thần ) ở Trung cung gọi 
là Minh đình, nay còn ở thung lũng Hà Môn, tức là chỗ nối kết sông Hà với sông Lạc ( y như chỗ nối 
sông Hán với Dương Tử, kêu là Hán khẩu ).   Từ đấy cho tới lúc vua thăng hà không còn gì đáng ghi 
lại trong tiến trình chuyển hoá tâm thức của nhà vua nữa. 

5.- Sau Hoàng Ðế 
Sau Hoàng Ðế là một giai đoạn lộn xộn có tính chất tranh dành ảnh hưởng giữa hai tinh thần Phục Hy 
và Hoàng Ðế. Gồm có: Ðế Chí, Ðế Chuyên Húc và Ðế Cốc. 
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a.- Ðế Chí  hiệu Thái Hạo 
khi Ðế Chí lên ngôi cũng có chim Phượng Hoàng bay đến. Theo một truyền thuyết khác thì ông có 
tên là Thanh và không hề lên ngôi ( Tư Mã Thiên không kể đến tên ông ).  Ông có để lại một đạo 
quân chim và lúc ở phương Tây ông dùng tên chim đặt cho quan chức ( dĩ điểu kỷ quan, Hoàng Ðế 
thì dĩ vân kỷ quan), người ta tranh luận nhiều xem Chí là con cháu của Hoàng Ðế hay là cháu chắt 
của Phục Hy.  Chúng tôi cho Ðế Chí thuộc dòng Phục Hy là đúng hơn vì ông có tên là Thanh chỉ 
phương Ðông, và để lại một đạo quân chim là thuộc Viêm Việt.   Vả lại hiệu của ông là Thiếu Hạo 
thì cùng với Thái Hạo của Phục Hy là một ngành, ngành sáng phương Nam.  
 

b.- Ðế Chuyên Húc, Cao Dương thị 
Khi lên 10 tuổi giúp việc Ðế Chí và đến 20 tuổi thì lên thay Ðế Chí trị vì, 30 tuổi thì sinh ra Bá Cổn. 
Còn truyện Chuyên Húc là con hay cháu của Xương Ý, thì khó đoán, vì Chuyên Húc là cha Bá Cổn 
mà khi Bá Cổn ra trị thuỷ thì đã phải già 200 tuổi rồi. Vậy nên đây chỉ là biểu tượng. Cuối đời 
Chuyên Húc có Thuật Kế làm loạn. Thuật Kế là dòng Thần Nông, con của Ðế Cốc. 
 

c .- Ðế Cốc, Cao Tân thị 
Ðế Cốc là cháu của Nguyên Hiêu con của Hoàng Ðế, lập lệ cho người mù đánh trống, chuông, khánh, 
rồi Phượng Hoàng đập cánh múa theo. Và như vậy cũng nghiêng sang văn hoá nông nghiệp ( trống, 
chuông, khánh ) cũng như Phượng Hoàng múa.   Nói tóm lại sau Hoàng Ðế khởi đầu du mục thì 3 
Ðế sau coi như một sự phản công của nông nghiệp, nên một chuỗi Ðế Chí, Ðế Chuyên Húc, Ðế 
Cốc, chỉ có Hoàng Ðế lọt vào giữa là đặt chữ sau tên, tức còn mang nặng chất xâm lăng, 3 Ðế sau đều 
đặt đế trước tên theo lối Việt, tức đã là Việt hoá nhiều rồi.  Có lẽ sự phản công này sửa soạn cho Ðế 
Nghiêu lấy lại được sự quân bình giữa hai nền văn hoá để lập ra giai đoạn Trùng Hoa. 
 

d .- Giai đoạn Trùng Hoa 
Theo Trúc Thư kỷ niên  thì Trùng Hoa có nghĩa là hai con ngươi  ( mục trùng đồng tử, cố danh trùng 
hoa: 目目目目 重重重重 瞳瞳瞳瞳 子子子子  故故故故 名名名名 重重重重 華華華華 ) cả Nghiêu Thuấn đều được gọi là Trùng Hoa tức là người có hai con 
ngươi, nói bóng là hiểu được hai nền văn hoá du mục lẫn nông nghiệp, nên cả hai theo gương đức 
trị với thói quen “ ấp nhượng ” tức là giai đoạn mà ai có đức thì cai trị, và người đó là ông Thuấn, kẻ 
đã mặc vào thân nền văn hoá nông nghiệp nên Trúc Thư nói ông Thuấn mặc áo chim cũng như áo 
rồng.  Ông Cổ Tẩu ghét ông Thuấn, nên mới dạy ông trèo lên sửa kho thóc rồi đốt lửa ở dưới nhưng 
nhờ có áo lông chim, ông bay đi.    Lại dạy ông đào hầm nung gốm rồi lấp miệng giếng lại nhưng nhờ 
áo da rồng nên ông thoát sang bên.  Ðó là hai đức tính của Tiên Rồng. Nhờ hai đức đó mà ông được 
kể như Tổ phụ của Vương Nho.    Chữ Vương có nghĩa là nối kết: nối văn hoá du mục thuộc Ðịa với 
văn hoá nông nghiệp thuộc Thiên, nên gọi là Vương Nho với chủ trương nền tảng “ Nước là của 
chung toàn dân ”  như được minh họa trong câu chuyện sau:  Năm thứ 14 đời vua Thuấn, một hôm 
đang lúc tấu nhạc thì bão táp thổi lên làm xiêu nhà trốc gốc cây, chiêng trống đổ kềnh, các nhạc công 
vũ sĩ ngả rạp. Ðế Thuấn cầm lấy kệ treo chuông khánh cười mà nói: điềm quá rõ ràng, việc thiên hạ 
không phải là của riêng một người, điều đó chỉ bằng các chuông, khánh, sành, hoàn, sáo:   (  明明明明 哉哉哉哉 天天天天 
下下下下 非非非非 一一一一 人人人人 之之之之 天天天天 下下下下 也也也也 亦亦亦亦 乃乃乃乃 見見見見 于于于于 鐘鐘鐘鐘 石石石石 笙笙笙笙 筦筦筦筦: Minh tai !  thiên hạ phi nhất nhơn chi thiên hạ 
dã, diệc nại hiện vu chung thạch sênh hoàn ).  Thuấn tiến cử ông Vũ cho trời, việc ấy có nghĩa là 
dọn đường cho ông Vũ ra để  đưa Vương Nho đến một giai đoạn hoàn bị hơn. Nhờ vậy mà đời Thuấn 
cũng gọi là hữu ngu tức là thời thiết lập được yên lặng thái bình.  Ðại để đó là Vương Nho với cái 
lòng chí công, nó khác Ðế Nho còn nặng óc tư riêng tham dục, nên sinh chinh phục. Nho của Phục 
Hy Thần Nông là Việt Nho thì còn quá hiền hậu và bé nhỏ trong biên cương thị tộc hay bộ lạc. Ðến 
Vương Nho thì đạt đỉnh chót sẽ được trình bày qua bài ông Ðại Vũ tiếp sau. “  
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e.- Ðại Vũ đúc đỉnh 
Sự quan trọng của thiên Vũ Cống 

“ Sau Trúc thư kỷ niên thì đến Kinh Thư đều là mỏ nguyên liệu của huyền sử Việt Nho.  Vì thế sau 
khi đã bàn về Trúc Thư thì chúng ta bàn đến Kinh Thư.  Trong Kinh Thư thì đặc biệt là thiên Vũ 
Cống.  Ðây là một thiên phải hiểu heo lối huyền sử mới hợp lý. Thế mà Hán Nho lại hiểu theo lối sử 
ký, nên không nhận ra sự thực.  Trước thời Hạ Vũ nước Tàu chỉ là một châu, châu Ðào Đường, do đó 
nhà Nghiêu cai trị châu Ðào, có hiệu Ðào Ðường ( 陶陶陶陶 唐唐唐唐 ), người Tàu đọc là Tào ( có lẽ là gốc từ Tàu 
).  Tự ông Hạ Vũ trở đi nước Tàu mới trở thành Trung quốc là nhờ chiếm thêm được phương Nam, 
hay nói đúng hơn vì thâu hoá nổi nền văn minh phương Nam, nên đã có thể bỏ tên Tàu ( Ðào Ðường  
159 Legge ) để trở nên trung ương trong “ Hoa Hạ ”.   Kinh Thư kêu việc đó là “ Vũ phu thổ :  “ 禹禹禹禹  
敷敷敷敷 土土土土 ”có nghĩa là ông Vũ mở nước, mở nước phải hiểu là ông Vũ mở rộng bờ cõi văn hoá ra các 
miền phương Nam “ Vũ đản phu văn đức ” ( Ðại Vũ mô 210 ).   
Và như vậy ông đã hoàn thành được công việc lớn lao mà Ðế Nghiêu mới khởi sự là đúc hai nền 
văn hoá Bắc Nam lại một.  
Khi Ðế Nghiêu đến ở Ðào Ðường là khởi đắp lò đúc vì Ðào có nghĩa là lò nung đồ gốm. 
 
Ðến lượt ông Ðại Vũ thì mới tiến đến đúc cửu đỉnh, tức tự văn minh đồ gốm sang đồ đồng. Nói 
theo số là đi từ số chẵn sang số lẻ, từ 6 đến 9.  Vì thế thiên Vũ Cống là một trang sử đầy tiêu 
biểu phải khởi công học lại theo lối huyền sử. 
Ðiểm trước hết cần nhắc tới là Hán Nho đã dùng quan điểm duy sử mà đọc thiên Vũ Cống. Vậy là 
sai, vì ông Vũ có trước nhà Chu hơn một ngàn năm, thế mà nước của ông rộng hơn đất nhà Chu cả 5 , 
6 lần.  Ðó là một điểm ngược với thời gian.  Thứ đến việc ông Vũ làm trong 13 năm lớn bằng công 
việc của cả nước Mỹ với cơ khí tối tân vị tất đã làm xong trong 200 năm ( nhận xét của Legge ).  
Hiểu được như thế sẽ nhận ra là tiếng Cống chỉ có nghĩa là thần phục chứ không phải là nộp thuế ( 
phú ). Với Cống (  貢貢貢貢 ) người nhận chỉ được danh dự suông, chứ vật chất không có gì đáng giá mà 
còn tốn thêm món lì xì vào đấy. . .   Vậy mà cả thiên Vũ Cống đều viết là phú  ( 赋赋赋赋 ) tức nộp thuế mà 
không là triều cống  thì rõ rệt là huyền thoại.   Ngoài ra còn nhiều chữ quan trọng bị hiểu sai, thí dụ 
câu : “ Hồng thuỷ thao thiên, hạ dân hôn điếm “  (  洪洪洪洪 水水水水 淊淊淊淊 天天天天  下下下下 民民民民 昏昏昏昏 塾塾塾塾. Ích Tắc I ).  Câu 
trước thì hiểu dễ dàng, nhưng còn câu sau nghĩa là gì ? Dịch là: Dân gian bị ngập lụt như Hán Nho 
quen làm là hỏng, vì hai chữ Hôn điếm không có nghĩa đó. Hôn là hôn ám, điếm là lộn xộn, nói hôn 
điếm hay nói hôn ngu ( ignare ) hay hôn trầm ( plongé dans les ténèbres ) đều có nghĩa về luân 
thường đạo lý.   Vậy đạo lý Việt Nho là Ðất Trời hay nói theo biểu tượng gần là sông núi. Nay nước 
dâng lên bao lấy núi thì có nghĩa là thiên lý bị diệt rổi, còn lại có duy Ðịa hay nói như nay là duy Vật.  
  
Vì thế mới phải đào sông: “ Tuấn Xuyên ”, mà Tuấn Xuyên đi kèm với những huyền số 2, 3, 5, 
9 thì phải hiểu là Tuấn Triết thứ triết xây trên các số 2, 3, 5, 9  và cũng tự đó trị thuỷ không còn 
nghĩa là đắp đê ngáng nước, mà là thiết định đạo trị quốc.  
 
 Bởi không hiểu như vậy nên lắm chỗ tuyệt hay thì các học giả lại cho là vô nghĩa như sẽ nói sau về 
ông Quỳ.  Sơ sơ như thế đủ tỏ rằng hiểu thiên Vũ Cống theo duy sử là đánh mất tinh hoa của Kinh 
Thư, rồi sẽ không hiểu sâu xa được các thiên Hồng Phạm, Ðại Vũ Mô và Ích Tắc ( Phải nói đến Ích 
Tắc, vì tuy nói thế mà nội dung lại không có lời nào của ông Ích tắc, mà toàn là lời ông Thuấn, ông 
Vũ, tức đại diện cho sự tạo thành Việt Nho ) và như vậy sẽ đưa đến việc đánh mất minh triết nằm ẩn 
trong Kinh Thư.  
Vì thế mà thiên Vũ Cống trở thành tối quan trọng trong việc tìm hiểu đạo của ông Ðại Vũ, mà 
đó là điều quan trọng vì ông Ðại Vũ là đỉnh cao nhất của Vương Ðạo tức Việt Nho hoà hợp với 
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Hán Nho trong liều lượng lý tưởng là Việt 3 Hán 2 ( Tam Thiên lưỡng Ðịa ).  Muốn hiểu được 
thiên Vũ Cống thì phải theo lối huyền sử: mà ý nghĩa thâm sâu là nước Tàu nhờ ông Ðại Vũ đã 
thâu hoá xong nền triết lý Việt Nho, thâu hoá đến độ như đúc.   Chính vì thế mà gốc nguồn của 
Việt Nho bị quên đi ngay từ đó nghĩa là ngay trong thời khuyết sử, trước đời nhà Thương, cho 
nên sau này nói đến Nho giáo thì ai cũng tưởng là của Tàu vì mọi sử sách đều nói thế cả.  
 
Thực ra sử không thể nói khác, vì muốn thấy khác phải đào bới cổ văn theo khía cạnh huyền sử, mà 
cho được thế thì việc đầu tiên là phải đặt nó vào vị trí thời không của nó tức giai đoạn từ Hoàng Ðế 
tới Ðại Vũ.   Hiểu thế để nhận ra vai trò của chương trên khi bàn về mấy trang đầu của sách Trúc Thư 
kỷ niên là cốt dọn đường cho chương này bàn về Vũ Cống trong Kinh Thư. “ 
 

Giai đoạn sửa soạn 
“ Hoàng Ðế thắng Si Vưu ở Trác Lộc thì không có nghĩa là du mục đã chinh phục được nông nghiệp, 
nhưng đó chỉ là một trong những trận quyết liệt làm nên sự chuyển tiến tự Du sang Nông và sự 
chuyển tiến vẫn còn hoạt động cho tới tận nay: 
 

“ Tích giả Hoàng Ðế chiến Si Vưu, 
Trác Lộc kinh kim vị nhược hưu ”. 

 
Vì thế ta thấy sau Hoàng Ðế là cả một loạt Ðế: Ðế Chí, Ðế Chuyên Húc, Ðế Cốc, Ðế Nghiêu, Ðế 
Thuấn . . .  Vậy có nghĩa là chất Ðế ( chinh phục )  còn đang đè nặng mãi  
cho tới ông Vũ mới xuất hiện ra được hình thức người dân tận tình với nước hơn là các Ðế.  
Vì thế Kinh Thư chỉ nói tới ông Ðại Vũ như người giúp vua Nghiêu, mà không nói đến ông khi đã 
làm Ðế.    Sau ông Vũ thì 3 nhà đều gọi là Vương.   Chữ Vương nói lên sự nối kết, bỏ chữ Ðế vì nói 
lên sự chinh phục bằng võ lực.  Vì thế mà Viêm Việt vẫn chống óc Ðế.  
Câu nói: “ Nghiêu thoán Tam Miêu ” không có nghĩa là đày hết cả thảy Tam Miêu mà chỉ là đày 
mấy tay đầu sỏ.   Nhưng toàn khối Tam Miêu Bách Việt vẫn còn đó nên ta thấy cả Ðế Nghiêu cũng 
như Ðế Thuấn vẫn phải đánh Tam Miêu. Thiên Ðại Vũ Mô ( câu 20 ) kể chuyện vua Thuấn sai ông 
Vũ đi dẹp, thoạt đầu Vũ cũng tưởng dùng võ lực đàn áp nổi, nên mới hội quân sĩ lại đọc bài lên án 
nặng nề Tam Miêu cho là quân ngu xuẩn ( Xuẩn tư Hữu Miêu )  rồi cho là trời đã ra oai nên ta vâng 
lời đem quân đánh phạt chúng “ phụng từ phạt tội ”.   
Thế  nhưng sau 3 trận nghĩa là đánh mãi không xong, thì không thấy hỏi trời tại sao tôi phụng từ phạt 
tội mà không cho thắng . . . , nhưng chỉ thấy cầu viện tới ông Thuấn, và Thuấn đã sai ông Ích Tắc tiếp 
giúp. Hai chữ Ích Tắc xem ra chỉ một đại biểu nông nghiệp, vì Ích có nhiệm vụ coi lửa thuộc phương 
Nam ( Ích chưởng hoả ), còn Tắc là gieo trồng  thuộc nông nghiệp ( Legge 58 ), cả hai đều chỉ đại 
biểu văn hoá phương Nam vốn ghét võ lực, vì thế Ích Tắc đã khuyên ông Vũ rằng :  
“ Duy đức động thiên, vô viễn phất giới: mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích. Thời nại thiên đạo:  惟惟惟惟 
徳徳徳徳 動動動動 天天天天 無無無無 遠遠遠遠 弗弗弗弗 届届届届 滿滿滿滿 招招招招 揖揖揖揖 谦谦谦谦 爱爱爱爱 益益益益 時時時時 乃乃乃乃 天天天天 道道道道: Ðại Vũ Mô  ”: 
nghĩa là chỉ có dùng đức mới cảm được lòng trời, không có quảng xa nào mà đức không đạt: kiêu thì 
mất, khiêm thì được . Ðạo trời bao giờ cũng thế.   
Ông Vũ nghe ra liền bái lạy, bỏ ý tưởng đánh Tam Miêu, kéo quân về rồi dục vua Thuấn ban 
trải văn đức ra khắp nơi, tức là thay vị trí bằng võ lực thì nay cảm hoá bằng văn đức. Nhờ đó 
mà Tam Miêu quy phục.  
Kinh Thư nói bóng rằng: vua Thuấn cho múa cái mộc và quạt lông ở hai bên thềm trước sân rồng. 
Bảy tuần sau Tam Miêu đến quy phục: 
  Vũ bái xương ngôn viết dụ: 禹禹禹禹 拜拜拜拜 昌昌昌昌 言言言言 曰曰曰曰 兪兪兪兪 
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  Ban sư chấn lữ: 班班班班 師師師師 振振振振 旅旅旅旅 
 
  Ðế nãi đản phu văn đức: 帝帝帝帝 乃乃乃乃 誕誕誕誕 敷敷敷敷 文文文文 徳徳徳徳 
 
  Vũ can vũ vu lưỡng giai:  舞舞舞舞 千千千千 羽羽羽羽 于于于于 雨雨雨雨 階階階階 
 
  Thất tuần Hữu Miêu cách: 七七七七 旬旬旬旬 有有有有 苗苗苗苗 袼袼袼袼 
 
Đoạn văn trên nói lên sự thực một là ông Vũ đã thất bại trong việc dùng võ lực nên phải rút quân về. 
Hai là sự thành công của văn đức. Chữ Văn đi ngược với chữ võ, tức là bỏ võ dùng văn.  Ðiều đó 
được biểu lộ trong câu: “ múa mộc và quạt lông ” là những bài múa của văn hoá nông nghiệp: chữ 
can chỉ trời ( thiên can )  khác với địa chi . Chữ Vũ  ( 羽羽羽羽 ) là lông chim chỉ phương Nam ngược với 
mao  ( 毛毛毛毛 ) chỉ phương Bắc. Sau 7 tuần Miêu quy phục. Chữ 7 đây hiểu rộng “ thất nhật đắc ”  trong 
Kinh Dịch tức là quảng thời gian cần thiết cho chín mùi cuộc giao thoa văn hoá. Thế là dùng võ 
không làm chi nổi Tam Miêu, nên phải từ bỏ võ là văn minh du mục để dùng văn hoá phương Nam 
mà thâu phục.  Ðại để đó là giai đoạn sửa soạn cho việc “ đúc đỉnh ” .   
Sự sửa soạn nói lên  sự thất bại của các Ðế ưa chinh phục bằng võ lực. Óc đó bớt dần đi qua các 
Ðế, cho tới ông Vũ thì nửa trước còn óc Ðế nhưng nửa sau thì chịu múa theo phương Nam. 
Bây giờ ta đi sâu vào xem việc thâu hoá đó xẩy ra như thế nào, Kinh Thư chỉ dùng một số hình ảnh 
lớn một là trị thuỷ, hai là đúc đỉnh , ba là hoà nhạc. 
Hãy khởi đầu bằng Trị thuỷ. 
 

Vũ trị thuỷ 
Hạ Thư mở đầu bằng thiên Vũ Cống, mà Vũ Cống mở đầu bằng câu sau:  
 

Vũ phu thổ: 禹禹禹禹 敷敷敷敷 土土土土 : Vũ chia đất 
 
Tuỳ sơn san mộc:  隨隨隨隨 山山山山 刑刑刑刑 木木木木:  Tuỳ núi đẵn cây để phân ranh ( hầu )  
 
Ðiện cao sơn đại xuyên: 甸甸甸甸  高高高高 山山山山 大大大大 川川川川.  Ðịnh rõ các núi cao sông lớn.  
 

Trước hết xin hỏi chữ Hạ (  夏 ) trong Hạ Thư là gì ?  Ðây là điều không được Hán Nho bàn tới, cho 
rằng Hạ là tên nhà Hạ hoặc nữa là tên một đất nhỏ đã phong cho ông Vũ để thưởng công trị thuỷ, đến 
nay vẫn còn mang tên là “ Vũ châu ” nhưng đấy chỉ là lưu truyền không thấy có trong sử sách.  
Ngược lại chữ Hạ cũng có nghĩa là ngũ sắc ( Legge 107 ), mà chữ ngũ thuộc phương Nam, y như 
Lĩnh Nam cũng gọi là Ngũ Lĩnh. Vì thế chữ hạ viết như mùa Hạ chỉ các nước phương Nam nằm 
trong vùng mùa hạ, cũng gọi là “ Chư Hạ ”.  
Và khi nói ông Vũ lập ra nhà Hạ thì không có ý chỉ rằng ông Vũ nắm được các nước phương Nam, 
điều đó mãi sau này đời Chu mới khởi đầu làm dần, nhưng có nghĩa là ông Vũ thâu hoá được tinh 
thần phương Nam.  Thiên Vũ Cống mở đầu bằng câu “ Vũ phu thổ ” mà các học giả quen hiểu là 
phu là chia ( đất )  thì quá đơn sơ mà không để ý tới chữ phu có cùng một nghĩa với câu: “ Ðản phu 
văn đức ” đã nói ở trên ( Ðại Vũ Mô 21 ) nên không có nghĩa là chia, mà còn là xếp đặt mà cai trị  
theo văn đức biểu thị bằng số 9, nên Khổng An Quốc giải nghĩa bằng chữ bố ( 布布布布 )- mở mang, sắp đặt 
rồi thêm câu : “ Bố trị cửu Châu chi thuỷ thổ :  布布布布 治治治治 九九九九 州州州州 之之之之 水水水水 土土土土 ” nghĩa là ông Vũ phân chia, 
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bài liệt và cai trị cửu Châu. Vì thế khi chia đất ông Vũ cầm thước bên Chiêu  ( Legge 64 )  tức theo 
văn hoá Viêm Việt vốn coi trọng bên tả  ( tả nhậm ).  Mấy chữ “ Ðiện cao sơn đại xuyên ” nói lên rõ 
ý đó.   Việt Nho quen chỉ quốc gia bằng “ Sơn xuyên ”: sông núi. Vậy rõ rệt đây không là trị thuỷ 
theo nghĩa thường mà là  thiết lập đạo sống theo triết lý lưỡng nghi bên Sơn bên Xuyên hay bên 
Tiên bên Rồng cũng là một.  Nên tuấn xuyên có nghĩa là tuấn triết.  
Mà dấu Tuấn triết là đi theo cơ cấu. Vì tuấn là đào sâu, mà đã đào sâu là đạt cơ cấu biểu thị bằng 
những số nền tảng. Số nền tảng của nông nghiệp là 2, 3, 5, 9, của du mục là 4, 6, 7, 8 .     Chúng ta sẽ 
thấy ông Vũ đúc hai loại số này vào một. Trong thực tế có nghĩa là  nâng 2, 3, 5, 9 lên  trên những số 
4, 6, 7, 8  như sau: trước hết ông đã phân chia đất theo lối tam tam: 3 , 3, 9 . Nghĩa là ông chia đất 
làm 3 hạng chính là thượng, hạ, trung, rồi mỗi hạng chính lại chia ra 3 hạng tuỳ cũng gọi là thượng, 
hạ, trung. Cho nên thay vì nói thứ nhất, thứ năm, thứ chín , thì ông nói: thượng thượng là thứ nhất; 
trung thượng là thứ bốn; hạ hạ là thứ chín . . . Mới đọc hơi bực mình, nhưng nhìn theo huyền sử thì là 
đặt theo số căn của Cửu Lê  để gồm các số căn bản của văn hoá Mẹ là 2, 3, 5, 9.  Những con số đó sẽ 
được ông Vũ dùng  trong những nét lớn. 
 
 Số 2 là Sơn Xuyên hoặc theo truyền thuyết rằng: Khi ông Vũ đào sâu thì gặp mồ Phục 
Hy và Nữ Oa ôm nhau. 
 Số 3 Tam Giang, Tam Hà  và chia đất theo lối 3, 3. 
 Bây giờ đến số 5 thì thấy rõ trong lối chia nước ra 5 cõi ( gọi là ngũ phục ), gọi là Ðiện, 
Hầu, Tuy, Yếu, Hoang.   Mỗi cõi cách nhau 5000 dặm, gồm lại trong 9 Châu. 
( Kinh Thư tr. 85, bản dịch Thẩm Quýnh ). 
 
Chia kiểu này nói lên rõ đây chỉ là lý tưởng.   Vì thế bản đồ 9 Châu phải vẽ theo Hồng Phạm mới 
trúng, như chúng tôi đã làm trong quyển Việt Lý Tố Nguyên. Còn bản đồ 9 Châu thực thì có in trong 
Tinh Hoa Ngũ Ðiển. 
Số 9 là Cửu Giang “  cửu sơn ”  và sau đó kể ra đến 27 núi nhỏ thì cũng là xung quanh số 3 và 9 là 
27. 
Lại thấy cả sơn xuyên đi song hành: đạo Cửu xuyên đi kèm với đạo Cửu sơn, tức 9 bên cao đi 
kèm với 9 bên thấp.  
Và mỗi bước đi mang một ý nghĩa biểu hiệu. Thí dụ nói về sông Vị thì có chim chuột đồng huyệt “ 
Vị tự điểu thử đồng huyệt: 渭渭渭渭 自自自自 鳥鳥鳥鳥 鼠鼠鼠鼠 同同同同 穴穴穴穴 ”: ông Vũ đi thăm tự núi Ðiểu thử đồng huyệt.    Chim 
đại biểu Trời, chuột đại biểu Ðất cả hai cùng một huyệt.    Ðó là đại để triết lý Việt Nho diễn tả bằng 
số lẻ nổi vượt hơn số chẵn. Số chẵn chỉ dùng phất phơ được biểu thị trong việc ông Vũ cưới vợ có 4 
ngày ( Tân, Nhâm, Quý, Giáp ) rồi ra làm việc công đi qua nhà lúc vợ đang đẻ, nghe tiếng con là 
Khải mới sinh khóc oa oa cũng không bớt giờ vào nhận mặt con, mà cứ mãi đi đo đất :  
“ Khải Oa oa nhi khấp: dư phất tử, duy hoang độ thổ công: 啓啓啓啓 呱呱呱呱 呱呱呱呱 而而而而 泣泣泣泣  予予予予 弗弗弗弗 子子子子  惟惟惟惟 荒荒荒荒 度度度度 土土土土 
功功功功 . Ích Tắc 8 ”.   
Chữ 4 ở đây phải có nghĩa cơ cấu thuộc tứ địa, kiểu khử tứ hung. Nhìn tổng quát thì nhận ra thiên Vũ 
Cống ít chú trọng số chẵn. Ông Cổn có máu cá ( tên ông viết với bộ ngư ) nên là theo văn hoá du 
mục. Vì thế phải cực tử. Cá thuộc phương Bắc số 6. Vì thế Hồng Phạm nói “ lục cực ” . Ông Cổn cực 
tử là vì theo số chẵn 4, 6, 8 cũng gọi là đắp đê. Ông Vũ không đắp đê mà đào sâu sông  nên tránh né 
số chẵn ( 4 cũng như số 8 ).  Dùng số  8 không nhập vào được tâm linh của Tam Tài để “ Tam gia 
tương kiến ”.  
 
Trong Mạnh Tử ( III. 4 ) có câu : “ Vũ bát niên ư ngoại, tam quá kỳ môn nhi bất nhập ” thường 
được hiểu là ông Vũ tận tâm với việc chung không còn để lòng đến vợ con. Hiểu như thế đúng, 
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nhưng không đủ sâu để bao gồm cả sự ông Vũ cố tránh số phá ( 4, 6, 8 ) bên cha, để dùng số hoá  
bên mẹ  3, 5, 9.   Nhờ đó mà ông Vũ đã được tiếng là đem văn hoá phương Tây Bắc ưa số chẵn 
4, 6, 8 hoà hợp với văn hoá phương Nam ưa số lẻ 3, 5, 9 tức là hoà hợp văn minh du mục với 
văn minh nông nghiệp. 
Du mục cũng gọi là ăn sẵn hay là “ tiên thực ” có nghĩa là ăn thịt tươi. Còn nông nghiệp gọi là “ 
Gian thực ”  phải ra công khó nhọc lắm mới được ăn.  Vậy ông Vũ đem gian thực thêm vào tiên 
thực đó là công lớn.  
Trong Thiên Ích Tắc vua Thuấn hỏi Vũ  về triết lý thì ông thưa rằng khi nước dâng cao tận trời, khiến 
hạ dân hỗn loạn, thì tôi dùng 4 cách để thông hành, theo núi đẵn cây cùng ông Ích, kiếm cho dân các 
thứ ăn tươi ( tiên thực ). Tôi khơi các con sông ở 9 Châu cho chảy ra 4 bể. Ðào sâu  các ngòi lạch ở 
ruộng ra đến sông; ông Tắc  gieo các thứ thóc để kiếm cho dân các thực phẩm có khó mới có ăn ( gọi 
là gian thực ): 
 
  Ích tấu thứ tiên thực: 益益益益 奏奏奏奏 庶庶庶庶 鮮鮮鮮鮮 食食食食 
  Tắc bá phụng thứ gian thực: 稷稷稷稷 播播播播 奉奉奉奉 庶庶庶庶 艱艱艱艱 食食食食. 
 
Ðọc câu trên ta thấy văn hoá phương Nam được lồng lên văn minh phương Bắc trong tiến trình đi 
vào nông nghiệp du mục: gọi là thêm gian thực vào tiên thực.  Rõ ràng là có ý nói đến việc chung 
đúc hai nền văn minh số chẵn với số hoá lẻ. “ 
 

Vũ chú cửu đỉnh 
“ Sự hoà hợp đó còn được biểu thị bằng đúc đỉnh, nhất là số 9: Vũ chú cửu đỉnh:  禹禹禹禹 鑄鑄鑄鑄 九九九九 鼎鼎鼎鼎.  Ông 
Vũ đức được 9 đỉnh, mỗi đỉnh có ghi hiến chương của mỗi Châu. Sau chuyển qua nhà Thương, 
nhà Chu, rồi mất, không hiểu tại nhà Tần hay nhà Chu đánh chìm xuống sông ( xem Thái Bình ngữ 
lãm quyển 756, mục Ðỉnh ).   
Ðó cũng chỉ là tượng trưng ngụ ý rằng ông Vũ đã đúc được hai nền văn minh vào một trong 
tinh thần Viêm Việt với các số 2, 3, 5, 9  ( 9 đỉnh, 3 chân, 2 tai ).  Cho nên Cửu Ðỉnh chẳng qua 
là Vương Nho. Nền Nho này sẽ truyền đến cuối nhà Chu thì bị tiêu ma ở đời Tần và nhường 
bước cho Hán Nho nên gọi là Cửu Ðỉnh chìm mất. 
 
Ðó là điều không được nhận ra bởi Hán Nho chỉ hiểu được chữ đúc đỉnh và mất đỉnh theo nghĩa đen; 
và 9 đỉnh đã bị chìm xuống sông, ai vớt lên được thì làm vua, hoặc ai có đức thì đỉnh trở nên nhẹ, 
hoặc ai không đức mó vào thì thấy nó nặng, không thể nhúc nhích… Ðó toàn là những tin tưởng tai 
dị. Tả truyện đã bày tỏ ý nghĩa chân thực của nó như sau. Năm thứ 3 Tuyên Công  ( 605 ) nước Sở 
nhân dẹp giặc Lục Hồn tiến binh tới tận đất Lạc đe doạ bờ cõi nhà Chu. Chu Ðịnh Vương sai Vương 
Tôn Mãn ra thương thuyết. Sở Hầu hỏi bóng về đỉnh nặng nhẹ thế nào. Vương Tôn Mãn trả lời rằng: 
“ Sức mạnh của một nước ở tại đức của nhà vua, chứ không ở tại đỉnh ( tại đức bất tại đỉnh ).  
Khi trên dưới vua tôi hoà hợp thì tất cả đều được hưởng ơn trời. Vua Kiệt vì hôn ám, 9 đỉnh rơi qua 
nhà Thương, rồi nhà Trụ vì bạo ngược nên đỉnh lại rơi qua nhà Chu. Khi đức chánh và sáng thì đỉnh 
tuy nhỏ cũng nặng, còn đức kém thì đỉnh có lớn cũng nhẹ. Trời chỉ giúp người có minh đức được 
vững ngôi . . . Vậy chưa nên hỏi về đỉnh nặng hay nhẹ được. 
 
Như thế rõ ràng là việc ông Vũ đúc đỉnh chỉ là câu truyện huyền sử nói lên việc đúc văn minh 
du mục số chẵn vào văn hoá nông nghiệp số lẻ, mà tận cùng là số 9, nên số 9 trở thành con số 
của ông Vũ.  
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Các học giả Tây Âu gọi nó là con dấu đóng vào đường lối cai trị của ông Vũ như được bày tỏ trong 
thiên Hồng Phạm Cửu Trù, tức lồng việc cai trị nước vào khung số 9 ( The use of the number nine 
and the meaning of the various divisions of the “ Plan ” are in harmony with Vũ’s style and practice 
in his counsels . Legge III. 321 ) “ 
 

Vị trí của ông Quỳ 
“ Xem thế thì triết lý của ông Vũ chính là triết lý của Việt Nho nó nằm trong chữ  
Hoà, mà muốn nói đúng thì phải gọi là Chí - Hoà, vì đây là một sự hoà hợp sâu nhất, cũng được 
gọi là Thái - Hoà , được bàn đến trong thiên Ích Tắc.  
 
Vì thế ở câu số 9 và 10 thiên này, ông Quỳ xuất hiện cách đột khởi, hầu không liên hệ chi với đồng 
văn như nhận xét của Thái Trầm. Ông  này còn trách những học giả khác cố đưa ra mối liên hệ gò ép. 
Học giả J. Legge  cũng đồng ý với Thái Trầm ( Legge 86 ). Sự thực thì mọi học giả đều đáng trách vì 
không nói lên được mối liên hệ chân thực, còn Legge và Thái Trầm đáng trách hơn nữa, vì chối 
không có liên hệ nào cả, mà thực ra thi mối liên hệ đó có nhưng nó nằm ngầm trong chữ Hoà là tinh 
hoa của Nhạc.   
Ông Vũ đã làm một sự hoà hợp tận cơ cấu  tức hợp Ðất với Trời  biểu thị bằng việc hợp số 
chẵn với số lẻ, hợp tiên thực với gian thực, thì đó là một bản hoà âm rất cao, cho nên nói đến 
Nhạc là đúng chỗ: mà đã nói đến Nhạc thì ai mà qua mặt được ông Quỳ, vì Quỳ đây chỉ là một 
sơ nguyên tượng nên cũng gọi là Văn – Quỳ - Long của Viêm Việt, Khác với Văn –Thao –Thiết 
của du mục.  
Chỉ cần nghe lời ông thì ta hiểu ngay rằng đây là một tay nhạc sĩ kiêm triết gia. Vì thế ông nhấn mạnh 
đến những loại nhạc khí chung cho âm dương hoặc những nhạc khí ưa đi đôi như: 
  Minh Cầu, Bác Phụ 
  Cầm Sắt 
  Chúc – Ngữ 
  Sinh Dung dĩ gián 
  Điểu thú thương thương 
  Tiêu thiều cửu thành 
  Phượng Hoàng lai nghi * 
 
*Minh Cầu: Khánh thay được cho mọi nhạc khí ( Legge 89 ). 
Bác Phụ:  Cái trống da vật  chèn trấu để làm cho tiếng nhạc êm lại. Nhạc khí này cũng đi chung với 
mọi nhạc khí . 
Cầm: 5 dây, có người cho là do Phục Hy, người khác là Thần Nông, thực ra cả hai là một. 
Sắt: 25 dây ( cũng có thứ 27, 19 , 13 ) cùng với đàn cầm chỉ vợ chồng hoà hợp. 
Sinh: một thứ ống quyển  5 lỗ ( cũng có thứ 13 lỗ ). 
Dung: là cái chuông to.  
Tiêu Thiều: tiếng chung để chỉ nhạc đời Nghiêu – Thuấn. 
 
Quỳ viết: “ Ôi ! khi tôi đánh vào khánh đá theo nhịp nặng, nhịp nhẹ thì trăm giống thú đều múa, các 
quan đều hoà lạc cả: 
  “ Ô ! Dư khích thạch phụ thạch  
  Bách thứ xuất vũ 
  Thứ doãn doãn hoài.” 
Nghe thế, vua Thuấn liền lên hứng hát rằng:  
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  “ Kính theo mệnh trời 
  Luôn luôn theo thời mà cũng theo cơ  ” 
Khi vế đùi và cổ tay khoan khoái thì đầu cũng hứng khởi, công việc của bá quan đều  
được tinh tấn.  Ông Ca Dao liền hát rằng: 
 
  Ðầu mà sáng suốt  
  Vế đùi và cổ tay được lành mạnh thay 
  Mọi việc đều trôi chảy vậy. 
 
  Sắc thiên chi mệnh:  勅勅勅勅    天天天天    之之之之    命命命命 
  
  Duy thời duy cơ: 惟惟惟惟    時時時時    惟惟惟惟    幾幾幾幾 
 
  Cổ quăng hỉ tai:  股股股股    肱肱肱肱    喜喜喜喜    哉哉哉哉 
 
  Nguyên thủ khởi tai: 元元元元    首首首首    起起起起    哉哉哉哉 
 
  Bách công hỉ tai:  百百百百    工工工工    煕煕煕煕    哉哉哉哉 
 
  Cao Dao bái viết: 皋皋皋皋    陶陶陶陶    拜拜拜拜    曰曰曰曰 
 
  Nguyên thủ minh tai: 元元元元    首首首首    明明明明    哉哉哉哉 
 
  Cổ quăng lương tai:  股股股股    肱肱肱肱   良良良良    哉哉哉哉 
 
  Thứ sự khang tai: 股股股股    肱肱肱肱   良良良良    哉哉哉哉 
 
Lời hát cuối cùng  của hai ông Thuấn và Cao Dao nói sự hoà hợp cùng cực đến độ trên dưới trở thành 
một, như đầu và chân tay làm nên một thân thể vậy. 
Ðó là nền triết lý cơ thể, biểu lộ ra ngoài bằng Hoà bằng Hợp. Cũng nên ghi nhận là về sau Hán 
Nho đã để mất Kinh Nhạc thì cũng là nói lên cùng một ý nghĩa như để chìm Cửu Ðỉnh: tức triết 
lý Việt Nho bị chôn vùi. 
 

Ba nền tảng của việc trị thuỷ 
Như thế muốn biết rõ triết lý của ông Vũ cần phải chắt lọc chính của thiên Ðại Vũ Mô, vì là thiên đúc 
kết tinh hoa của Vương Nho do ông kiến tạo. 
 
Trước hết thiên đó nhắc đến tên ông Ðại Vũ gọi là Văn mệnh ( chứ không võ mệnh ). Cho nên 
quan trọng không dồn hết vào vua hay tù trưởng như kiểu du mục, nhưng theo lối nông nghiệp là đặt 
vào công thể tức dân cũng tham dự vào việc cai trị. Vì thế nói làm vua khó mà làm quan cũng khó, vì 
quan là những người dân ưu tú đã được đề ra để gánh vác việc cai trị chung với vua chứ không phải 
có một mình vua cai trị. Nhận thức được điều đó thì chính sự mới hoàn toàn: 
 
  Hậu khắc gian quyết hậu: 后后后后   克克克克   艱艱艱艱   厥厥厥厥   后后后后 
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  Thần khắc gian quyết thần: 臣臣臣臣   克克克克   艱艱艱艱   厥厥厥厥   臣臣臣臣 
 
  Chính nãi nghệ, lê dân mẫn đức: 正正正正   乃乃乃乃   乂乂乂乂    黎黎黎黎   民民民民   敏敏敏敏   徳徳徳徳. 
 
( Ðại Vũ mô 20 ) 
   . 
Ðiều hai là cử hiền: tức tin dùng người hiền đức dầu xuất thân từ thôn dã. Vua phải biết nghe lời bàn 
của họ, chớ theo ý mình. 
 
  Dã vô dĩ hiền: 野野野野    無無無無    遺遺遺遺    賢賢賢賢 
 
  Vạn bang hàm ninh: 萬萬萬萬   邦邦邦邦    成成成成    寕寕寕寕 
 
  Kê vu chúng: 稓稓稓稓    于于于于    象象象象 
 
  Xả kỷ tòng nhơn: 舍舍舍舍   巳巳巳巳   從從從從   人人人人 
 

( Ðại Vũ mô 3 ) 
 
Ông Vũ đã triệt để giữ như thế nên hễ nghe lời bàn hay thì bái chào cảm tạ “ Vũ văn thiện ngôn tất 
bái ”. 
 
Ðiều thứ ba mới thực là đặc trưng của Việt Nho mà giáo sư Creel cho là lạ lùng nhất trong thế 
giới.  Vì xưa kia các chính quyền không lấy hạnh phúc dân làm đối tượng  
cho việc trị nước, thế mà đó là điều được tung hô và chấp nhận trong thế giới Việt Nho. 
Ðại Vũ mô câu 7 tiếp rằng :  
 “ Ðức duy thiện chính : 徳徳徳徳    惟惟惟惟    善善善善    正正正正 
 
  Chính tại dưỡng dân:  正正正正    在在在在    養養養養    民民民民 
 
 “ Ðức tốt là làm chính trị giỏi,  Chính trị giỏi là nuôi được dân ”. 
 
Ðường lối là Tam Tài, Ngũ Hành, Cửu Trù cần được tài bồi vun tưới. Nói kiểu thông thường thì :  
 
 “ Thuỷ, Hỏa, Kim, Mộc Thổ, cốc duy tu: 水水水水    火火火火    金金金金    木木木木    土土土土     毂毂毂毂    惟惟惟惟    俢俢俢俢 
 
  
 Chính đức, lợi dụng, hậu sinh duy hoà:  正正正正    德德德德     利利利利    用用用用     厚厚厚厚    生生生生    惟惟惟惟    和和和和 
 
  
  Cửu công duy tự, cửu tự duy ca : 九九九九     功功功功    惟惟惟惟    叙叙叙叙     九九九九    叙叙叙叙    惟惟惟惟    歌歌歌歌 
  

( Ðại Vũ mô.  70 ) 
“ Tu điều đó có thể nuôi dưỡng là ngũ hành, Hòa hợp 3 điều lớn là Thiên, Ðịa, Nhân, hay là: 
 Chính đức ( Thiên ) sửa đức hạnh, 
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 Lợi dụng ( Ðịa ) làm ơn ích cho dân. 
 Hậu sinh ( Nhân )  thâm hậu tình người. 
9 công là đem 6 điều trên ( ngũ hành + cốc là 6 ) và 3 điều dưới vị chi là 9 công. 
9 công đã tu hoà, thì cửu dân vui sống .  Ðó chẳng qua là cách nói lên 3 con số quan trọng của Việt 
Nho là 3, 5, 9  cũng chính là then chốt của nền minh triết Lạc Thư.  Vì ông Vũ làm được điều đó, ông 
Thuấn nhường ngôi cho. 

Ðó gọi là truyền hiền đúng tinh thần Viêm Việt .” 
(  Cơ cấu Việt Nho: Kim Định. Tr. 144  – 168 ) 

XV.- Giao lưu Văn hóa :Từ Đông qua Tây, Nông nghiệp gặp Du mục 
Khi triết gia Kim Định viết về Huyền sử  ( quảng 1950 – 1960  ) thì cuốn sách “Địa đàng ở phương 
Đông “ của Stephen Oppenheimer chưa ra đời, Cuốn sách này xuất bản vào năm 1999- 2000. , Sau 
đây là một vài cứ liệu của ông Oppenheimer kiện chứng cho lập luận của triêt gia Kim Định: 
“ Tôi sẽ xác định 4 kiểu truyện kể ở Âu - Á có cội nguồn từ các huyền thoại đại hồng thuỷ ở ông 
Nam Á. Có 3 lục địa khác không được nghiên cứu sâu ở đây, trong số đó có châu Phi.  Châu lục này 
thiếu vắng trong truyền thuyết dân gian về đại hồng thuỷ bởi thềm lục địa của nó không chịu nhiều 
tác động bởi hồng thuỷ.  Hai lục địa khác là Bắc Mỹ và Nam Mỹ có rất nhiều huyền thoại đại hồng 
thuỷ, trong số đó có vài huyền thoại liên quan đến kiểu truyện kể Âu- Á. Tuy nhiên, do chúng nằm ở 
ngoại vi của khung lập luận chính Đông – Tây  nên tôi chỉ nêu tóm tắt về huyên thoại này. 
Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu các huyền thoại khác trong kho tang văn hoá Phương Tây được 
chứa đựng một cách ngẫu nhiên trong 10 chương đầu tiên vủa quyển Kinh Sáng Thế trong 
Kinh Thánh.   
Để tiện cho nghiên cứu, các huyền thoại này sẽ được phân chia như sau” từ chương 11 đến chương 
16, chúng ta cần tìm hiểu các nguyên mẫu huyền thoại về sự sáng tạo ra Trời và Đất, Đàn Ông và 
Đàn Bà, vườn Địa Đàng, và cuối cùng là Cain và Abel.      Điều được hé lộ ở đây là chúng ta không 
chỉ tìm thấy những mối liên hệ gần gũi giữa phương Tây và phương Đông, mà còn biết rằng mỗi 
nguyên mẫu Phương Tây đều có nguồn gốc phương Đông và cách giải thích logic hoặc ở 
Malaku hoặc ở Đông Dương. Nhiều người cho rằng đặc điểm thú vị, phức tạp và không ngờ 
nhất của thần thoại phương Tây đã khởi phát từ tầng sâu kín nhất của Tiềm thức.  Còn phân 
tích của tôi lại tìm về khởi nguyên ở những đề tài đơn giản và căn bản bắt nguồn từ Đông Nam 
Á; sau đó chúng được kết hợp và nhào trộn để tạo nên nhũng huyền thoại rực rỡ được ghi lại 
trên những ấn triện và bài vị ở Lưỡng Hà vào buổi bình minh của lịch sử.   Dấu vết này có niên 
đại cách đây 4500 năm và nó có thể đưa chúng ta trở về 3.000 trước đó nữa, khi biển lấn vào 
các bờ biển Đông Nam Á và Lưỡng Hà.”  
( Địa đàng ở phương Đông: Phần II: Lời thì thầm từ Trung Hoa. Tr. 355 – 356.Stephen 
Oppenheimer ) 
 
“ Quan điểm xuyên suốt của tôi chính là hồng thuỷ biển là nguyên nhân sâu xa gây nên các làn sóng 
di cư thời kỳ hậu Băng hà. Vì thế đầu tiên tôi muốn mô tả một vài trong hàng trăm huyền thoại 
về đại hồng thuỷ được tìm thấy trên tất cả các châu lục của thế giới ( chương 8, 9 và 10 ).  Sự 
phân bố của các Huyền thoại này cho thấy chúng đã được chép thành Sử.”    
(Đia đàng ở phương Đông trang  355. Stephen Oppeinheimer ) 
 

XVI.- Gạn Đục khơi Trong  từ Hán Nho ra Việt Nho 
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Như trên chúng tôi có đề cập tới sự giao lưu Văn hoá Nông nghiệp từ Đông qua Tây, và Văn hoá Du 
mục từ Tây qua Đông, nên ở Á Đông mới  có nền Văn hoá Hán Nho là một  món Tạp – pìn – Lù giữa 
Vương đạo và Bá đạo.  Đại khái chúng ta có vài khái niệm tổng quát như sau: 
 Đấu tiên là sự thiên di của Nhân loại ( Adam and Eve path ) từ Tây qua Đông của nền Văn 
hoá Du mục.Sự di cư từ Đông Phi qua Trung Đông, theo  hai ngả mà vào Á châu, từ Trung Dông một 
ngả đi theo Nam Ấn Độ tới Thái Bình dương,định cư ở đó mà lập nên nền văn hoá Hòa Bình, ngả thứ 
hai di cư theo mạn Bắc Á châu, trên Siberia, sau đó tràn qua miền Bắc nước Tàu, còn nhánh khác 
qua  Mỹ châu qua ngả eo Bering.  
 Cuộc di cư thứ hai từ Đông của Tây của nền Văn hóa Hoà bình thuộc Nông nghiệp là thời 
quả đất ấm lên, nước Biển dâng cao nhận chìm nền Văn hoá Hoà bính, nên có sự di cư của một 
nhánh từ Thài Bình Dương qua ngả Nam Ấn Độ tới Địa Trung Hải và Trung Đông, còn nhánh khác 
di cư lên miền Trung nguyên nước Tàu, Chủng Việt lập nên nước Văn Lang.  
 Theo T.G. Kim Định, sau khi họ Hồng Bàng được thành lập 182 năm, lãnh tụ Du mục là Hiên 
Viên  từ mạn trên Sông Hoàng Hà tràn xuống lưu vực sông Dương Tử, thôn tính các chủng Việt, lập 
nên các triều đại của Tàu, triêu đại đầu tiên của Tàu là Hoàng Đế.   Do đó mà cò sự Giao thoa giữa 
hai nền Văn hoá  Nông nghiệp và Du mục, chúng ta mới có mớ bòng bong giữa Hán Nho và Nguyên 
Nho của Khổng Tử, khi gạn đục khơi trong giữa Hán Nho và Nguyên Nho chúng ta mới có Việt Nho. 
 
Để phân biệt Hán Nho và Nguyên Nho của Khổng Tử, chúng ta có mấy tiêu điểm: 

Nguyên Nho thuộc Văn hoá “ Gian thực Nông  nghiệp: Về nghề nông, họ sống định cư, có  làm việc 
đổ mô hôi, sôi  nước mắt mới có miếng ăn“, họ ăn nhiều rau trái, lại sống gần với Thiên nhiên, nên 
chuộng Hoà bình. 

Hán Nho thuộc nền Văn hoá Du mục là lối sống “ Tiên thực: tức là  lối  sống Ăn sẵn, họ rất giỏi 
chiến tranh để chiềm đồng cỏ mà chăn nuôi, họ ăn thịt, giết súc vật để ăn thịt rất tàn bạo, họ giỏi về 
chiên tranh để cướp đoạt“ do đó mà bản chất của  Văn hoá  Du mục la Bạo động và bành trướng. 

Bản chất Văn hoá Nông nghiệp của Đại chủng Việt là “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo,  nên 
đưa tới  “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “ “ của Nam phương thuộc Hỏa tức là của Viêm Việt, đó là 
Nguyên Nho do Khổng Tử thuật lại. 

Bản chất của văn hoá Du mục là bạo động.”: Dĩ Cường lăng Nhược “  gây chiến tranh cướp bóc và 
bành trướng, nên “ Tham tàn và Cường bạo “ .  

Đó là Hán Nho mà chúng ta khinh ghét, vì không phân biệt nên chúng ta vơ đũa cả nắm , chê bai dẻ 
bỉu  cả Nguyên Nho của Khống Tử và thờ ơ xa lánh với Việt Nho.   

Về con Người, theo Nguyên Nho thì trọng Tình hơn Lý, trọng Văn hơn Võ, sống  sao cho Tình Lý 
tương tham, đối với phu nữ thì phù Yểu trọng Nữ còn Hán Nho thì Trọng Lý hơn Tình, Trọng Nam 
khinh nữ. 

Về Xã hội: Hán Nho tôn Quân, còn Nguyên Nho thì lại lấy : “Dân vi bang bản, bản cố bang ninh “. 
Còn Hán Nho thì tôn quân lên làm Thiên tử, còn Dân thì chê là Lê dân. ( Dân tóc đen của chủng 
Việt, không phải là  dân tóc vàng thuộc Du mục ). Hán Nho chiếm công vi tư, chiềm ruộng đất công  
để lập nên chế độ phong kiến và chiếm hữu cả đan bà và giam trong tam cung lục viện. 

 Nhiều người không phân biệt giữa Vương đạo của Nguyên Nho và Bá đạo của Hán Nho, không biết 
thứ Nho quê mùa lạc hậu và bạo động là Hán Nho, nên cứ đổ lỗi cho Khổng Tử là phong kiến, độc 
tài, chuyên chế, quê mùa, hủ lậu! 

Tóm lại: 
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Bên Nông nghiệp thì Chí Nhân và Đại Nghĩa 
Bên Du mục thì Tham tàn và Cường bạo. 

(  Cụ Nguyễn Trãi  ) 
 
Ngày nay Dân tộc chúng ta chưa đạt tới Chí Nhân và Đại Nghĩa nên cuộc chiến với giặc Tham tàn 
và Cường bạo chưa thành công.   
 
Trên thế giới,ngày nay  không đâu hoàn toàn sống theo Nông nghiệp hay Du mục, nhưng chúng ta có 
thể căn cứ vào hai tiêu điểm sống chung chung đó ( bản chất  Hòa bình hay Chiến tranh ) mà phân 
định Chính Nghĩa hay Tà Nghĩa. 
 
 
 

 
 
 
 
 

B.-  Sự Tương Đồng và Dị biệt giữa Hán  Nho và Việt Nho 
 
Hán Nho sinh sau nhưng đẻ trước, Việt Nho sinh trước lại đẻ sau! 
 
Ta nên biết Cơ cấu của nền Văn hoá Đông ( 3 ) Nam ( 2 ) có Bộ số Huyền niệm 2- 3, 5. 

(  5=- 2+ 3 ).   2 tượng trưng cho cặp đối cực - nển tảng của Dịch -, theo Văn gia hay Nho gia là 
Âm Dương, theo Chất gia là Tiên Rồng.  Tiên Rồng cũng là Nòng Nọc mà nhà Lý tượng trưng bằng 
Chủa Một Cột: Cái Hồ tượng trưng cho Nòng, Cái  Cột  cho Nọc hay còn gọi là Yoni, Linga. 

Dịch được định nghĩa: “ Dịch : Nghịch Số chi Lý: Dịch là lý của hai số ngược nhau. 

Các cặp đối cực khi giao thoa với nhau, hay kết hợp hài hòa với nhau thì gọi là nét Lưỡng nhất ( 
dual unit ). Các nét Lưỡng nhất  là nền tảng của Dịch  cũng là nên tảng của Văn hoá Đại chủng Việt, 
tức là nền Văn hoá Đông Nam, trong đó có Tàu, Nhật, Hàn, Việt.  Khi chưa bị ảnh hưởng của Văn 
hoá Ấn Độ thì các nước của Đông Nam Á như Lào, Miên, Thái, Malaysia, Indonesia, cũng chung nền 
Văn hoá này. 

Nét Lưỡng nhất là nét Nhất quán hay là sợi chỉ vàng nối kết các cặp đối cực thanh hệ thống. 

Tuy nền Văn hoá của Việt Nam có hai dòng: dòng Văn gia ( Nho gia ) với các Kinh điển và dòng 
Chất gia ( là những người không đi học hay ít học ) với kho tàng Ca dao Tục ngữ cùng các truyền kỳ, 
tuy hai dòng  nhưng cả hai lại được thống nhất ở Gốc Thái cực : Thái cực là Âm Dương hay Nhân 
Nghĩa thuộc Văn gia, còn Chất gia thì Tiên Rồng: Mẹ Non Nhân, Cha Nước Trí  
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Trên thế giới chỉ Việt Nam có Vật biểu kép. Vật biểu kép là nền tảng của nền Văn hoá Đông Nam.    
Còn Tàu về thời Hiên Viên Hoàng Đế có vật Tổ là Chim Cú, sau đó đổi ra Bạch mã ( ngựa là phương 
tiện di chuyển của Tàu ), rồi mượn Rồng vào thời nhà Hán, ( Đôc cực:Duy Dương; Độc Dương bất 
sinh ).  Sở dĩ Tàu chỉ chọn  Rồng là vì bản chất Văn hoá Tàu bắt nguồn từ nếp sống Du mục: Bạo 
động, chuyên gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng, chỉ có Rồng có tính cách “  Cương “ là 
thích hợp, còn Tiên thì “ Nhu thuận “, nên họ khước từ.    

Số là những người Du mục hàng ngày suốt đời cứ rong ruổi trên lưng ngựa chuyên chăn đàn súc vật 
làm gì có thì giờ Suy tư và Quy tư để có Văn hoá, khi thôn tính hấu hết mọi thứ của các chủng Việt, 
lên ngôi cai trị mới biết đến Văn hoá, khi chiếm được Văn hoá rồi thì phải sửa đổi cho hợp với đường 
lối của mình, do đó mà ta mới thấy, một mặt thì họ rao giảng Nhân Nghĩa, mắt khác thì tiếp tục gây 
chiến tranh, cướp bóc  và bành trướng.    Văn hoá của đại chủng Việt là Nguyên Nho, là Nho Vương 
đạo, được đức Khổng Tử thuật lại từ Văn hoá “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo của phương 
Nam  ( Viêm Việt ). Khi thôn tính được  các chủng Việt, thâu tóm mọi sự nhất là Văn hoá làm của 
riêng mình, các nhà Cầm quyền Du mục khởi từ lãnh tụ Du mục Hiên Viên, quen sống với nền Văn 
hoá có bản chất bạo động, đền đời nhà Hán  mới xuyên tạc xen dặm cạo sửa cho hợp với khẩu vị Du 
mục, biến  Nho Vương đạo của Khổng Tử thành Hán Nho Bá đạo, nên suốt dòng lịch sử chuyên gây 
Chiến tranh Cướp bóc và bành trướng.   Xưa nay người ta tin chỉ có Tàu là có Dịch, còn Việt Nam 
thì chỉ học Dịch của Tàu. Đây là cái lầm chí tử. Triết gia Kim Định đã phanh phui ra sự thật ngược 
lại.  Rằng là Tàu đã học Dịch của Việt, sau đó lại xuyên tạc làm cho mất tính tuý, rồi tìm cách tẩy 
xóa cho mất tông tích để nhận làm của riêng mình, khởi đầu từ Nhà Chu, thay vì chu Dịch là Dịch 
chu tri, lại biến thành Chu Dịch là Dịch của nhà Chu!  

Dịch của Tàu cũng có nền tảng Dịch là Âm Dương hay Ying yang như chủng Việt, nhưng cái gốc, 
nền tảng Vật biểu Việt và Tàu khác nhau, nên tinh thần một bên Việt thì “ Khoan nhu “, nền tảng của 
kinh Dịch thì đặt Khôn trước Càn ( thuộc nguyên lý Mẹ, trọng Tình hơn Lý  ) , đặt Vợ trước Chồng,  
còn bên Du mục thì Bạo động, đặt Càn trước Khôn, Phu trước Phụ.  theo nguyên lý  Cha, Bạo động, 
trọng Lý hơn Tình.  Nguyên do  vì Đại chủng Việt thuộc Văn hoá Nông nghiệp, làm ăn theo lối Gian 
thực( làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mà gieo trồng ) , luôn sống hài hòa với Thiên nhiên, nên nhu 
thuận, còn Thủy tổ của Tàu là Hiên Viên Hoàng Đế sống theo nếp sống Du mục, luôn di chuyển, 
quen điều khiển súc vật, ăn thịt, giết súc vật rất tàn bạo, sống theo lối Tiên thực ( ăn sẵn ) nên nhiễm 
vào tính bạo động,cướp bóc và bành trướng. Ngày nay Tàu cộng vẫn quen thói bành trướng, nên vẽ  
vòng Không gian và hình Chữ U Hải phận  để  tàm thực!  

Nên nhớ, 70% Dân Tàu thuộc dân đại chủng Việt sống theo Nông nghiệp bị Hiên Viên và Tần Thủy 
Hoàng chinh phục sát nhập vào, tuy có nhiễm thói Du mục, nhưng họ vẫn sống theo lối nhu thuận, 
chỉ có các nhà cầm quyền Tàu đều Bạo dộng, gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng.  

Vật biểu là Biểu tượng của quốc gia, bắt nguồn từ  Vật tổ. Đại chủng Việt có Vật tổ kép là Chim Rắn 
( Chim vũ hoá thành Tiên , Giao long và Xà long hoá Long  thành Rồng. Giao long có 4 chân, Xà 
long thì mình dài, do đó là Rồng vừa có mình dài vừa có 4 chân ) . Từ  vật tổ thăng hoa thành Vật 
biểu.    Nước nào cũng có Vật Tổ: Pháp thì có Gà cồ, Đức có Gấu, Hoa Kỳ thì có Chim Đại bàng ( 
Eagle ) . .  nước nào cũng có vật Tổ đơn.    

Hán Nho không nhận ra vai trò quan trọng của Trung cung hành Thổ trong Ngũ hành, cũng như 
tinh hoa cốt tuỷ của thuyết Tam tài và tục Tả nhậm. Hán Nho không có bàn nhiều về  ba vấn đề trên, 
ba vấn đề này lại tinh hoa của Văn hoá Việt.  
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CHƯƠNG BA 

PHẦN KIỂM CHỨNG NẾP SỐNG THEO DỊCH LÝ 
Để xem nét Lưỡng nhất đã nằm sẵn trong huyết quản của Dân tộc Việt hay không , chúng ta hãy chịu 
khó đi vào Điển chương Làng Xã Việt để kiểm chứng. 

A.- Các Dạng thức của Nét Lưỡng nhất “ xuyên suốt” trong Điển chương Làng Xã 

I.- Làng xã  xét như bọc Âu Cơ Tổ mẫu 
( Văn Lang vũ bộ: Kim Ðịnh ) 

1.- Làng Xã là bản tóm sống động hơn hết nền văn hoá Việt Nam 
“ Sau nhiều năm lặn lội trong làng triết học và văn minh xã hội học chúng tôi mới nhận ra câu tiêu đề 
trên là một chân lý rất quan trọng cho người Việt.  Nhiều học giả Tây phương nhận xét đó là cái gì kỳ 
diệu: “ Le village vietnamien est une chose merveilleuse. Paul Mus ” trong đó người ta sống 
hoàn toàn bình đẳng : đó quả là một tổ chức cai trị kỳ diệu . Un organe qui est un merveilleux 
outil de gouvernement .  

Trên đây chỉ là vài mẫu, còn có thể kể thêm nhiều chứng từ khác. Tôi nhớ lại cảm tưởng bỡ ngỡ khi 
xưa đọc những lời như vậy: tôi hỏi có nền tảng nào để Tây Âu khen tặng như thế hoặc những lời 
khen nọ có ngụ ý đồ nào đó chứ thực sự có được như vậy chăng ?    Có lẽ phần lớn người Việt cũng 
cảm nghĩ như tôi, ít ra trước đây vài chục năm khi còn đọc các sách của Tự Lực Văn Ðoàn chế diễu 
những hủ tục trong làng xóm hay những tác giả loại Phan Kế Bính hễ mở miệng nói đến phong tục 
Việt Nam thì phải chê cho bằng được mới nghe. Nguyễn Văn Vĩnh cho cái cười của Việt Nam là 
nham hiểm, xấu xa . . . Tất cả tại nhìn bằng cặp mắt của quan cai trị nhà nước bảo hộ đầy nghi ngờ 
luôn luôn muốn hạ giá dân bị trị.  
Trong vấn đề này ai phải: Paul Mus, hay Tự Lực Văn Ðoàn, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế Bính ? .  
Câu hỏi đó thúc đẩy chúng tôi cất bước đi tìm và sau ít lâu tôi nhận ra rằng sở dĩ có hai loại phán 
quyết khác nhau không phải vì ý đồ nào hết, ít ra những người vừa được trưng dẫn, nhưng họ nói quá 
khác nhau chỉ vì quan điểm và đối tượng khác nhau. Ngoại nhân thì đã trải qua thời sùng bái khoa 
học rồi, còn người mình chưa. Vì thế người ngoại nhân nhìn phong tục mình dưới khía cạnh nhân 
bản với cặp mắt lạ lẫm, còn mình nhìn với cặp mắt quen thuộc, chiếu trên những cái làm bực  
mình như những hủ tục, những đàn áp bất công đầy nhóc trong thôn xóm làm cho nước chậm tiến 
hơn Tây vô vàn . Ðó là điều quá hiển nhiên nên cần nói lên, viết ra để tìm cách cải tổ . Vậy có chê 
cũng vì thiện chí, chứ không vì ẩn ý nào cả.   Nhưng đến nay chúng ta đã lùi xa hơn về thời gian và 
biết rõ hơn về Tây Âu cũng như đã được xem hậu quả của hai nền văn hoá về nhiều mặt thì có thể 
cho quan điểm của các ông Bính, Vĩnh , Tự Lực Văn Ðoàn là có hại. 
Ðành rằng làng xã Việt Nam có nhiều hủ tục và tham nhũng cần cải tổ, nhưng phải phân ra đâu là 
cơ cấu móng nền, đâu là sự tệ lậu do sự điều hành kém. Nếu không thì giống người ném ba con 
chuột chạy quanh những bình sứ quý, chuột có thể chết, nhưng bình cũng vỡ luôn.  
Muốn xem cơ cấu có đáng bảo tồn chăng chúng ta cần dùng phương pháp tỷ giảo là so sánh làng 
Tàu, Tây với làng Ta. So trong cơ cấu cũng như nguồn gốc và bầu khí . Lối nghiên cứu đó vừa hứng 
thú, đồng thời giúp ta biết rõ đâu lá giá trị để duy trì, đâu là hủ tục để trừ khử .” 
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2.-Nguồn gốc: Làng Ta, làng Tàu 
“ Nhiều sách nghiên cứu Việt Nam cho rằng Việt Nam cóp nhặt của Tàu, vì thoạt xem qua thấy rất 
nhiều điểm giống nhau, nhưng so sánh kỹ rồi mới thấy ý kiến đó cần thải bỏ, vì những điểm giống 
kia cùng lắm chỉ nói lên họ hàng văn hoá giữa Ta và Tàu, chứ không thể quyết định rằng làng Việt do 
làng Tàu. Trái lại khi xem đến một số nét dị biệt phải nhận rằng làng Việt có lâu trước khi tiếp xúc 
với Tàu và vẫn lẩn tránh văn minh Tàu, mà nơi lẩn tránh đó chính là cái làng. Vậy làng Việt là 
một thực thể độc lập có đã từ lâu đời mà nét đặc trưng của nó là tự trị. Ta có thể quả quyết như vậy 
theo hai nẻo quan sát. Nẻo trước liên hệ đến những nét dị biệt với làng Tàu. Nẻo thứ hai là quan sát 
tình trạng làng Việt từ thời độc lập, cũng như khi gặp nền văn hoá thực dân. “  Trước hết làng Tàu 
khác làng Ta trong những điểm sau đây: 

3- Làng Tàu mới xuất hiện từ thế kỷ 11. 
Khi chính quyền trung ương không thể làm khác; ngược lại với làng Việt chính là hậu thân của Hồng 
Bàng thị , nghĩa là có ngay từ trong nôi của nước Việt lúc đang hình thành ( Theo quyển Peuple 
chinois của Fayene ). Ðiểm này hiện đã được chứng minh do khảo cổ đã khai quật được hàng trăm 
làng cổ xưa có trước khi tiếp xúc với Tàu. 

a.- Tàu thờ Hậu Tắc 
Bên Tàu làng nào cũng thờ Hậu Tắc, còn làng Việt Nam thờ Thổ thần hay Thần làng ( tr. 256 ). 

b.- Tàu hội ở Chùa 
Hội ở Chùa không ở Ðình như ở bên Việt. 

c.-Tư tế là ban Bảo Thành 
Mà không là Hội Ðồng Kỳ mục như bên ta ( tr. 264 ). 

d.- Tàu thờ Thổ Thần 
Thờ 6 thần. Con số này xuất hiện với du mục Tây Bắc ( Dances 7 . 10 ). 

Trên đây là vài điểm trích từ tài liệu đã cũ, được ghi ra đây để làm khởi điểm cho một cuộc nghiên 
cứu sâu rộng sau này, nó sẽ rất phiền tạp vì trải qua nhiều nơi và nhiều thời nên vừa rộng vừa sâu. 
Nhiều người từ Ba Thục đến cư ngụ nơi khác đã nhiều thế hệ vẫn coi mình như cư ngụ tạm, còn lòng 
vẫn hướng về Ba Thục.  Ta nên ghi nhận rằng bên Tàu có nhiều địa phương với nhiều luật lệ khác 
nhau qua nhiều triều đại dị biệt không thể nói chung là đúng cho tất cả . Chỉ biết rằng có một số điểm 
khác nhau như khi Mã Viện thắng Hai Bà Trưng rồi nhận thấy luật Ta khác luật Tàu đến 10  

điểm và sửa đổi bắt theo Tàu. Nhưng dân chúng chỉ tuân theo bề ngoài cho êm chuyện, còn bên 
trong vẫn “ Phép vua thua lệ làng ”, dù cuộc đô hộ có kéo dài cả ngàn năm vẫn thế.  Bây giờ quan 
sát sự trưởng thành của nền tự trị xã thôn qua thời độc lập Ðinh, Lê, Lý, Trần.  Quảng này sự 
tranh đấu di chuyển từ nhà nước Tàu sang nhà nước Việt. Vì tuy nước đã độc lập nhưng vương triều 
vẫn còn cố bám víu vào những lề lối chuyên chế do Tàu để lại, nên chỉ chịu trả cho dân nền tự trị xã 
thôn theo đà thời gian.  Ban đầu tức lối thời tiền Lê, triều đình vẫn cứ xã quan để cai trị, có lập sổ 
đinh để kiểm tra dân số và sổ điền để phân loại các hạng điền thổ.  Ðiều này được tiếp tục dưới đời 
Trần, nhưng thay vì xã quan thì đặt đại Tư xã cho làng lớn và tiểu Tư xã cho làng nhỏ. Hội đồng kỳ 
mục chỉ giữ vai tư vấn. Như thế là nhà vua vẫn lấn thêm vào nền tự trị xã thôn và tất nhiên bị chống 
đối, nên đến đời Trần Thuận Tôn ( 1388 – 1397 ) đã phải bãi bỏ xã quan. 
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Khi nhà Minh đô hộ nước ta đã tìm cách thay hẳn bằng cơ cấu làng xã bên Tàu: bắt mọi gia đình phải 
có sổ gia đình gọi là Hộ thiếp, chia dân chúng thành từng Lý, mỗi Lý gồm 110 gia đình . Người đứng 
đầu gọi là Lý trưởng được cử lại hàng năm. 

Ðời Lê lập lại chức xã quan, chia dân chúng theo đinh mà không theo hộ như thế là còn chuyên chế 
tuy có nới tay hơn nhà Minh: dân vẫn chưa lấy lại được nền tự trị xã thôn .     Mãi cho tới đời vua Lê 
Thần Tôn và Lê Ý Tôn ( 1732 – 1740 ) dân chúng mới được bầu xã trưởng cho mình: đây là điều 
then chốt cho nền tự trị xã thôn . Từ đấy nền tự trị này đã được duy trì suốt qua triều Nguyễn “ quan 
của triều đình bổ ra chỉ đến Phủ, Huyện, còn từ Tổng trở xuống thuộc quyền tự trị của dân. 
Dân tự chọn lấy người của mình mà cử ra coi việc trong hạt ( Sử ký Trần Trọng Kim tr. 481 ). 
 
Ðó là quá trình tranh thủ để duy trì nền tự trị xã thôn, nó lớn lên theo sự loại bỏ dần ảnh 
hưởng Tàu và vươn lên cùng nhịp với nền độc lập quốc gia. Chính trong tình trạng đó mà xã 
thôn ta phải đương đầu với Tây phương.” 

4.- Làng Tây 
“ Làng Tây mới có vào lối thế kỷ thứ 10 trở đi. Trước đó xã hội Tây Âu Trung cổ đặt nền trên liên hệ 
chủ nô trước rồi lãnh chúa nông nô sau, nhưng tựu trung vẫn là chủ nô, tức một bên làm chủ trọn vẹn 
và chỉ gồm suýt soát ¼ dân số . Ðó là những người thong dong, gồm quý tộc, giáo sĩ, quân nhân 
chuyên nghiệp, những người làm nghề tự do như thương gia, công nghệ và những chủ điền không 
vướng dịch vụ đối với lãnh chúa.   Số điền chủ này không nhiều lắm, bên Anh thế kỳ XV là 4 % ,bên 
Ðức, Pháp, Ý lối gần ¼ dân . Như thế có thể nói không xa sự thực mấy là bên chủ chỉ có ¼ , còn lại 
bao nhiêu là nô. Ðã biết rằng nô lệ không được kể là người, mà chỉ là đồ vật người ta có thể mua đi 
bán lại, muốn giết cũng được. Ðây là một định chế cực kỳ bất công nhưng lại quá quen thuộc nên 
không mấy cho là chướng, đến nỗi cả nhiều dòng tu cũng có từng vạn nô lệ . Thánh Venise buôn nô 
lệ để lấy tiền xây cất đền thờ ( Civ.XI . 141 ) . 

Vì thế không hề có nền triết học hay đức lý nào thực sự tìm cách giải phóng nô lệ. Số phận nô có 
giảm bớt dần nhưng là do những tiến bộ kinh tế và công nghệ mà thôi. Nhờ kinh tế mà nô lệ dần trở 
thành nông nô. So với nô lệ tình thế có được cải thiện ít nhiều. Tuy nông nô chưa được làm chủ đất, 
nhưng đã được lãnh chúa trao cho một lô nhất định để gia đình khai thác, chỉ cần nộp cho lãnh chúa 
tiền tô đất và một số dịch vụ. Những dịch vụ này rất nặng thí dụ phải làm việc không công cho lãnh 
chú mỗi tuần 3 hoặc 5 ngày vào mùa vụ. Cũng có nơi khi nông nô cưới vợ phải để vợ nằm với chúa 
đêm đầu ( jus primae noctis ) . Tục này có nơi giữ tới thế kỷ 18 như ở Bavière . Vì thế tuy tô chỉ là 
1/10 nhưng cộng với dịch vụ liên miên thì lên tới 2/3 năng xuất.  Con cái nông nô không được đi học, 
vì phần lớn lãnh chúa mù chữ, nên cho con đi học là muốn tranh hơn với chúa. Hoặc lãnh chúa có 
biết chữ đi nữa nhưng cho con đi học là giảm mất người phục dịch chúa,vì thế muốn con theo học 
phải nộp một thứ tô riêng ( Civ.XI 266 – 273 ) .  Nhất là không có quyền bỏ chúa lúc nào tùy ý như 
kiểu tá điền. Vì nông nô đã thuộc trọn về chúa. Xem thế nông nô vẫn còn là nô, lãnh chúa vẫn vẫn có 
đủ quyền sinh tử trên nông nô như trước kia chủ với nô.  Ðể được binh lực chúa bảo vệ các nông nô 
phải sống tụ tập xung quanh lâu đài chúa, làm thành một Bourg đặt dưới quyền điều khiển của Lý  

trưởng do chúa chỉ định. Dân cũng chọn ra một số đại diện riêng gọi là Bailli hay Prévot để giao thiệp 
với chúa. Số gia đình trong một Bourg từ 50 đến 500. Nhưng đông mấy cũng chưa thành một Công 
xã ( commune ).  

Ðó là việc của nhóm Bourgeois, một giai cấp mới mọc lên do sự bành trướng của công nghệ và 
thương mại. Chính giai cấp này mới là chủ của Bourg được cải tên là Commune, tạm dịch là Thị xã. 
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Nói tạm vì thiếu yếu tố tinh thần, không thể là xã cũng không gọi được là công vì Bourg chỉ là của 
riêng của một giai cấp chống lại với hai giai cấp trên là quý tộc và giáo sĩ, cũng như không thâu 
nhận các nông nô làm thành viên.   Bourgeois tự xưng là công dân ( citoyen ) và tranh đấu cho Thị xã 
được thoát quyền của lãnh chúa. Nhờ họ có nhiều tiền của, nên khi thì mua chuộc, khi thì xui nguyên 
dục bị cho các chúa chống nhau.  Khi khác họ bỏ tiền ra mua Hiến chế Tự do ( Charte de Liberté ). 
Lối này rất công hiệu vì các chúa nghèo dần theo đà đi lên của công nghệ và do các Thị xã đông lên 
mau lẹ theo sự gia nhập của nhiều thôn dân. Số này còn đông thêm nữa nhờ những dịp nghĩa binh: 
nông nô nào gia nhập đạo quân đi cứu đất thánh thì đương nhiên thoát được kiếp nông nô, vì thế số 
nghĩa binh rất đông đảo làm cho Thị xã lớn lên mãi đến độ lấn át được quý tộc, nhờ thế Bourgeois trở 
thành giai cấp nắm nhiều quyền bính. Ðó là phú quyền ( Plutocratie ) cai trị theo nền tảng trên tài 
sản với những nét sau đây: 

      *Nắm độc quyền đánh giặc để chiếm thị trường và nguyên liệu . 
*Cấm lao động lập nghiệp đoàn. 
*Cấm đình công. 
*Quyết định số lương bổng. . .  
 

Người nghèo không có quyền nào hết vì quyền đầu phiếu căn cứ trên tài sản kiểu Roma xưa : mỗi 
người có một hay nhiều phiếu tuỳ có một hay nhiều trăm tiền ( nên gọi là Scrutin centurique do tiếng 
cent là trăm ). 

Tóm lại Thị xã đặt trên tài sản hay phú quyền kiểu công thương du mục, tức thiểu số làm ăn 
thịnh đạt bên cạnh hoặc trên lưng một đại chúng bần hàn. 

Nhờ lối phân chia không đồng đều đó lần lần Bourgeois rút tỉa quyền hành từ hai giới quý tộc và giáo 
sĩ để lập ta Ðệ Tam cấp ( tiers État ).  Ðừng tưởng Ðệ Tam cấp bao gồm toàn dân mà lầm, bởi người 
nghèo cũng như nông nô không có quyền bỏ phiếu. Vì thế đó chỉ là một trong ba giai cấp chứ nông 
nô và dân quê không có tiếng nói, không được kể tới. Vì thế cuộc cách mạng Pháp chỉ lợi cho 
Bourgeois. 

Trên đây là một số nét đại cương ( có thể xem Civ. III. từ tr. 13 – 85 . ) ( Ðây là tên tắt cho quyển 
Story of civilisation của Will Durant . Trưng theo bản dịch của nhà Payot, đánh số theo thứ tự xuất 
bản ) về nguồn gốc và cơ cấu của Thị xã Tây Âu, mà chúng ta cần biết sơ qua như thế để khỏi đem 
thực thể Tây phương trùm lên thực thể Việt Nam, vì hai bên khác nhau cả một trời một vực. Thị xã 
Tây đặt trên phú quyền được coi trọng hơn nhân quyền. Nó là của thiểu số công thương với tinh thần 
“ Ối ai ôi! của nặng hơn người ”. Vây đem tiếng Bourgeois sang gọi thực thể của ta là bóp méo lịch 
sử đến triệt cùng . Ðiều này còn rõ hơn khi ta nghiên cứu đến làng Tây.” 

5.-Giai đoạn khi hai thứ làng gặp gỡ 

“ Ðó là làng Tây và làng Ta, một bên xây trên Chủ Nô, còn bên này là Nhân chủ.  
Câu trên nói lên một cách chính xác tinh thần của hai nền văn hoá hiện thực vào hai thứ làng. 
Làng ta là một thực thể tự trị. Nhiều người Pháp gọi là một thứ tiểu bang và họ đã muốn khai 
thác khía cạnh đó để giúp vào việc chia để trị, nên ban đầu họ để xã thôn ta như cũ, hy vọng 
rằng óc xã thôn quá mạnh, nên người Việt thiếu tinh thần quốc gia. Họ không ngờ rằng tuy tự 
trị nhưng làng lại gắn liền với nước, nên óc quốc gia rất vững mạnh đủ để đánh đuổi những 
đoàn quân xâm lăng hùng hổ như Mông Cổ, hơn thế nữa còn là những ổ ương mầm cách mạng 
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chống Pháp.  Cuối cùng họ đã nhận ra điều đó nên đã làm đủ cách để phá vỡ nền tự trị xã thôn. 
Họ  

hiểu được tầm quan trọng cũng như sức chống đối sẽ quyết liệt lắm nhất là ngoài Bắc nơi làng xã đã 
có lâu đời, dân trí cao, nên chưa vội động tới.  Vì thế họ bắt đầu cải tổ trong Nam trước. 

a.- Hội Đồng Tề ở trong Nam ( 1904 ) 
Năm 1904 Pháp đưa ra Hội đồng Tề tuyển lựa trong số điền chủ. Thế là yếu tố tài sản đã xuất hiện 
như điều kiện Thị xã Tây. Thêm vào đó sự chọn lựa phải có chính quyền ( Tỉnh ) chuẩn y.  

b.-Hội đồng Tộc biểu ở ngoài Bắc  ( 1921 ) 
Ngoài Bắc họ phải chờ mãi tới năm 1921 mới dám thay Hội đồng Kỳ mục cũ bằng Hội đồng 
Tộc biểu mới. Ðiều kiện tuyển lựa phải hoặc là giàu và không bị can án hoặc là công chức, và tất 
nhiên phải được duyệt y do Chánh Sứ. Tuy khéo léo che được những mục tiêu chính trị là loại trừ 
quyền lực của những phần tử yêu nước, những nhân sĩ có uy tín. . .  

Vì thế đã đã gặp sức chống đối của dân ta hoặc bằng tẩy chay, hoặc bằng sự lan rộng cách mạng. 
Chính quyền bảo hộ thấy không xong, nên năm 1927 cho khôi phục Hội đồng Kỳ mục bên cạnh Hội 
đồng Tộc biểu nhưng điều kiện tuyển lựa là giàu có thì vẫn giữ.   Vì thế số người chống đối vẫn gia 
tăng, mặc dầu đó là lúc người Pháp đã ngầm phát động chiến dịch bôi lọ làng xã ( 1 )  

( 1 ): Nên nhớ có cả một chủ trương tâm lý bôi đen các dân bị trị chẳng hạn như học phái Chức năng 
dựa vào những lý luận của Malinowski coi dân tộc học như phương pháp tốt nhất để cai trị các dân 
thuộc địa.   Một trong những quyển thành công nhất có lẽ là De la Rizière à la Montagne của Jean 
Marquet. Trong đó tác giả đả kích những vụ bất công như Kỳ hào bắt dân làng giam giữ đánh đập. . . 
với nhiều cái hủ lậu khác mà không một người Việt Nam nào không muốn phá bỏ. Chính vì thế có 
những người, những văn đoàn chạy cờ hiệu cho họ quay ra chế diễu mọi phong tục cho là hủ tục.  
Tuy nhiên chiến dịch chỉ gây ảnh hưởng phần nào trên thị dân còn đa số thôn dân vẫn chống đối 
những cải tổ của thực dân. 

c.- Bãi bỏ Hội đồng Kỳ mục & Tộc biểu ( 1941 ) 
Vì thế đến 1941 thực dân đã phải mượn tay nhà vua để cải tổ lại bằng cách bãi bỏ Hội đồng Kỳ mục 
lẫn Tộc biểu để sự thâu nhận được rộng rãi hơn.  Nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài, bên trong vẫn là Lý 
trưởng được người Pháp chỉ định nắm then chốt. Vì thế sức chống đối chỉ có gia tăng.  Không may sự 
chống đối đó đã được Việt Cộng bao thầu không phải để dành lại độc lập cho xã thôn để tiếp nối con 
đường của Pháp mà còn đẩy đến cùng cực: nhân viên uỷ ban Hành chánh cấp xã đều do tỉnh lựa chọn 
trong những người địa phương trung thành với đảng như kiểu thực dân, nhưng còn quyết liệt đến tận 
cùng tức phá vỡ không những tự trị xã thôn mà luôn cả gia đình để con cái chuyển tình yêu cha mẹ 
sang nhà nước: báo cáo mọi cử chỉ ngôn từ cha mẹ cho chính quyền. Thế là xong việc tinh thần văn 
hoá Tây Âu chôn táng văn hoá Việt dưới hình thức hai thứ làng.  

6.- Tóm tắt 
Ta có thể tóm lại hai tiến trình đó như sau:  
 a.-Thời Bắc thuộc: Chống ngoại xâm và chính quyền ngoại xâm 
 b.-Thời độc lập: Chống chính quyền bản quốc 
 c.-Thời Pháp thuộc: chống ngoại xâm và văn hoá ngoại lai 
 d.-Thời Việt Minh: sự toàn thắng của văn hoá ngoại lai.” 

7 .- Phép Vua thua Lệ Làng 
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a.-Trận tuyến giữa Tả nhậm và Hữu nhậm 
 “ Phép đi với vua, cũng gọi là Pháp, là Luật. Lệ đi với Dân với làng cũng gọi là Lệ là Phong, là c.”  
Nếu vậy phép vua thua lệ làng cũng chính là toàn quốc thua địa phương.  Có thể nào như thế được 
sao ? Và nếu có thì phải do triết lý nào đó ?  Ta có thể thưa rằng quả có thua.  Ðó là việc lịch sử, nó 
diễn ra bằng nhiều cách. Không những trong thời Bắc thuộc, mà luôn trong thời độc lập.    Thời Bắc 
thuộc không lạ lắm vì nó bao hàm việc chống xâm lăng. Nhưng cả trong thời độc lập với triều đại bản 
quốc cũng vẫn chống, ít nhất vừa đủ để bảo toàn tự trị xã thôn.   Mới nghe có vẻ lạ nhưng lúc xét lại 
thì dễ hiểu. Vì vương triều dễ nghiêng theo chiều hướng chuyên chế. Ðã thế vì nhà cầm quyền chỉ 
học Nho mà Nho lúc ấy chỉ là mạt Nho nên đã tiêm nhiễm thói du mục hay ít nữa mắc tự ti mặc cảm 
nên bắt dân phải tuân theo những cái không đúng hồn nước.  Thí dụ vua Lê Thánh Tôn lập ra 24 điều 
hương ước, thì có khoản cấm nghề tập hát xướng, dân không chịu theo. Ta biết câu “ xướng ca vô 
loại ” do óc ích dụng của Mặc Ðịch cũng như pháp gia, nó đi ngược với tinh thần Lạc Việt coi việc 
hát như hơi thở.  Vậy cấm hát xướng là phạm vào lệ tục của dân Lạc Việt. Có thể kể vào đây tục hát 
Trống Quân vẫn sống trong dân, mặc dầu vương triều cấm đoán. Vụ cuối cùng thú vị nhất là cái váy 
bị vương triều cấm, bắt đàn bà mặc quần như dân nhà Thanh. Dân chúng đã phản lại bằng câu:  
 
  Sắc vua mồng tám tháng ba, 
  Cấm quần không đáy người ta hãi hùng, 
  Không đi thì chợ không đông, 
  Ði thì phải lột quần chồng sao đang !  
 
Vậy cứ sự quả thực phép vua có thua lệ làng. Bây giờ chuyển sang bình diện cứ lý ( de jure ) để xét 
có nên chăng, ta sẽ nhận ra rằng không những nên mà còn cần thiết, vì lệ và luật tượng trưng cho hai 
chiều kích con người. Nói Nhân Dân, thì Nhân đại diện cho cái chi linh thiêng, có muốn điều lý 
phải dùng Lễ là cái có chiều kích linh thiêng, còn Dân cho xã hội thì phải cai trị bằng Luật ( 
hay pháp luật cũng thế ).  

Như thế Pháp đi với Dân, còn Lễ ( Lệ ) đi với Nhân.  Dân là con người sống trong hàng ngang xã 
hội, có liên hệ với chính quyền mà xưa kia là quân vương nên được quy tụ vào việc trung quân đến 
độ thành câu trung quân ái quốc. Ðó là liên hệ vòng ngoài nên đã trở thành phổ quát, trừu tượng, vì 
Phép là phép nước lớn hơn gấp bội, nên không thể kể tới cái cái tiết riêng biệt, cụ thể.  

Còn Lệ đi với Nhân nên cũng gọi là Nhân trị, hay Lễ trị. Lễ với Lệ cùng một tinh thần đều công nhận 
chiều kích linh thiêng nơi con người nên chữ Lễ trong chữ Nho được viết với bộ kỳ ( 示 : hai nét 
ngang ở trên, chỉ Ðất, 3 nét dọc ở dưới chỉ Trời ) chỉ chiều kích linh thiêng đó, còn Lệ thì bao gồm 
những Lễ lạy, Hội hè, tục Lệ bao giờ cũng đề cao phần vô biên, nhân chủ của con người. Cái đó nói 
theo triết là hàng dọc giữa trời với đất, còn thực chất là tự do biểu lộ bằng sự đơn độc, không phải lệ 
thuộc khiến cho Lệ chú ý đến những cái tư riêng, những hoàn cảnh đặc biệt của mỗi cá nhân, vì thế 
sự cai trị theo lệ tục giàu tính chất nhân bản hơn pháp.  

Ðó là đại để hai nét riêng biệt, cả hai đều cần thiết cho con người, hễ nó nghiêng về một bên thì có 
hại.  Nếu chỉ biết có lệ tục, thì mỗi làng là một nước, quốc gia không thể mạnh được, nên cần đến luật 
pháp để đem lại cho quốc gia sự đoàn kết cần thiết. Tuy nhiên nếu độc chú có pháp luật thì là không 
nhìn nhận những gì riêng tư đặc sắc của từng cá nhân, từng nhóm cá nhân, mà chính nó mới là cái 
làm nên con người gồm cả những gì riêng tư bé nhỏ mà nếu không kể tới thì là vật hoá con người, tức 
xử với người như những con thú, như sự vật, phải trị như trị nước, vì thế chữ pháp được viết với bộ 
thuỷ ( 法 ). Nếu cai trị như trị thuỷ thì là biến đoàn người thành đoàn súc vật.  
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Tần Thuỷ Hoàng đi theo lối đó. Chữ Thuỷ trong tên ông có nghĩa ngầm là nước vì thờ Hà Bá.  Nhà 
Chu gọi các quan cai trị là mục: “ Thập nhị mục ” là đúng với tinh thần du mục: cai trị người theo lối 
chăn vật không kể đến những riêng tư u uẩn . . . , nên pháp luật là cái gì rõ ràng dứt khoát, không cần 
tài ba cũng có thể làm được, nó cũng ví như cái thước trong tay con nít cũng có thể vạch được đường 
thẳng tắp. Vì thế đó là lối cai trị đầy sức quyến rũ đối với nhà cầm quyền.  

Vậy sự chống đối được tham vọng của vương quyền trong việc áp đặt pháp luật là cả một nét 
đặc trưng của Việt Nho và nó chỉ thành công nhờ vào những hoàn cảnh đặc biệt, mà sâu xa hơn 
hết phải kể tới triết lý Tả nhậm bênh vực kẻ yếu chống lại kẻ mạnh, bênh dân trước sức mạnh 
của quân, bênh  lệ tục trước pháp luật để cho lệ đi với luật. 

Ðiều vinh hiển của Việt Nho chính là đã không để cho Luật diệt Lệ, nhưng Lệ với Luật song 
hành, đến nỗi thành tiếng đôi lề luật y như những cặp đôi khác: nhân dân, vũ trụ, làng nước, 
nhà nước vậy.  

Ta đọc quen đi nên không ngờ đó là bấy nhiêu chứng tích sự đắc thắng của nền triết lý Tả nhậm. 
Chính nhờ đó mà nên văn hoá nông nghiệp giữ được nét cân đối có mẹ cùng cha, ngoài là Lý nhưng 
trong là Tình. Ngoài là Phép nước nhưng trong là Lệ làng. Và nhờ đó mới hiểu được câu : “ phép vua 
thua lệ làng ” không chỉ là một tục ngữ lờ mờ nhắc lại một dĩ vãng đã qua, nhưng chính là bản tóm 
một khúc khải hoàn ca của một trận tuyến lâu đời giữa Tả nhậm và Hữu nhậm, giữa bên Tình bên Lý, 
giữa bên Dân bên Quân. 

Và ta sẽ hiểu được vì sao Nho giáo chân chính vốn chống lại pháp gia hay nói đúng hơn chống 
sự lấn át của Pháp gia nhưng vẫn tôn trọng pháp luật, mà cụ thể là vừa tôn vua vừa chống vua. 
Tôn vua tức là thượng tôn phép nước, nhưng chống vua là chống sự vô đạo của vua, mà vô đạo 
là lấy quyền lực để để diệt lệ làng.  Như vậy Việt Nho là một mặt trận bảo vệ con người, vốn ở 
trong tình trạng nhỏ bé yếu nhược trước sức mạnh bạo tàn lăm le nô lệ hoá nó.  

Chính nhờ lập trường kiên trì đó mà nó vun tưới được óc mẫn tiệp tỉnh thức nên phe hữu nhậm pháp 
hình luôn luôn gặp sức chống đối của Nho gia . Hãy ghi lại đây một số ấn tích: 

b.- Những ấn tích của Pháp hình 
* Nhà Chu với thiên Lã Hình 

Lần đầu nhà Chu thịnh đạt hơn cả thì đưa ra hình luật như được ghi lại ở thiên Lã Hình trong Kinh 
Thư.  Nhiều Nho gia nghi ngờ rằng đây lại là một tráo trở Kinh sách, vì Khổng Tử chủ trương Lễ trị, 
tại sao lại đưa thiên Lã Hình pháp trị vào Kinh Thư ( Kinh Thư . Legge tr.588 ). 

*Tử Sản khắc Hình luật vào Đỉnh 
Lần thứ hai là khi Tử Sản cho khắc hình luật vô đỉnh, bị Thúc Hướng phản đối đại để rằng: Các đạo 
hình luật của ba nhà Hạ, Thương, Chu đều ra đời vào mỗi cuối triều đại lúc đã có loạn.  Tôi nghe nói 
một nước mà sắp chết thì sinh ra nhiều luật lắm: ý ấy nghiệm sẽ đúng chăng ? 

* Lý Khôi đề cao Pháp hình 
Lần thứ ba là lúc sách của Lý Khôi ( người nước Nguỵ, năm 400 tr. c. n. ) được đề cao cùng cực đến 
độ được gọi là Pháp kinh. Ðiều đó xẩy ra đời Tần, một nhà đại diện chính tông du mục, chà đạp lên 
mọi giá trị tinh thần đạo nghĩa, chỉ biết tôn thờ có pháp luật. Chính vì thế mà bị chống đối dữ dội nhất 
và để tiếng lại là nhà tàn bạo nhất. 

* Nhà Hán kế tục óc thượng Luật của nhà Tần 
Lần thứ tư là nhà Hán kế tiếp óc thượng luật của nhà Tần nên nào đặt ra thư viện Thạch Cừ, nào 50 
quan bác sĩ . . . nhằm xem dặm vào Kinh Ðiển những yếu tố thượng luật để che lấp ý hướng nền tảng 
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của Nho là bênh vực con người trước sức mạnh tàn bạo. Từ đấy trận tuyến kéo dài dưới danh nghĩa 
vương đạo chống bá đạo, tức cũng một hình thức lệ làng chống phép vua đó. 

Tóm lại Nho sĩ luôn luôn tìm cách ép buộc các nhà cầm quyền phải thích nghi guồng máy cai trị theo 
phong tục từng miền như khẩu lệnh: “ Tu kỳ giáo, bất dịch kỳ tục ” : chú ý vun tưới nền giáo hoá của 
dân, chứ không nên thay đổi phong tục của họ .Và nhờ đó mà Kinh Thi Quốc phong là tiếng nói của 
dân được hân hạnh mở đầu Kinh Ðiển. Ít người nhận ra rằng đó là một thành tích duy nhất trên đời ( 
xem chương Kinh Thi ở Tinh Hoa ngũ điển phần sau ) mà âm vang bên Việt là “ phép vua thua lệ 
làng ” tức là một lối diễn tả cực kỳ bình dân tinh thần Lễ trị . Lễ trị cũng gọi là Nhân trị, bởi vỉ trong 
lối cai trị đó chiều kích Dân không lấn át nổi Nhân, nên con người không bị vong thân, và nhờ vậy 
mà cảm thấy thích thú, an vui. Ðó là điều đã không có được ở các xã hội Tây phương xưa cũng vì ở 
đó đâu có Lệ làng làm bầu khí nuôi dưỡng Nhân, mà chỉ có Dân hàng ngang thẳng tắp. “ 

8.-Phép vua không thua Lệ làng 
“ Hay đúng hơn là Lệ làng chưa có để mà thua với được. Trước hết bầu khí Tây Âu là “ Hữu nhậm ”: 
óc phò mạnh được triết học vun tươi. Nói triết học, chứ còn óc phò nhu đâu chẳng có, như đã nói về 
các hiệp sĩ thời trung cổ. Nói chung bất cứ người nào thời nào cũng không thiếu óc phò nhu. Nhưng 
nó mới là vòng ngoài thuộc lương tri mà chưa là triết, nên còn thiếu khả năng buộc định chế phải có 
hai chiều: 

Có Tả có Hữu 
Có Làng có Nước 

Có Lề có Luật. 
 
Tương quan nhân quả giữa chủ nô và triết lý cơ khí Tây Âu chỉ có pháp luật, mà đó là nét đặc trưng 
của xã hội phân chia gia cấp. Ðã phân chia giai cấp thì giai cấp trên sẽ nắm hết quyền hành tài sản, 
nên trở nên chủ, nô không còn được gì nên cũng không được kể tới mà trước hết là không ai chú 
trọng đến tiếng nói hay tục lệ của nó, vì đã coi nó như sự vật thì chỉ còn gia tăng luật pháp để thêm 
quyền uy cho tù trưởng cho giai cấp thống trị.  Vì thế pháp bao giờ cũng đi với xã hội du mục mà dấu 
hiệu là phụ hệ cực đoan, cũng như triết học mang tính chất cơ khí,vì đặt nền trên sự vật nên chỉ có 
một chiều từ trên xuống dưới : từ Chủ tới Nô. 
Như vậy là ta thấy rõ giữa triết học cơ khí và chủ nô có tương quan nhân quả, chính liên hệ đó đã đổ 
khuôn luôn các mối liên hệ khác bắt chúng trở nên một chiều, thí dụ liên hệ giữa công dân và nhà 
nước thì ngôn ngữ Tây phương không có danh từ nhân dân với hai chiều ngang dọc, mà chỉ có hàng 
ngang là công dân : citoyen. Chữ này mãi về sau mới có để thay cho chữ thần dân: sujet . Ðó là một 
bước tiến lớn bởi xưng mình là sujet thì nói lên sự phục tùng cùng cực.   

Còn khi nói citoyen thì đã độc lập, khác vì citoyen do cité là thị xã. Tuy nhiên đó mới chỉ là tính 
chất công thương hàng ngang, còn thiếu chiều dọc tâm linh, hàng dọc.   Ngược lại khi ta nói 
Nhân Dân thì Dân là chiều ngang vâng phục phép nước, còn Nhân là chiều dọc tâm linh không 
vâng phục ai hết,vì nhân là vua là chủ, là nhân chủ tức người làm chủ lấy mình.  

9.- Triết học, đức lý đi đường Hữu nhậm 
* Bộ luật Platon biện minh cho chế độ Nô lệ 

 
Ðó là sự phân biệt nền tảng, nhưng lại quá tế vi nên không mấy ai nhận thấy ít ra trong các thế hệ 
trước, bởi vậy các nền triết học cũng như đức lý đã vô tình đi một đường hữu nhậm đậm đà là hùa 
theo kẻ mạnh: tôn pháp diệt tục, như thấy rõ trong bộ luật của Platon biện minh cho chế độ nô lệ, 
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tức là uy hiếp kẻ yếu vậy. Xưa nay kẻ yếu mà được bênh đỡ đến tột cùng thì chỉ trông vào triết lý, 
nay triết lại hữu nhậm: lại đi bênh kẻ mạnh để hiếp kẻ yếu, thì không còn một lực lượng nào cản trở . 
( 1 )  

( 1 ) : Có thể thâu nhập trong sách Platon và các nền đức lý nhiều vô vàn những câu bênh vực con 
người, bênh vực công lý nhưng đó toàn là câu nói của lương tri, có tính cách cầu âu, chẳng ăn nhằm 
chi hết với định đề và nguyên lý của họ. Ðiều quan trọng là phải xét trong nguyên lý trong định đề 
chứ không trong những câu nói cầu âu nọ. 

 * Văn hoá từ Hy Lạp chuyển qua  Roma: Thời ngự trị của Pháp gia 
Khi văn hoá từ Hy Lạp chuyển sang Roma là một dân tộc thiếu óc triết thì cũng là thời ngự trị 
lớn lao của pháp gia, bởi vì người Roma tuy giỏi về binh bị nhưng rất kém về tinh thần, kém đến độ 
không thiết lập nổi cho mình một tôn giáo hay một nền triết học. Tôn giáo thì thờ một mớ của Hy 
Lạp: Jupiter, Mars, Minerva ( chính là Athena ) một mớ của Cận Ðông : Demeter, Liber, Libera . . . 
Còn triết học thì hạ thấp xuống trình độ văn chương, thành thử tinh anh phát tiết hết ra ngoài, kết tinh 
vào luật được tôn lên bậc tối cao . Khi luật không được triết hướng dẫn nữa thì sẽ đi đến chỗ quá 
đáng, làm cho người học bị tước mất quyền sáng kiến những giải pháp hợp nơi hợp thời . Lâu rồi họ 
tin luật là cái gì tuyệt đối bất di bất dịch nằm bên ngoài con người, có uy quyền trùm lấy vạn vật. 

10.- Óc Thượng tôn luật pháp không xoá được bất công trên nền tảng Nô lệ 
Ông Needham đã kể lại vụ xử gã đực đẻ trứng phải thiêu sống ở Bazel năm 1474 lấy lý lẽ là đực 
mà dám đẻ là lấn sang bên nữ, lỗi luật quả tang ( Need II 574 ). Chính cái khuynh hướng thượng tôn 
luật pháp đó đã đẻ ra những lối xử kiện rất rắc rối, thí dụ đi kiện người phá hoại vườn nho thì hỏng, 
bởi vì trong bản luật ( douze tables ) không nói đến nho mà chỉ nói đến cây. Vì những cái câu nệ nhỏ 
bé đó nên mới cân biết bao nhiêu người chuyên môn về luật. Ngay một việc định quyền lợi của công 
dân đã khó vô cùng: có thứ gồm 4 quyền, có thứ chỉ một cùng hai:  

 * Quyền đầu phiếu ( jus suffragii ) 
 * Quyền hành nghề ( jus honorum ) 
 * Quyền kết hôn với người tự do ( jus conubii ) 
 * Quyền buôn bán ( jus commmercii ) . . . 

 
Giới quý tộc gồm cả 4 quyền, nhiều người tự do chỉ được một hoặc hai, ba . . . đều phải biết để cãi 
kiện . . , bởi vậy phải mất nhiều công học tập. Người muốn vào nghề trước hết phải đến vói một giáo 
sư để tự học cho biết đại cương. Ðợt sau là theo dõi các cuộc tranh luận của các luật sư danh tiếng. 
Ðợt ba đi tập sự . . ., thế là có những chuyên viên : pragmatici jurisconsulti, jurisprudentes, avocatus. 
. .   Học xong còn phải biết mánh lới vì số người theo đuổi nghề luật quá đông, nên phải dùng thủ 
đoạn, thí dụ khi đến toà cãi kiện phải mang theo chồng tài liệu to tổ bố, có khi phải thuê người mang 
theo, hoặc thuê người vỗ tay, lúc biện hộ,làm thế nào để tội nặng ra nhẹ. Tội giết mẹ mà tuyên bố là 
nhẹ thì phải đặt bao nhiêu tiền cọc. Vì thế óc tôn thờ luật gây nhiều vụ kiện tụng vô vàn.  

Người ta cho là trong các dân thời cổ thì người Roma ưa kiện tụng nhất . Và cũng là nước duy trì và 
mở rộng nhất sự bất công nền tảng là chế độ nô lệ. Ðúng là summun jus, summa injura ( sự đòi hỏi 
quyền lợi cùng cực dẫn tới bất công cùng cực ) . Trung bình chỉ từ 10 – 20% người là dân có tài sản 
còn bao nhiêu đều vô sản, tạo nên một xã hội đầy chênh lệch.  Khốn khổ hơn nữa là không có triết 
nhân sinh, nên là một xã hội thiếu hạnh phúc.  Người quý tộc Roma xưa không thiếu chi cả: ăn thì 
thừa mứa, trò chơi thì lớn lao chưa có đâu bằng, hát xướng thì kéo dài hàng tháng . . .,vậy mà không 
lấp được lỗ trống trong tâm hồn, vẫn cảm thấy buồn tẻ xao xuyến. ( Civ. VII. 215 ) . 
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11.- Tây Âu nối tiếp óc Roma 
Các nước Tây Âu nay vì nối tiếp óc Roma nên cũng vậy: Về khoái lạc tưởng không còn thiếu chi hết, 
khoa học lại tiến tới cung trăng, vậy mà tâm hồn vẫn khắc khoải, bất an, không tìm đâu ra lối thoát:  

Tôn giáo thì họ cho là quá dị đoan, còn triết học thì quá nhạt nhẽo vô vị, nên lòng trí hoang 
vắng trong bầu khí hư vô: Nihilisme, nền văn hoá chỉ sản xuất thêm những con người “ xa lạ với 
cuộc đời ” Như A. Camus đã tả rất tài tình trong quyển “ Kẻ xa lạ ”. Xa lạ với đời, với tha nhân, với 
Thượng đế,với vũ trụ. Ðó là hậu quả của óc độc tôn luật pháp.   Bây giờ cần trở lại với cái bọc 
mẹ Âu Cơ để xem hậu quả lệ làng khi nó được sống ngang hàng với phép nước .” 

12.- Cái bọc trăm trứng 
“ Trước các đợt xâm lăng của pháp gia thì bên Tàu các Nho gia chống đối bằng sách vở, còn bên Việt 
thì chống bằng cái làng mà ta có thể móc nối với huyền sử của mẹ Âu Cơ đẻ bọc 100 trứng. Hãy tìm 
ý nghĩa của cái bọc đó ra sao.  Truyện kể rằng mẹ Âu Cơ đẻ ra cái bọc 100 trứng nên sợ hãi đem vất 
ra ngoài đồng thế mà về sau con nào cũng phương trưởng cả. Ðọc xong ta nhận ngay là câu truyện 
muốn đề cao tinh thần công thể xây trên minh triết có nguyên lý Mẹ ( Âu Cơ ) .   Cái bọc chỉ tinh 
thần bao bọc tương thân tương trợ, nên ai cũng có tài sản: trăm người đều thế chứ không phải kiểu 
chủ nô một người có chín người không . Cụ thể hơn hết cho điều đó là cái làng Việt, nơi mà dân làng 
cảm thấy dễ chịu như được cái chi linh thiêng ấp ủ, nhào nặn hoặc như bức tường ấm cúng bao bọc 
bênh che. Nhất là những khi đi xa lâu ngày càng cả thấy sức trìu mến huyền vi đó . Vì sao ?  Câu 
thưa nằm trong những nét đặc trưng sau :  

a.-Thứ nhất là Xây trên Tình Nghĩa 
Tức trên Tình người. Chứ không trên dòng máu hay Tín ngưỡng như Tây Âu lúc xưa, cũng không 
trên phú quyền như đã nói về Thị xã, vì nó không bao giờ đẩy người nghèo ra ngoài. Làng Việt Nam 
không hề có kỳ thị kiểu đó vì nó được xây trên mối tình nhân bản bao trùm khắp hết nên giàu hay 
nghèo ai cũng có tiếng nói. Vì nhân bản đó có tính chất tâm linh nên dẫn đến nét thứ hai là : 

 

b.- Lễ Gia tiên và tế Thần làng 
Ðây là hai lễ quan trọng của dân làng và cả hai nơi đều nhận thấy nét công thể.  

Ở đợt Gia tiên thì tư tế là hai bố mẹ, đàn bà vẫn là chủ phụ. Thiếu chủ phụ lễ không thành, nên 
nhiều trường hợp người chồng đã già nếu chư quá 70 tuổi cũng phải cưới vợ mới, không phải chỉ để 
có con nữa nhưng là để có chủ phụ đặng đồng tế. 

Ðến đợt tế Thần làng thì các bà nhường hẳn cho các ông theo luật nam ngoại nữ nội, nên ở 
đây nét công thể biểu lộ bằng lối khác: cả hội đồng Kỳ mục thay phiên nhau mà tế. Ðó là nét công thể 
đầu tiên.  Nét sau là đồ lễ chia hai, một nửa làm nhắm cho quan viên tại lễ, một nửa chia cho bô lão 
chức sắc: một cái oản, một miếng trầu, có khi nửa quả chuối, vì đó là đồ thừa huệ của Thánh.   Còn 
cho toàn dân đã có hội hè đình đám. Tinh thần công thể được biểu lộ hai đợt, một là toàn dân đều 
tham dự, hai là cả ngũ quan thính, thị, vị, khứu, xúc như xem trò, nghe hát, ăn uống linh đình, rồi 
những trò chơi như đánh đu, bắt chạch . . . Khi con người ra khỏi cuộc lễ, mọi giác quan đều được 
thoả mãn cũng như mọi người đều đuợc tham dự,nên sự vui tràn ngập.  

 

c.- Nét thứ ba: Kinh tế Bình sản 
* Bình Sản: Công điền, công thổ. 
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Thể chế này có ngay từ đầu chứ không phải cóp của phép Tỉnh điền hay xảy ra sau vụ Mã Viện giết 
hai tù trưởng Lạc Việt.  Chính vì nó là nền tảng nên về sau này Việt Nam vẫn giữ được tỷ lệ công 
điền cao hơn Tàu: cho đến đầu thế kỷ 19 ruộng công vẫn còn nhiều hơn ruộng tư . 

* Không có Phong kiến theo Tàu theo Tây 
Tiếp đến: Không có phong kiến theo Tàu hay Tây cắt đất phong, khiến kẻ được có mọi quyền trên 
nông nô, kể cả quyền sinh tử. Bên Việt Nam có được phong cũng ít người, lại chỉ được hưởng có một  

đời. Ðã vậy không có quyền ra luật riêng về điền trạch ( 1 ) .    Mà cái nghèo bên xã hội Việt Nho 
không biết kỳ thị kiêng nể ai hết, nên ai cũng có thể nghèo hay giàu : Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. 

( 1 ): Xem chẳng hạn Tài sản xã hội Bắc Việt của Vũ Văn Hiền hoặc Xã thôn Việt Nam của Nguyễn 
Hồng Phong. Văn Sử Ðịa, Hànội .   Thế là đủ những dữ kiện nền móng cho sự an vui thoải mái. 
Tuy trong làng có dư luận kiểm soát rất ngặt, nhưng nhờ hai yếu tố Tự do và Bình sản, nên sự kiểm 
soát bằng dư luận không làm cho con người vong thân ( vì vong thân thực sự chỉ xảy ra do hai yếu tố 
trên là nô lệ và vô sản ). 

* Tự do chính trị 
Được biểu thị bằng sự bầu bán không có kỳ thị nào về dòng máu hay tiền của mà chỉ căn cứ trên tuổi 
tác ( trọng xỉ ), vì tuổi biểu thị kinh nghiệm sống. 

* Tự do văn hoá 
Tuyệt nhiên không bó buộc ai theo thuyết nào đạo nào. Tuy có Tam giáo nhưng để tuỳ ý mọi người. 
Học hành cũng vậy không có hạn chế nào ngoại trừ những hạn chế do cái nghèo là nạn không riêng 
của ai, hay nơi nào.   Trên đây là năm ba nét đặc trưng của cái làng Việt. Ta có thể nói được như sau:  

13.- Làng xã Việt Nam tạo đuợc hạnh phúc hơn hết cho con người 
Ðó là một chính thể toàn diện, bao gồm cả tôn giáo, chính trị, văn hoá đáp ứng cho mọi nhu yếu 
con người, ông Paul Mus cho là cái gì kỳ diệu thì quả là có đầy lý do.   Ngoài ra tất cả bấy nhiêu 
khía cạnh đã đi đến trình độ cao nhất ở chỗ vượt mọi phân chia gây ra do sự đặt nền bên ngoài 
con người như dòng máu, tăng lữ. Dân làng được miễn hai điều đó. Lễ thì chính mình tế lấy, 
triết cũng chính mình tự sống, xét về giá trị tâm linh thì không bị sự thiếu đói. Chính điều đó 
giải nghĩa tại sao người Việt lại ôm lòng quyến luyến làng nước. Những người đi phương xa lâu 
ngày ngóng mong được trở về trầm mình vào bầu khí của làng dưới gốc cây đa đã rủ bóng che 
giếng nước, hoặc con sông uốn khúc bao quanh.  Ông Legusteguy nhận xét bên Việt Nam xưa 
người ta không có ý niệm giải phóng là cái gì cả. Câu nói thật là trúng : giải phóng ai ? Toàn 
dân đã là người tự do cả. Giải phóng phụ nữ ư ?  

Thì các bà đã chủ phụ rồi. Không ai chối cãi những bê bối hà lạm, nhưng đấy là những thiếu sót 
thuộc thừa hành, chứ về cơ cấu đã có đủ.  Như vậy dẫn đến sự thực này: làng xã Việt Nam là chế 
độ tạo được nhiều hạnh phúc cho con người hơn cả. Sự thực này khó chấp nhận cho người Vệt 
Nam đời nay vì bị đặt bên cạnh đời sống huy hoàng của Tây Âu. Tuy nhiên nếu so sánh qua các đời 
và nhất là xét về phương diện tự do và bình sản thì câu trên vẫn là sự thực hiển nhiên.  

14.- Tâm linh : nguồn gốc của nhựa sống 
Còn nếu xét đến tận nguồn gốc thì làng xã bên ta bao hàm một chiều kích mà Tây Âu đã không 
có ở bất cứ cấp thị xã hay quốc gia: đó là chiều kích Tâm linh.  Bên Ấn Ðộ hay Tây Âu có linh 
thiêng trong tôn giáo nhưng do hàng giáo sĩ, tăng lữ nắm độc quyền, nên khi dân chúng ác cảm 
với giáo sĩ ( anti-clerical ) thì hết đạo. Ðúng hơn đó là bước đầu sẽ dẫn đến bước sau: cho đạo là 
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vô lý .  Còn triết là môn chuyên nghiệp của các triết học gia, chứ dân không dè tham dự vào đó, 
vì coi đó là cái gì nhạt nhẽo xa lạ.  Ðấy là điều giải nghĩa sự trống rổng tâm hồn của người Tây 
Âu thường được các sách ngày nay đề cập tới bằng danh từ “ nihilisme occidental ”, nhưng 
chưa mấy ai nhìn ra nguyên uỷ sâu xa là nó phát xuất do nền văn hoá nghiêng hẳn về pháp 
hình, với những tổ chức gồm toàn những lý với sức, đẳng với phái, đầy tính chất du mục.  

Vì thế khi người Việt chúng ta nay bị hút vào quỹ đạo của nó thì cảm thấy như bị cắt lìa khỏi những 
rễ đâm sâu xuống đất để hút nhựa sống, cảm thấy lòng trống trải như mất mối liên hệ với cái nền âm 
u của quê mẹ đã nuôi dưỡng ấp ủ thực thể mình tự ngàn xưa, nên tinh thần sa sút, vì tinh thần là cái 
chi nếu không là cơ cấu lớn lao hơn mình làm bằng muôn thế hệ kinh nghiệm tình thâm tích luỹ nên 
trở thành man mác như bào thai bao bọc lấy cá nhân mình. Nay bị bứng ra khỏi cái gốc đó, làm sao 
cho khỏi bơ vơ: 

Tình thương bể thẳm lạ điều, 

Mà hồn tinh vệ biết theo chốn nào? 
Có thế chúng ta mới hiểu ra được tại sao dân làng tận tình giữ tục lệ mà hửng hờ với phép nước. Thì 
ra phép nước là thứ luật chung thường do tự quyền trên áp đặt xuống. Học luật thì lấy gốc mãi bên 
Tàu, bên Roma xa xôi . . ., vì thế trừu tượng ít hợp với hoàn cảnh. Ngược lại lệ làng là kết tinh nhiều 
đời kinh nghiệm được tuyển chọn trong những đường lối hoạt động đã thích nghi với hoàn cảnh đặc 
thù cũng như với tục lệ đã có từ thời sơ khai dựng nước: chúng xuất hiện như một thứ luật tinh thần 
với hiệu lực mạnh mẽ như của tôn giáo có cái chi đáp ứng được khát vọng thâm sâu nhất, riêng tư 
nhất của con người.   Vì thế mà ta có lý do nhìn sự suy sụp của lệ làng trước các làn sóng pháp hình 
của Tây Âu cũng chính là sự suy sụp của nhân linh, mà chỉ còn lại dân sinh trơ trọi: một thứ hàng 
ngang được kể như dụng cụ sản xuất hay tiêu thụ tức chỉ còn một thứ thú vật, tất nhiên cũng sẽ bị 
đoàn ngụ hoá, đúng hơn là đoàn lũ hoá, xuất nhập đều qua cữa chuồng. “ 

II.- Cái Ðình 
( Triết lý cái Ðình: Kim Ðịnh ) 

 
 

Cái Đình  ( làm theo lối nhà sàn ) ở làng Đình Bảng phủ Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

1.- Đình là cái nhà của dân làng 
“ Cái đình là cái nhà của dân làng ngày xưa. 

2.- Đình:Trung tâm hành chánh, văn hoá,Tôn giáo,Tình cảm 
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Nói chung cái đình trước hết là một trung tâm hành chính, nơi diễn ra mọi sinh hoạt của làng như 
hội họp, làm công việc chung của làng, nơi thu thuế , làng cũng là một trung tâm văn hoá nơi tổ 
chức các hội hè, nơi biểu diễn các chèo tuồng để giải trí, và cũng được coi như là một trung tâm tôn 
giáo, nơi thờ phượng thần Thành Hoàng, quan thầy bảo trợ cho làng tôn giáo, và đình cũng là trung 
tâm về mặt tình cảm, nơi dây làng trai gái gặp gỡ trao đổi với nhau trong những dịp hội hè.  Ngoài 
cái đình còn có cây đa, cây bàng đầu làng, nơi nghỉ chân của dân làng mỗi khi đi làm việc về. Bến 
nước là nơi dân làng ra kín nước, tắm gội, giặt rửa. Những chỗ đó là nơi dân làng gặp gỡ trao đổi với 
nhau hàng ngày, làm cho tình cảm người dân trong làng gắn bó với nhau.  Cái đình hiện nay chỉ còn 
là một ngôi nhà rách nát, chẳng đâu nghĩ đến sửa lại, mà chỉ còn thấy xây hội đồng xã với các loại 
đền đài khác thay vào. Chúng ta cũng không cần chống lại khuynh hướng đó, vì hoàn cảnh đã đổi 
thay cần phải biến hóa. Tuy nhiên tiến hóa có nghĩa là tinh thần còn nhưng chỉ tuỳ thời mà mặc 
những mô thức mới cho hợp thời hơn và vươn lên cao hơn. Vì vậy mà cần tìm xem tinh thần cái đình 
ở chỗ nào? 

3.- Đình: Cái đỉnh chót vót của nền Văn minh Viêm Việt 
Cái đình có thể coi là đỉnh chót vót của nền văn minh Viêm Việt.  Nền văn minh này đặt nền tảng 
trên gia đình, nhiều gia đình họp thành khu, xóm, ấp và đợt cuối cùng là làng. Nhà của làng là 
đình, và đến đấy là biên cương để gặp nền văn minh du mục Bắc phương được biểu thị từ trên mà 
xuống tức từ triều đình xuống đến tỉnh, phủ và đơn vị cuối cùng là huyện hay quận. Còn Tổng thì có 
thể coi như một tổ chức lưng chừng giữa hai bờ cõi văn minh và thường chỉ đóng một vai trò mờ lạt.  

Người đại diện thực cho dân là Lý trưởng. Lý trưởng thu thuế và tuyển lính cho triều đình, 
cũng như hiện thực các chương trình của làng xã, nên lý trưởng mới thực là người nối hai văn 
minh du mục của Hán tộc và nông nghiệp của Việt Nho. Cũng như rất có thể chữ Đình là nhà 
đại biểu cho Viêm Việt, còn Triều là của Hoa tộc, hai văn minh hòa trộn thành ra Triều Đình.  

4.- Nét đặc trưng của Đình 
Ta hãy trở lại văn minh Việt Nho để tìm hiểu những nét đặc trưng của nó.  

a.- Một nền văn minh Dân chủ 
Đó là một nền văn minh dân chủ theo nghĩa trung thực nhất nghĩa là dân có cả tiếng lẫn miếng. 
Người xưa quen nói “ miếng ở làng sang ở nước “ cho nên chữ miếng ở đây nói lên cái gì có thực, ăn 
được, đó là thể chế bình sản. Cho nên làng trước hết là một đơn vị kinh tế trong đó kỳ mục bàn việc 
làm sao cho ai cũng là điền chủ, ít ra theo hiến pháp, còn thực thì có nhiều thời đại không đạt tới. Dầu 
sao có thể nói đặc tính thứ nhất của làng là bình sản.  

b.- Đơn vị chính trị tổ chức theo lối Dân chủ 
Làng còn là đơn vị chính trị tổ chức theo lối dân chủ đặc biệt là trọng hiền mà biểu hiệu cụ thể là 
kinh nghiệm. Kinh nghiệm đi với tuổi tác, chữ Nho kêu là xỉ, nên gọi là trọng Xỉ. Khác với trọng 
Hoạn tức là trọng quan tước do ảnh hưởng Hán tộc, nên cũng nhiều làng trọng hoạn thay vì trọng xỉ, 
tuỳ theo hương ước mỗi làng. Trong thực tế thường là tham bác cả hai xuýt xoát như sau.  

c.- Trụ sở của Lập pháp và Hành pháp:  Ban Kỷ hào và ban Chức dịch 
Mỗi làng có một Hội đồng kỳ mục gồm hai ban: một thuộc Kỳ hào, hai là ban Chức dịch.  

Ban Kỳ hào gồm các bô lão (trọng xỉ) và một số thân hào cùng những người đã đỗ đạt, đã làm quan 
(trọng hoạn). Ban Kỳ hào này tương đương với Quốc hội Lập pháp đặt bên cạnh Hành pháp, tức ban 
Chức dịch mà người đứng đầu là Lý trưởng.  Nói là Hành pháp vì quả thực làng là một thứ nước, và 
ta có thể nói nước Việt Nam xưa là một nước Liên bang mà mỗi bang có sự độc lập của nó, được nói 
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lên qua câu “ lệnh vua thua lệ làng “ . Vua thua vì làng là một tiểu bang, mà lệnh vua chỉ đạt tới độ 
liên bang chứ không được đi vào nội bộ của tiểu bang, đây là đặc tính thứ hai: dân chủ.  

d.- Tiêu biểu cho nền văn hoá Lạc Việt: Thái hòa 
Đặc tính thứ ba thuộc văn hóa và đây mới là điểm có thể nói là hợp thời hơn hết. Bởi vì cái đình là 
tiêu biểu cho nền văn hóa của Lạc Việt cách cụ thể và sống động nhất, tức nền văn hóa xây trên thái 
hòa, là hòa Đất hòa Trời, nói cụ thể thì hòa Đời với Đạo, hòa Siêu nhiên với Thiên nhiên.  

e.- Đặc tính của Đình: Thiết thực và toàn diện 
Muốn thấy rõ điểm này chúng ta nên so sánh với một hai văn minh khác. Nếu văn minh Ai Cập được 
biểu thị bằng Kim tự tháp, văn minh Hy Lạp bằng đền thờ Parthénon, văn minh Ấn Độ bằng Chùa 
chiền (xứ chùa tháp) thì biểu hiện kiến trúc của văn minh Việt Nho là cái Đình.   Cái Đình có đặc tính 
là thiết thực và toàn diện. Để hiểu rõ hai điểm này ta chỉ việc so sánh mục tiêu của mỗi kiến ốc. Kim 
tự tháp lo giữ xác chết. Đền Chùa lo cho kiếp sau hoặc phụng sự nhà vua như đền Đế Thiên Đế 
Thích.  

g.- Đình: Nơi hội tụ của nhiều gia đình, quan tâm tới đời sống Nơi Đây và Bây Giờ 
Riêng Đình là chú ý ngay vào đời sống hiện tại ở nơi Đây và Bây giờ.  

Điểm thứ hai là toàn diện, tức không phải cái bây giờ hạn cục, nhưng là cái bây giờ sâu thẳm nên bắt 
liên lạc với dĩ vãng và tương lai,cũng như với những chiều sâu của siêu hình mà có chỗ tôi có nói đặc 
trưng của Minh Triết Lạc Thư là tìm ra và vun tưới ngay trong đời sống hiện tại, là tìm cái phi thường 
ngay trong những cái thường thường: ăn, ngủ, làm việc, những mối giao liên tất cả mọi động tác đó 
làm nên đời sống gia đình.  Vì thế triết lý Việt Nho tìm hết cách đôn đốc tình gia tộc, nâng lên hàng 
nền tảng. Nền móng xã hội Việt Nam là gia đình chứ không phải cá nhân như Tây phương. Do 
lẽ đó mà không để cho thể chế nào làm sứt mẻ đời sống gia đình.  Nhưng nếu vậy thì các gia đình sẽ 
bị bó trong tổ kén các gia tộc mà không còn chỗ hội thông với nhau, để người trong một làng tham dự 
vào đời sống công thể? Thưa có, và đó là nhiệm vụ cái Đình.  

Đình là nơi hội tụ nhiều gia đình. 
Nói khác, đời sống cái Đình cũng một loại với đời sống gia đình, nếu ở gia đình có ăn uống thì ở 
Đình cũng có đình đám tức cũng là ăn uống, khác hẳn với việc làm khi người ta đến Chùa cầu kinh 
chứ không phải để ăn uống như có thể xảy ra ở đình. Như vậy Đình là nơi tụ họp của dân làng trong 
những ngày tư ngày tết ngày lễ lạy, ta quen gọi chung là đình đám. Chữ đám gắn liền với chữ đình 
làm tỏa ra cho các giác quan khứu, thị, thính, cảm một vẻ tưng bừng thơm ngát với những nét hân 
hoan tràn đầy sinh thú, những khuôn mặt say sưa. Nếu đối với văn minh chuyên về kiếp sau hoặc 
những sự “ cao siêu “ thì “ miếng ăn là miếng hèn “.  

Trái lại với văn minh chăm lo cho con người toàn diện có Tâm mà cũng có Thân thì miếng ăn 
lại là đầu: “ dân dĩ thực vi tiên “ , nói là tiên hay thiên cũng được, cả hai tiếng đều nói lên sự quan 
trọng của việc ăn. Tiếng ta quen nói ăn ở, ăn làm, ăn chơi, ăn hỏi, ăn cưới, ăn xin, ăn học là nằm 
trong cái triết lý đầy thành thực đó.  Cho nên những đình đám, những bữa ăn công cộng đều được coi 
là những cao độ của triều sống để mọi người hội thông nhau trong niềm hân hoan toàn triệt.  

Toàn triệt theo nghĩa thể chế tức là có việc cảm thông qua những việc rất cụ thể: từ việc tế thần 
ở làng đến việc ăn chơi vui nhộn, để nhu cầu con người toàn diện đều được đáp ứng thoả thê. 
Nói cho hợp tiếng ngày nay là cả hồn (tức tâm tình) lẫn xác đều được tham dự.  

Nếu theo thuyết nhị nguyên của Platon khinh dể trần thế coi “ thế gian xác thịt “ là kẻ thù, thì với triết 
lý nhân sinh thân xác lại là bạn thiết và vì thế coi sự đáp ứng nhu cầu của xác thân, của tình cảm đều 
quý trọng ngang nhau. Bởi vậy những ngày “ đình đám “ nghĩa là những ngày có đám ở đình, chỉ làm 
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tôn vẻ linh thiêng của cái đình lên độ tuyệt cao. Ta quen nói đình làng mà làng là nước ở tỉ xích mọi 
người nên đình làng cũng là đình nước vậy.  

h.- Đình là gạch nối sống động giữa Nhà với Nước 
Cho nên có thể coi cái đình là chính gạch nối giữa nhà và nước. Nói là gạch nối còn mang hơi sách 
vở, chính ra phải nói là mối liên hệ sống động nối kết hai đầu là nhà và nước. Cần dùng chữ sống 
động vì cái đình không làm tổn thương đến đời sống gia đình. Các lễ lạy đình đám không làm 
giảm mức sống của gia tộc chút nào.  Đây chính là nét đặc biệt của cái Đình, và do đó ngày nay nó 
mới bị tranh dành ảnh hưởng, để đi đến tình trạng ngấp ngoái hiện nay.  

i.- Đình là cái gai trong mắt người Pháp 
Người ta tố cáo cái đình đã gây nên óc xôi thịt, thì điều ấy đúng, nhưng chỉ đúng trong vòng thường 
tình, tức bất cứ thể chế nào cũng bị lạm dụng, bị sa đọa. Thời nay chúng ta hết xôi thịt thì lại có óc 
khác chưa biết kêu là gì nhưng thực chất là th     ụt két, hối lộ, tham nhũng v.v.   Cũng còn có 
những nhóm tố cáo cái Đình, là vì nếu phá bỏ được đình đám thì đám đó sẽ đi về một nơi khác, và lợi 
cho những ai khác hơn là cho những dân đến Đình làng. Chung quy cũng tại miếng ăn nhưng không 
được nói toạc ra như trong triết lý cái Đình. 

Về phía nước, cái Đình cũng bị cùng một số phận, bởi vì nó là tiêu biểu sống động cho nhà gắn liền 
với nước nên Đình là cái gai trong con mắt người Pháp. Mà cụ thể hơn hết là sắc thần làng do  

vua phong thì mới “ có giá trị “ (mới valide nói theo luật Roma) và đấy là cái phiền cho thực 
dân.   Họ đã muốn cho người Nam kỳ “ tự trị “ theo nghĩa cắt đứt mọi liên hệ với triều đình 
Huế, thế mà sắc thần lại phải do triều đình phong thì đấy là cả một sự đi ngược lại chương 
trình của họ.  

Đành rằng cái sắc chẳng qua là một mảnh giấy nhưng đối với những người dân “ nặng tinh thần hơn 
vật chất “ thì miếng giấy đó gây rất nhiều trở ngại trong công việc đồng hóa người Việt. Vì thế có sự 
âm mưu phá hoại tinh thần cái Đình, hạ giá cách này hay cách khác để cho giới trí thức chỉ còn thấy 
đình là cái lò “ xôi thịt “ hầu tự nguyện đứng ra đảm nhiệm việc bôi xấu cái Đình.  Và thế là vô tình 
trí thức đã đồng công lấp hộ cửa Đình để dọn đường cho các ý hệ ngoại lai tràn vào đập tan 
chút vốn liếng tinh thần của dân tộc. Cho đến hôm nay nước nhà tan rã, nhìn trở lui mới nhận ra 
thâm ý của ngoại nhân, và ta phải băn khoăn hỏi liệu còn có thể cứu vớt được triết lý cái Đình nữa 
chăng? Câu thưa sẽ như sau: cái đó còn tuỳ ở trình độ thức tỉnh của đồng bào.  

k.- Cần lay thức lại tinh thần cái Đình 
Nguồn gốc cái Đình 

Để giúp vào việc lay thức đó hôm nay chúng ta quay trở lại học về nguồn gốc và ý nghĩa của cái 
Đình. Về nguồn gốc thì khó có thể xác định, chỉ biết rằng nó phát hiện ngay từ thời khai quốc, lúc 
nước ta còn chìm trong thời khuyết sử mà tôi quen gọi là huyền sử.   Có thể nghĩ rằng cái Đình đã 
xuất hiện ở thời xa xăm này và được ghi lại bằng tên vua huyền sử Hữu Sào, tức giai đoạn đã biết 
làm nhà ở.  Đó là loại nhà sàn lúc trước kêu là cái Rong, về sau kêu là cái Đình, nhiều nơi ngoài Bắc 
xưa còn làm Đình cao cẳng. Về sau dưới ảnh hưởng của Hoa tộc cái nhà cao cẳng rút ngắn dần chân 
lại để cuối cùng làm thẳng trên đất liền (xem tạp chí sử địa số 4, trg.44).  

Đình: Cơ cấu nguyên sơ của tinh thần Dân tộc: Lưỡng nhất tính 
Dầu sao chúng ta cũng có lý tin rằng Đình chính là cái nôi mà nước Việt Nam cổ đại khi sinh ra đã 
được mẹ Âu Cơ đặt vào và chính trong đó nó đã lớn lên và trải qua biết bao cuộc thăng trầm: vinh có, 
nhục có nhưng bao giờ nó cũng vẫn mang theo cái nôi nọ.   Là bởi vì cái nôi này cũng chính là cái cơ 
cấu nguyên sơ, tức là những yếu tố căn để tác tạo nên tinh thần dân tộc, nên gắn liền với dân tộc cho 
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tới tận nay. Bởi chưng cái Đình cũng chính là hiện thân cái triết lý Tiết Liệu, tác giả cặp bánh Dầy 
bánh Chưng, là cặp bánh bao hàm ý tưởng cao cả ngay trong cái thường thường, để bớt hao 
tốn: chỉ một cái nhà mà làm nơi quy tụ cả kinh tế, chính trị lẫn tôn giáo.  

Vì chính trong cái đình làng mà ban Kỳ mục tế Thần làng vào những ngày sóc ngày vọng. Tức là tinh 
thần lồng lên các việc ăn làm. Thật là tiết giảm. Vậy mà tinh thần vẫn mạnh đủ để gìn giữ nước non 
qua bao nguy nan để trao lại cho ta nay.  Cái triết lý Tiết Liệu đó chúng ta đã quên, nhân dân nước 
đang tốn phí biết bao để xây thêm điện đài cao ngất khắp nơi thế mà tinh thần vẫn mỗi ngày mỗi sút 
kém. Hồn nước tức óc lo lắng chân thành cho công ích vẫn sa sút trầm trọng. Xét lại thì ra chúng ta 
đã quên mất nền triết lý lưỡng nhất tính của cái đình để chạy theo những triết lý nhị nguyên đạo 
đời riêng rẽ.  Cho nên đền đài có mọc lên đầy rẫy và cao mất hút vào mây thì cũng không tiêm vào 
cho đời được chút tinh thần nào, các con đạo cũng tham nhũng như ai.  Vì thế mà hồn nước hấp hối.  

Hấp hối vì bầu khí hiện tại càng ngày càng trở nên duy vật một chiều do tư trào ngoại lai đưa 
vào, để chống lại tinh thần của cái đình lại là lưỡng nhất tính: 

Một Động một Tĩnh. 
Một Tròn một Vuông. 

 
Vuông tượng trưng bằng cái nhà ở giữa chung quanh là ao nước hình tròn chỉ đạo thể lung linh 
nên gọi là Động Hồ bao lấy cái đình ra Động Đình Hồ. Và đấy là thâm nghĩa của ba chữ Hồ 
Động Đình.  Nó là nước biểu thị cho nền minh triết lưỡng thê bao gồm cả Thân lẫn Tâm, cho 
nên có Đình có Đám.  Đám là bữa ăn chung cho Thân, đình là sự thông giao, là tình liên đới cho 
Tâm.   Và nhờ đó mà nó đã duy trì được một nền minh triết duy nhất trên thế giới đã không 
mắc vòng nhị nguyên.  Mắc vào vòng nhị nguyên có nghĩa là mắc vòng bị xâu xé, xâu xé trong 
tâm hồn không tìm ra mối thống nhất nên thiếu sự an nhiên tự tại,và xâu xé trong xã hội biểu 
thị bằng phân chia giai cấp và đẳng cấp với những đặc ân dành cho nhóm nọ phá nhóm kia gây 
nên tranh chấp.  Đó là tệ trạng đã được các tư trào ngoại lai đưa vào nước ta.  Vì chưa nhận ra 
nên giới trí thức của ta đã gia công vun tưới tài bồi cho các thứ đặc ân đó. Và vì vậy nước ta 
mới lâm vào cảnh phân hóa trầm trọng khiến cho người trong nước sa lần vào bệnh cô đơn tan 
rã suy yếu tinh thần.  Nghĩa là cũng lâm vào tình trạng bi đát của con người thời đại mà H. 
Marcuse gọi là con người một chiều kích ( unidimensional man ) chỉ biết có duy vật hay duy 
tâm, nên đời trở nên vô đạo, đạo trở nên trống rỗng. Không còn vòng đai tinh thần tẩm nhuận 
cho những việc ăn làm được biểu thị bằng cái hồ bọc lấy cái đình như xưa nữa, mà chỉ còn là 
các thứ duy tượng trưng bằng hội đồng xã duy đời, đền chùa duy linh. Đó không là biểu tượng 
suông nhưng có thực.  

Có sự phân ly trong văn hóa của nước nhà: kẻ theo cộng sản, người theo các thứ tôn giáo. Có cách 
nào làm cho các duy kia ngưng việc xâu xé con dân đất Việt chăng? Chúng tôi cho rằng cách đó nằm 
trong sự phục hoạt triết lý cái Đình.” 

III.- Làng hay Nước: Làng - Nước 
( Việt lý tố nguyên: Kim Ðịnh ) 

1.- Đặc trưng của nền văn minh Viễn Đông: Hòa hợp giữa Lễ tục và Pháp độ 
“ Làng là hình thức nước của Viêm Việt, được cai trị bằng Lễ tục, Luật lệ khác Luật tắc pháp hình 
của Hoa tộc mà hình thái Nước trước là Chư hầu sau là Đế quốc (thiên hạ). Vì Làng sống theo Thói 
tục, Nước trị theo Quốc pháp, nên vấn đề Làng hay Nước cũng chính là vấn đề Lễ tục với Quốc 
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pháp, nói rộng ra là trận tuyến giữa người Xâm lăng và dân Bản thổ rồi đến sau là giữa Thôn 
dân và Thị dân, giữa Vương triều và Dân chúng.  

Và hầu hết dân bản thổ đã thua quân xâm lăng, nên thường không có luật lệ mà chỉ có luật pháp như 
trường hợp Rome.  Và ta có thể nói rằng: sự hòa hợp giữa hai Lễ tục với Pháp độ, giữa Nước với 
Làng là một nét đặc trưng của nền văn minh Viễn Đông được kết tinh do hai luồng văn minh 
du mục và nông nghiệp:  Bên du mục trọng Pháp, bên nông nghiệp trọng Lễ. Lễ sẽ xoa dịu 
Pháp.  

Khi Pháp không được Lễ nghĩa kìm bớt thì sẽ đi đến những quá đáng được kết tinh trong những câu 
như “ dura lex sed lex “ , “ fiat justita, ruat coelun “ = “ Tuy cứng rắn nhưng luật là luật: phải giữ 
công bằng mặc cho trời có sụp đổ “ . Vì thế mới có câu phê bình rằng: luật cùng tột chính cũng là bất 
công cùng tột “ summum jus, summa injuria “.  Cũng vì đó mà có một nền văn minh khác với một 
tinh thần trọng Lễ trên Luật nảy sinh ra với Viêm Việt và được duy trì tới tận ngày nay.   Chữ Lễ bao 
gồm một nội dung rất phức tạp kể từ Thói tục của thị tộc, bộ lạc, dân làng, lên cho đến Phép cai trị 
toàn quốc. Chữ Nghĩa hay đi với chữ Lễ lại còn cao hơn nữa, nó chỉ sự tác dụng của Đạo. Tuy nhiên 
đó chỉ là vài phân biệt tế vi thuộc trường ốc, không quan trọng lắm, vì đàng khác ngay chữ Lễ có khi 
đặt hàng ngang với “ Thái nhất “ tức với Đạo rồi (chỗ này học giả Needham II 218-280 đưa ra nhiều 
phân biệt rất sâu sắc, dành cho những người cần đi sâu vào chi tiết).  

2.- Chủ trương đặt Lễ nghĩa trên Pháp Độ: Dân trên Quân 
Điều quan trọng muốn nhấn ở đây là chủ trương đặt Lễ Nghĩa lên trên Pháp độ cũng là một chủ 
trương đặt “ Dân trên Quân “ và lối hành xử linh động uyển chuyển theo tình người bên trên lý sự 
cứng đơ của pháp lý.  Nói đến Pháp hay Tắc là nói đến chế độ, Luật tắc từ trên ban xuống, tự ngoài 
đặt vào.  Còn Lễ Nghĩa là những Phong tục dân quen giữ đã được kết tinh do những kinh nghiệm lâu 
đời nên đã thích nghi với hoàn cảnh vì thế nó là kiểu mẫu, là mô thức ít có viết ra nên gọi được là luật 
bất thành văn và tiêu biểu cho quyền lợi của dân chúng, của kinh nghiệm, của tuổi tác, của xóm làng 
đi theo lối ước trị. Có lẽ vì vậy mà quốc hiệu Văn Lang có thể trước kia là Văn Làng.   Ngược lại 
pháp luật là những công thức thành văn thường là trừu tượng, nên thường thiếu uyển chuyển tính vì 
do chính quyền trung ương ban ra, nên không sao đếm kể đến được hết mọi hoàn cảnh của từng thị  

tộc, bộ lạc với những biến cố luôn luôn đổi khác, nên cần thích nghi mỗi lúc để hợp tình người, và đó 
là chủ trương của Viêm tộc.  

3.- Lễ tục nhường bước cho Pháp độ để từ Thị tộc vươn lên Quốc gia 
Tuy nhiên cuối cùng Viêm tộc đã phải nhường bước một phần cho Hoa tộc, tức là phải nhường bước 
cho Pháp. Điều đó không những được giải nghĩa vì lý do quân sự: Hoa tộc vẫn mạnh hơn nhưng còn 
một lý do khác nữa đó là đà tiến của con người đi từ nhỏ tới to, từ Thị tộc đến Quốc gia.  Nếu không 
vượt qua thị tộc để vươn tới quốc gia thì làm sao có thể trở thành hùng mạnh để bênh vực quyền sống 
cho mọi thành phần của cộng đồng trước các quốc gia khác và đó là lý do căn bản khiến cho Viêm 
tộc chịu nhường bước cho Hoa tộc, và sự đóng góp của Hoa trở thành lớn lao nhất trong địa hạt này 
đến nỗi nó đã lấn át tất cả.   Nhưng dầu thành công nhất nhưng cũng không tiêu diệt được trọn vẹn 
Luật Lệ và Luật Lệ vẫn sống để làm nên nét đặc trưng của nền Văn hóa Viễn Đông.  

4.- Tranh đấu cho Tục lệ là tranh đấu cho toàn dân 
Vậy khi nói đến đặc trưng của nền văn minh Viễn Đông ở tại Pháp Luật chịu nhường cho Lễ Nghĩa 
một bước thì trong thực tế có nghĩa là quyền trung ương bị rút hẹp rất nhiều: nó chỉ còn lại trong mấy 
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việc quan như thuế khóa và binh bị.  Cho nên khi Nho giáo tranh đấu cho Lễ Nghĩa là tranh đấu cho 
nền văn minh Viêm tộc để thực thi câu “ Thân Dân “ và như vậy là đứng về phe dân chúng đặng giữ 
thế quân bình cho công quyền và pháp gia khỏi đi quá.   Pháp gia đòi quy tụ hết mọi quyền vào tay 
Vua, thì Lễ Nghĩa đòi trả quyền đó ra cho Dân. Và trong thực tế cố giữ lại rất nhiều những nố kiện 
tụng trước hết trong vòng gia tộc, rồi tới xóm làng và chỉ khi nào bất đắc dĩ mới phải đưa nhau tới 
cửa quan.   Một số học giả chỉ nhìn theo phạm trù cá nhân Tây Âu nên nói luật Viễn Đông không 
tranh đấu cho quyền lợi dân là đã không nhìn thấy rằng khi tranh đấu cho sự tồn tại của Tục Lệ là đã 
tranh thủ cho toàn dân rất nhiều vượt xa luật Rome.  Lấy ngay thí dụ về quyền làm cách mạng thì Âu 
Châu mãi tới thế kỷ 18 mới tranh đấu cho dân được quyền lật đổ nhà vua, chứ như bên Viễn Đông thì 
đã có ngay trước cả đời Mạnh Tử thế kỷ thứ IV trước d.l. rồi. Vì thế cần phải xem toàn diện.  

5.- Sự khác nhau giữa xã hội Âu Châu và Viễn Đông 
Theo đó xã hội Âu Châu chỉ có hai yếu tố là Vua với Dân, xã hội Viễn Đông có ba yếu tố là Vua, 
Làng rồi mới tới Dân. Làng là tổ hợp của dân chúng đứng ra đương đầu với vua.  

Vua phải đối phó với làng thì khó ăn hiếp hơn đối với một cá nhân. Xét về mặt chính quyền trung 
ương một bên và dân làng một bên thì Lễ Nghĩa làng mạc được coi trọng ít ra ngang hàng với Pháp 
độ vua quan. Đó là nét đặc trưng.  Khi nói đặc trưng thì không có ý bảo rằng những nơi khác thiếu Lễ 
Nghĩa theo kiểu luật thói tục, như bên Hy Lạp hay nhiều xã hội cổ sơ cũng đều có hết: đâu đâu cũng 
có thói tục trước rồi pháp hình mới đến sau, và một khi đã đi vào pháp độ thì không bao giờ trở lại 
với Lễ Nghĩa hiểu là không bao giờ Lệnh vua lại thua Phép làng nữa.  

6.-Nền triết lý xây trên Nhân bản toàn diện 
Trái lại bên Viễn Đông thì quả có nhiều trường hợp lệnh vua thua phép làng và điều đó đã nuôi 
dưỡng thói quen coi thường vua quan; những câu “ quan có cần, nhưng dân không vội, quan có vội 
thì quan lội quan đi “ là phát xuất do bầu khi Viêm tộc, bầu khí coi thường nhà Vua, Quốc pháp. 
Đấy có phải là một sự ngưng đọng không tiến bước như các nước văn minh đã từ Lệ làng tiến đến 
Lệnh vua, đi từ Tục Lệ đến Pháp Chế chăng?   Không phải thế, mà chính ra là một thành tích vẻ vang 
của một nền triết lý xây trên Nhân bản bênh vực tình người uyển chuyển chống với lý sự cứng 
đơ, bênh vực lối giàn hòa và sở dĩ nó bảo tồn được lập trường thì không phải chỉ là Thói Tục.  
Vì Thói Tục là cái gì tư riêng có thể làm cản trở sự thi hành công ích cho quốc gia. Mà vì Công ích 
Quốc gia phải được coi là tối thượng nên mọi Thói Tục riêng rẽ cần phải nhường bước. Điều đó Nho 
giáo cũng chủ trương thế.  Vậy nếu Thói Tục đã trường tồn được thì vì một lý do khác sâu xa hơn 
nhiều đó là vì Thói Tục không còn xét là thói tục nữa, nhưng được quan niệm như một cái gì rất  
cao, như tinh thần của một nền văn hóa lấy “ ý dân làm ý trời “ . Quan niệm này được xây trên 
nền Nhân bản toàn diện, tức là nền nhân bản chủ trương con người là một thực thể tự lập rất đáng 
tôn trọng, không nên đem luật pháp đặt lên trên nó, vì tự nó đã mang trong mình túc lý tồn hữu rồi.  
Đấy là một chủ trương rất hay và thường bị nhà cầm quyền nghi kị. Mà nghi kị là phải, vì nếu ai cũng 
đòi tự do tự trị cả thì làm sao tổ chức xã hội cho mạnh được. Vì chỉ có mạnh khi mọi người bỏ ý 
riêng để nghe theo một người dẫn đầu. Và đó là chỗ ta thấy mâu thuẫn xưa nay giữa Tự do Cá nhân 
và Công quyền. 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.  

7.- Nền Đạo lý: Vạn vật nhất thể 
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Nho Việt đã đề nghị một lối thoát sâu xa, vì nó bắt nguồn tự nền đạo lý “ vạn vật nhất thể “, 
theo đó thì xã hội không quan niệm như một guồng máy, trong đó bánh xe trên đẩy các bánh xe 
dưới. Nhưng cả vũ trụ hay bé nhỏ hơn là cả xã hội được coi như một bản ca vũ. Ca vũ khác với 
máy móc ở chỗ tự tình, tự nội, tự khởi. Máy chạy một chiều, tự ngoài đẩy tới, còn ca vũ thì 
không thế vì mỗi người vũ không được coi như một bánh xe, nhưng như một phần trong bản 
hợp tấu hợp vũ.   Mỗi người sẽ tuỳ chỗ đứng của mình mà múa, tự ý múa, chỉ cần nhịp theo tiết 
điệu chung. Nhịp chung rất quan trọng ai đi sái nhịp là phạm đến Tiết điệu uyên nguyên của cả 
trời cùng đất, của toàn thể vũ trụ, bởi trời với người không theo hai lối khác nhau “ thiên nhân 
vô nhị lý “, vì thế mà chữ Lễ từ ý nghĩa là Lễ Tục vươn lên đến ý nghĩa cao cả đầy u linh như 
tiếng numen chỉ cái cảm quan của con người đối với cái chi vừa uy nghi đáng sợ mà một trật 
cũng đầy vẻ quyến rũ.   Và đó là nền tảng mọi tôn giáo, mọi cảm nghiệm u linh huyền niệm. 

8.- Lễ Nghĩa Thói tục vươn lên tới Đạo học 
Lễ tục Viêm tộc trường tồn được chính vì nó đã nâng mình lên đến cái numen, cái cảm quan 
linh thiêng đó. Lấy thí dụ về Lệ tục “ chơi xuân “ hay hát trống quân: khi hai nhóm nam nữ đối 
diện nhau hát xướng thì không phải chỉ có hát cùng xướng với nhau nhưng là hát xướng ca vũ trước 
non nước ở trước tiếng ưng thuận của đất trời (trống là lỗ đào xuống đất chăng cái dây chỉ trời) và khi 
họ thích nhau thì ta đừng tưởng là họ chỉ mê sắc như y nghĩa vụn mảnh ngày nay, nhưng từ thâm tâm 
là họ tin tưởng mình đang làm một việc cao cả hợp với tiết điệu đất trời.  Và khi họ giao hợp là họ 
trịnh trọng làm một việc tư tế, một tác động sáng tạo cao cả, đầy lòng thâm tính như thế. Chính vì đó 
mà Lễ nghĩa Thói tục vươn lên đến nghĩa Đạo học và có tác động mạnh mẽ như một tôn giáo.  

Đấy mới là cái lý thâm sâu nhất để giải nghĩa tại sao sau hai lần pháp độ toàn thắng ở đời Tần rồi Hán 
sơ, thắng đến nỗi vô tình nhiều Nho gia đã nhập phe xâm lăng, phe cai trị, thế mà rồi cuối cùng sau 
vài trăm năm chủ trương Lễ Nghĩa đã chổi dậy nổi để dành chỗ đứng và đem lại cho Pháp độ một thế 
quân bình. vì từ đấy Pháp độ chỉ được coi như mặt ngoài mà Lễ Nghĩa mới là mặt trong của cùng một 
tấm vải văn hóa Viễn Đông.  

9.- Thói tục, Lễ nghĩa cùng Pháp độ tạo ra một nền Văn hoá có tính chất Lưỡng nghi 
Sở dĩ Pháp tắc là của chính quyền mà phải chịu nhường bước cho Lễ Tục dân gian là vì đàng sau 
pháp và tắc không có nền tảng của một minh triết, một đạo lý (Need II, 531), một cái gì u linh man 
mác và sâu thăm thẳm như đàng sau Lễ Nghĩa. Vì sự sâu xa đó mà Thói tục, Lễ Nghĩa trường tồn 
để cùng với Pháp độ tạo ra một nền văn hóa có tính chất lưỡng nghi, hoặc nói theo danh từ 
ngày nay là “ biện chứng “ nghĩa là không cứng đơ giữa có với không, giữa lý với tình, nhưng là 
linh động giữa Lễ với Pháp, giữa Nước với Làng tức cũng là giữa Bố với Cái. Phạm vi Bố là phép 
nước, phạm vi Cái là Lệ làng.  

Như vậy là văn minh bố thắng văn minh mẹ ở phép công, còn mẹ rút về lập thế thủ tại làng với câu “ 
Lệnh vua thua Phép làng “ biểu lộ hai nền văn minh chia khu vực ảnh hưởng.  Khu vực của Mẹ tức 
của Viêm tộc là làng mạc là đồng ruộng, với tất cả những gì đi kèm, nư  ớc, núi, đầm, sấm v.v.  đời 
sống xã hội biểu lộ trong các Lễ, Lạy, Đám, Đình đầy hồn nhiên phóng khoáng. Các làng, xã thôn 
Việt Nam với phần tự trị rất nhiều chính là một thứ nước lý tưởng được Lão cũng như Platon mơ ước 
trong République (mỗi thị quốc (cité état) của Platon không quá 5 ngàn người).  

Nhưng làng của Viêm Việt hơn thị quốc Platon nhiều điểm thí dụ không có thể chế độ nô lệ, 
không có quan niệm tuyệt đối về tư sản, mọi thôn dân được quyền bầu cử và nhất là có văn hóa 
nên gọi là văn làng. 
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10.-  Nền văn minh chọn cả Làng và Nước 
Ta có thể coi xã, ấp của ta là những di sản từ đời Viêm tộc, nhưng không dừng đọng lại ở đợt bộ lạc 
đóng khung, mà là mở lên xã thôn giao với tổ quốc.  Có thể nói xã thôn ta là một thứ liên bang rất 
uyển chuyển trong đó quyền Mẹ, quyền người Trưởng thượng (trọng tuổi già, trọng thiên tước, trọng 
người đi học) của Viêm tộc nhường lại cho Hoa tộc có tính cách du mục, sau chuyển sang thị thành 
theo nghĩa rộng, tức là những nơi có đông đúc, sự giao tiếp với lân nhân không còn hạn vào những 
ngày hội hè đình đám, nhưng trong mọi việc thường nhật nên mang nhiều tính chất cá nhân được mở 
rộng đến từng người. Khi vì hoàn cảnh bó buộc phải làm thị dân sống văn minh lý thì lâu lâu lại nuối 
tiếc cảnh thôn dân muốn sống nền văn minh tình. Câu nói thường của ta “ ngoài là Lý trong là Tình “ 
có thể mang theo một ý nghĩa sâu xa là Lý Hoa tộc tại thị thành ở những việc công của quan, còn 
Tình Viêm tộc của thôn dân trong những việc riêng của làng, xóm, ấp. Hai chữ “ Làng Nước “ 
nói lên một nét đặc trưng của nền văn hóa Nho Việt thiết lập bình quân trên hai mối là làng và nước, 
mà không đặt trước sự phải chọn một bỏ một: chọn làng bỏ nước như các nền văn hóa gốc du mục và 
hiện nay đã trở thành văn minh hùng cường, nhưng cũng đang rạn nứt vì thiếu Tình trong.  

Sở dĩ các nền văn minh khác đã chọn Nước bỏ Làng, vì Làng tuy giữ được tình người nhưng lại 
cản trở bước tiến bộ nên hầu khắp các nền văn minh lớn đã bỏ làng chọn nước để tiến đến 
cường quốc và đang rắp ranh tiến vào siêu cường quốc.  

Mạnh thì có mạnh nhưng đã nghiền nát tình người hay để cho con dân bơ vơ lạc lõng không chốn 
không nhà. Công thức “ Làng Nước’ “ đã là lối thoát ra khỏi gọng kìm nước hay làng.   Và mặc dầu 
không thiếu những Làng bị nạn kỳ hào ác bá đàn áp dân hiền, nhưng nói đổ đồng thì Làng Nước vẫn 
là một giải pháp tương đối hay hơn giải pháp Nước đơn độc, vì trước hết không phải hết mọi làng đều 
bị nạn kỳ hào ác bá, bởi nhiều làng có hương ước bảo đảm được tự do cho dân làng. Thiết nghĩ nếu 
có thể làm một bản thống kê các làng bị chuyên chế cường hào ác bá, với số làng không bị nạn đó rồi 
đem đối chiếu với những Vương triều chuyên chế thì hầu chắc giải pháp Làng Nước vẫn bảo đảm cho 
người dân làng nhiều tự do hơn là cho người dân nước.  Phương chi lại còn một lý do khác khá 
nghiêm trọng đó là khi ông vua mà đốc ra chuyên chế thì không còn quyền bính lớn hơn để kiềm chế, 
nên người dân nước không thể trông nhờ ở một sự can thiệp ôn hòa nào và chỉ còn có phép làm loạn.  

Ngược lại khi làng bị nạn chuyên chế thì ít ra trên lý thuyết còn có thể trông nhờ sự can thiệp của 
quyền trên là vua quan.  

Tuy nhiên trên đây chỉ là những lời bàn về một tình trạng đã qua, cần suy tư để tìm ra yếu tố 
đặc trưng của nền văn minh chúng ta lúc trước.   Ngày nay hoàn cảnh đã đổi thay, đường giao 
thông tiện lợi, chính quyền lại theo thể chế dân chủ, thì mối tương quan làng nước tất phải tìm 
kiểu thích nghi khác hơn trước. Nhưng trong 36 lối thích nghi thế nào cũng có lối không cản 
trở sự vươn lên của quốc gia mà vẫn duy trì được ít nét “dân tộc” để cho chúng ta khi làm dân 
nước cũng vẫn có thể còn là dân làng. “ 

IV .- Nước hay Nhà: Nước - Nhà 
( Việt lý tố nguyên: Kim Ðịnh ) 

1.- Nước – Nhà : Trung - Hiếu 
“ Nước đi với Trung, nhà đi với Hiếu, nên vấn đề Nước hay Nhà cũng là vấn đề Trung hay 
Hiếu.  Ở đâu cũng thế vua được coi là đầu mối, còn mỗi công dân là đầu mối khác. Ở những chế  

độ quân chủ chuyên chế thì vua đàn áp dân. Trong các xã hội Viễn Đông nền quân chủ hầu hết là 
chuyên chế nhưng ông vua không dễ gì đàn áp được dân, bởi vì giữa vua và dân có những cái vòng 
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lót che chở cho dân là Làng trong mối tương quan Làng Nước. Rồi nữa khi bó buộc lại phải đi đến 
tương quan trực tiếp hơn là giữa vua và dân hay nói xác thiết theo văn minh cổ truyền là nước và nhà 
gọi là nhà nước thì người dân cũng chưa phải là chịu phục trọn vẹn mà không có lối bảo vệ theo triết 
lý tức đem chữ Hiếu ra đối chọi lại với chữ Trung, để rồi cố đi đến Hiếu Trung hòa hợp tức cũng là 
hòa hợp giữa Nhà và Nước. Sao cho Nước là sự hòa hợp mọi Nhà, cũng như mọi Làng, để cho yếu 
tố nước của Hoa tộc không lấn át nổi yếu tố Viêm tộc được duy trì trong Làng trong Gia tộc. Lý 
tưởng ít khi đạt tới, và khi đạt tới lại dễ mất vì thế ít có học giả nhìn ra. Bởi vậy để khai quật lên 
chúng ta hãy học cách khái quát về hai yếu tố Hiếu Trung.  

Nói một cách rất tổng quát thì Trung là trung quân, lo cho nước, Hiếu là hiếu thảo với mẹ cha, 
lo cho nhà. Đó là hai điểm mà Nho giáo thường hay bị trách cứ và thường người trách có lý do.  

Chẳng hạn vì Trung quân đã đẩy đến độ tàn nhẫn ăn hiếp Tình người như được chứng tỏ bằng những 
câu “ trung thần bất sự nhị quân “ hay là “ quân sử thần tử thần bất tử bất trung “. Những câu 
đó bị chỉ trích là phải ít ra nói chung.  Đến như chữ Hiếu cũng kéo theo rất nhiều quá đáng, tang 
chứng là những câu chuyện hiếu lố bịch. Thí dụ Lão Lai người nước Sở đến 70 tuổi mà cha mẹ còn 
sống, nên vẫn mặc áo quần rằn rì để làm ra vẻ con trẻ đối với mẹ cha.  Một người nghèo quá chỉ có 
thể nuôi cả mẹ già lẫn con bao lâu con còn bú nhưng lúc thôi bú thì không thể nuôi cả hai nên buộc 
lòng phải đem chôn con để khỏi bớt phần cơm của mẹ già. Lúc đào lỗ chôn con thì bắt được âu vàng! 
Đó là trời thưởng đ  ức Hiếu.  Những câu truyện trẻ con tạo xạ kiểu đó nhiều khi đến độ mường rợ đã 
được một số Nho gia đời Hán như Lưu Hâm đưa vào biến Trung Hiếu trở thành nguỵ Trung ngu 
Hiếu (Civ. 485) khiến người sau không nhìn nhận ra được ý nghĩa chính ban đầu nên hai chữ Hiếu 
Trung đã bị đả kích nặng nề, chúng ta đã nghe nhiều khỏi cần nhắc lại.  Ở đây chúng tôi chỉ muốn đặt 
vấn đề dưới ánh sáng của những khởi nguyên, hay trong quá trình tranh đấu sinh tồn của nền văn hóa 
nông nghiệp, để đưa ra một hai khía cạnh thường bị bỏ quên.  

Ai cũng biết rằng chính thể lý tưởng là làm thế nào duy trì được cả Tự do Cá nhân và sức 
Mạnh của Nước.  Đó là hai đầu mối rất khó giữ quân bình thường không nghiêng sang tự do 
thì lại nghiêng về công quyền pháp luật, bên nào cũng có lý do và vì thế bao giờ cũng có mấy 
khuynh hướng đại loại như sau.  

Một là khuynh hướng tổ chức công việc rất nhẹ mà lý tưởng là xóa hẳn công quyền đi để trọn 
vẹn tự do cho con người, sao cho mỗi cá nhân đều gặp môi trường thuận lợi để phát triển toàn triệt 
sự tự do của mình, lối này thường hy sinh công quyền.  

Hai là lối tổ chức công quyền rất vững chắc có thể ví với một chiếc máy khổng lồ và rất hữu hiệu 
vì có thế nước mới mạnh. Lối này thường hi sinh cá nhân nhưng rất có lợi cho nhà nước và trước hết 
là cho nhà cầm quyền vì thế nó chứa đầy sức cám dỗ đối với vua quan.  Nhưng vì tự do cá nhân cũng 
là một nhu yếu thâm sâu thuộc yếu tính con người, vì thế lối tổ chức này vẫn gặp sức chống đối.  

Tóm lại thì cả hai nhu yếu: nước phải mạnh cũng y như tự do cá nhân đều cần thiết và chính 
quyền lý tưởng phải là chính quyền biết tổ chức nước cho mạnh mà đồng thời lại chỉ bắt hy 
sinh tự do cá nhân ở những điểm thiết yếu và chỉ tới mức độ tối thiểu cần thiết. Và đó là lý 
tưởng mà Nho giáo đã nhằm trong khi đưa ra phương thức nhà nước thay cho hai giải pháp 
duy nước hay duy cá nhân.  

2.- Tự do cá nhân và công quyền 
Trong ba hình thức trên thì đạo Lão đi theo lối thứ nhất là tuyên dương Tự do Cá nhân, nhiều khi 
hết mức đến nỗi đòi giũ bỏ cả những ước lệ nhẹ nhàng gọi là lễ. Nếu phải dùng danh từ ngày nay mà 
chỉ thị khuynh hướng này thì đó là lối lãng mạn: chủ trương tự do đến căn để (liberté radicale).  Còn 
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người xâm lăng thì bao giờ cũng đề cao cộng đồng xã hội, tuyệt đối hóa công quyền đến độ nuốt 
trôi tự do cá nhân. Khuynh hướng này nảy nở tự thời săn hái lúc con người chưa lập gia đình mà chỉ 
sống quần tụ dưới quyền điều khiển của một tù trưởng, vì thế khuynh hướng này được bảo tồn 
mạnh trong nền văn minh du mục, và rất được nhà cầm quyền ưa thích và đã được kết tinh lại 
trong Pháp gia theo lý thuyết thì nó ngược với Lão giáo. Nhưng vì một bên đề cao Tự do cách Tuyệt 
đối, bên kia hạ Tự do xuống Cùng cực, nên là hai thái cực, mà cái luật của thái cực là sát nách nhau: “ 
les extrémités se touchent “. Vì thế mà cả hai giống nhau ở nhiều điểm.  

Trong đó phải kể đến việc cả hai không chú trọng đến gia đình. 

3.- Gia đình- công thể: Tình -  gặp gỡ Cộng đồng – xã hôi: Lý - 
Bởi gia đình là một tổ chức dàn hòa giữa cá nhân và công quyền bắt cá nhân cũng như công quyền 
mỗi bên phải nhường một phần đất để làm nên gia đình mà ta có thể coi như khu phi quân sự. Vì thế 
gia đình là thể chế không giống bên nào, nhưng cũng không khác bên nào hẳn. Chẳng hạn như người 
sống trong gia tộc có chỗ gặp gỡ công luật của pháp gia nghĩa là họ cũng vâng theo luật chung của 
công quyền, nhưng đồng thời gia đình lại là cung thánh giữ lại những mảnh đất thuận lợi cho sự nảy 
nở Tự do cá nhân, vì đây là một thứ công thể nghĩa là một thứ cộng đồng nhưng lại uyển chuyển vì 
đầy ắp những tình người chân thật hơn hết: tình vợ chồng, tình cha mẹ, tình con cái, tình anh em. 
Chính vì chỗ đầy tình người như thế mà ta gọi là cơ thể: gia đình được ví với cơ thể, nên tôi gọi là 
công thể thay cho chữ cộng đồng. Gia đình là một công thể vì sự vui buồn của phần tử này truyền 
cảm sang phần tử khác y như khi chân đạp gai thì truyền cảm giác đau ran khắp mình, và toàn thân 
tâm đổ dồn chú ý đến việc cứu cấp phần mình bị thương: vì thế gọi gia đình là một công thể, tức là 
một thứ trường huấn luyện biết tự tình, tự ý hy sinh cho công ích. Đó là xã hội Tình.  

Khác với cộng đồng là xã hội Lý trong đó cá nhân cũng hy sinh cho công ích nhưng không tự ý tự 
tình ít ra cách chân thực (tự ý vì bị tuyên truyền không gọi là sự thực tự ý, vì có ngày sẽ bị giác ngộ) 
hoặc vì quyền lợi bắt buộc, chứ không có sự tự tình chân thực và lâu dài. Trong cộng đồng lớn sự 
nhảy cảm và thông tình bớt đi theo đà to lớn của công quyền, nhiều khi đến độ mọi phần tử bị coi 
như một con số hay một bánh xe với một chức năng nhất định, cái này hư thay cái khác, không phải 
rắc rối với những tình cảm tế nhị rất dễ sai lạc vì chủ quan là đầu dây mối nhợ cho biết bao thiên 
lệch. Do đó xã hội lý chủ trương gạt bỏ hết mọi tình cảm ra ngoài, mà đã muốn gạt bỏ tình thì 
phải phá vỡ cái ổ sinh tình, ương tình, phát huy tình cảm là gia đình. Pháp gia thường tìm cách 
làm yếu gia đình là do lẽ đó.  

4.- Giải pháp dàn hoà giữa Tự do cá nhân ( Hiếu) và Công quyền ( Trung ) của Nho giáo 
Lão giáo ngược lại đề cao tự do cá nhân tuyệt mức, nên cuối cùng cũng dẫn tới hậu quả coi nhẹ gia 
đình, nhìn gia đình như cái gông kìm hãm sự phát triển tự do.  
Vì thế tìm cách cô lập hóa cá nhân, “ kê khuyển chi thanh tương văn, dân chí lão tử, bất tương 
vãng lai “ ĐĐK. 80. Nước này nghe tiếng gà chó nước kia mà cho tới chết không sang bên đó. Để 
giữ khỏi can thiệp vào việc của tha nhân. Do đó mỗi người trở thành một hòn đảo trơ trọi chơi vơi 
giữa biển cả. Khác với cộng đồng trong đó mọi người là một hòn đá trong đống đá.  Lấy về ba cương 
lãnh là Tu, Tề, Trị mà nói thì ở Lão mới có Tu thân còn Tề gia và Trị quốc bị lu mờ, mãi sau mới 
được Vương Bật cứu vớt lại phần nào.  

Ở Pháp gia thì chỉ còn có Trị quốc thiếu Tề gia và Tu thân. Vì lẽ đó cả hai thuyết không đủ cho 
nền văn minh nông nghiệp sống trong xóm làng thôn ấp lấy Tu thân làm bản gốc, lấy Tề gia làm 
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móng nền cho xã hội nên nước được định nghĩa như là tổ hợp các gia đình, gia đình là bản vị tối hậu 
của nước “ tội quy vu trưởng “ chứ không quy vu cá nhân.  

Đề cao cá nhân là làm suy yếu công quyền sẽ dẫn đến loạn như Lão giáo nuôi mầm cho rất 
nhiều cuộc nổi loạn ( Need II. 139 ).  Còn độc tôn công quyền là dẫn đến bóp nghẹt cá nhân, tức 
là công quyền mất lý do tồn tại.  

Con người ở lẻ loi quá yếu không đủ bảo vệ tự do của mình mới phải đoàn tụ lại thành xã hội để có 
thể bảo đảm tự do. Nay công quyền lại cướp đoạt tự do cá nhân sống trong xương trong thịt thì công 
quyền chỉ còn là ý nghĩ trừu tượng vô nhân đạo.  

Vậy phải làm thế nào để công quyền vừa hiệu nghiệm đủ giữ an ninh trong nước cho các việc 
chung được điều hành hữu hiệu mà đồng thời lại dành chỗ nảy nở cho cá nhân.  

Vấn đề đó chỉ được đặt ra cách nghiêm trọng cho những ai bênh vực nền Nhân bản toàn diện có 
ngoại mà cũng không thiếu nội: nội là Tự do Cá nhân, mà ngoại là Công quyền. Và tất nhiên lúc 
ấy thể chế gia đình xuất hiện lên như một giải pháp hiệu nghiệm.   Trên đã nói rằng trước vũ lực của 
kẻ xâm lăng của nhà cai trị, Nho giáo chủ trương “ tòng cách “ nghĩa là hợp tác với công quyền để 
giành chỗ thở cho tự do cá nhân, sao cho tự do đó được phát triển cách vừa đủ. Ai muốn độc tôn tự 
do cá nhân thì phải theo Lão rút lên núi, còn nếu ở lại đồng ruộng xóm làng thì không thể nói đến 
truyện vô chính phủ, nhưng phải đề nghị một chính phủ biết giữ điều độ trong việc thi hành quyền 
bính. Phải làm thế nào để dân có thể kiểm soát phê phán quyền bính nhà vua. Nhưng lúc ấy 
nhân loại chưa tiến tới đợt phân quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp như hiện nay, thì thể 
chế xã thôn tự trị trở nên một thể chế hữu hiệu vì lệnh vua phải biết dừng lại trước cổng làng 
để cho trong đó khua lên cồng bà, cồng con, cồng cháu . Tất cả đều muốn gióng lên tiếng kêu của 
nó, đừng bắt nó câm nín trước áp bức vì đấy là những nguyện ước thâm sâu, những tiếng nói lên các 
nhu yếu nền tảng của con người, cần cho chúng khua lên nhưng phải điều lý để tất cả khua lên trong 
trật tự đặng làm thành một bản hòa âm, một công thể, nghĩa là một tổ hợp sống cái sống của mọi tế 
bào, cái sống toàn triệt của cả lý minh bạch lẫn tình u ẩn. Cái lý tưởng của văn minh đồng ruộng là ở 
đó. Cao biết mấy nhưng cũng khó biết bao. Càng khó hơn nữa vì lần này phải chống chọi với cả hai 
mặt: cả Đạo gia lẫn Pháp gia. Với Đạo gia tương đối dễ vì hầu hết chỉ là thanh đàm không đáng 
ngại. Cái phiền là do phía Pháp gia tức phe xâm lăng nắm quyền cai  trị: luôn lăm le tuyệt đối 
hóa công quyền, đòi lấy chữ Trung nhận chìm chữ Hiếu, nghĩa là nhân danh nước để bóp chết 
nhà, một hình thái cụ thể của lý sự lấn át tình người, lấy võ hiếp văn.  

Nếu ta nhìn lịch sử dưới ánh sáng của phân biệt trên thì sẽ nhận thấy rằng mỗi khi xảy ra truyện lấn át 
của trung thì phải có phản ứng của hiếu. Thí dụ nhà Tần quá đề cao chữ Trung nên bên Nho giáo 
tất phải phản động lại bằng cách đề cao chữ Hiếu, mà hễ đã phản động thì ngã vào quá khích. Nho 
giáo của Tử Tư chẳng hạn quá đề cao chữ hiếu thì phải coi đó là hậu quả của sự chống đối lại công 
quyền, bởi vì Hán Nho còn bị sức nặng của pháp hình với cả một cơ cấu cai trị của nhà Tần. Do đó dễ 
hiểu sự thái quá mà những tiểu Nho thường ngả vào hoặc bên trung hoặc bên hiếu. Tuy nhiên nếu 
phân biệt cách chung rằng chữ Hiếu ở Đông Nam còn chữ Trung bên Tây Bắc, thì lúc ấy ta 
hiểu được tại sao Hán Nho lại quá đề cao chữ hiếu.  

Ta không chấp nhận sự quá đáng bên nào dù hiếu hay trung nhưng ta hiểu được nỗi khó khăn của 
người xưa và coi sự đề cao chữ hiếu của Nho gia như một thành tích thắng lợi của nên văn hóa nông 
nghiệp, của thôn dân chống thị dân, chống lại chính quyền xâm lăng để bênh vực cho tự do con 
người. Và nếu giả sử bắt buộc phải chọn một trong hai thì thà để hiếu thắng trung còn hơn là trung 
thắng hiếu.  
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Nhưng theo triết lý Thái hòa của số 5 thì không được chọn một trong hai, nhưng phải vươn lên 
đến chí hòa giữa Trung và Hiếu, giữa Tình Nước Tình Nhà.  

Khi Hạp Lư vua nước Ngô Việt đem quân sang đánh nước Sở, Sở Chiêu Vương thua phải chạy khỏi 
nước. Nhân lúc vào trú tại nhà của bề tôi là Đấu Tấn, em Đấu Tấn là Đấu Hoài tìm cách giết Sở 
Chiêu Vương để báo thù cho cha đã bị vua Sở giết trước, lấy lý rằng xét về mặt vua Sở là thiên tử thì 
có quyền giết cha mình là chư hầu, nhưng xét về mặt gia đình thì vua Sở là kẻ thù nhà cần phải thanh 
toán. Cái tục không đội trời chung với kẻ giết cha là một cổ lệ đã có từ đời thị tộc, khi chưa có quyền 
bính lớn của quốc gia để bảo vệ quyền sống cho công dân, nên mỗi gia tộc phải tự lo lấy việc xử án 
và vì thế sự báo thù cha được mọi người coi như là một bổn phận thiêng liêng dù sau này đã tiến đến 
đợt liên bang thì chính ra thói tục báo thù cha không còn lý do tồn tại, vì đã có công quyền phân xử, 
nhưng có lẽ vì lệ tục kia đã in và tâm khảm con người thời ấy quá sâu, và nhất là tâm thức chưa đạt 
những phân tách rành mạch như nay, nên nhiều người vẫn còn coi việc báo thù là một bổn phận cao 
cả mà người con hiếu thảo không được trễ biếng. Vì thế khi vua Sở đến trong ấp của mình thì đó là 
một ca đặt ra trước lương tâm hai anh em: tình nước hay tình nhà. Giết vua báo thù cha thì trọn hiếu, 
nhưng lại bất trung, đàng nào cũng chỉ được có một bề nên rất khó lựa chọn và vì thế hai anh em đã 
lựa chọn khác nhau. Người em nhất định giữ chữ hiếu nên xếp đặt giết vua Sở, người anh vì giữ chữ 
trung nên cản ngăn em đồng thời báo cho vua biết chuyện để lánh đi nơi khác. Sau này khi Sở 
Vương trở về nước đã không thù oán Đấu Hoài mà còn phong làm Đại phu. Khi có người can thì 
Sở Vương trả lời rằng Đấu Hoài định giết ta để báo thù cha thì đó là một hiếu tử, mà đã là hiếu tử thì 
tất sẽ là một trung thần.  Đấy là một lối hành xử rộng lượng sáng suốt hợp tinh thần phương Nam coi 
trọng tình nhà đã giữ được thế quân bình giữa trung và hiếu, giữa nước và nhà, và ngày nay khi ta nói 
“ nhà nước “ là vô tình ta đã nói lên thành quả của một cuộc giằng co lâu dài giữa nước và nhà: nước 
đòi nuốt nhà, nhà chống cự lại và thường người ta hay phải chọn một bỏ một, nhưng riêng bên Viễn 
Đông nhờ triết lý Việt Nho chúng ta đã không bị bó buộc phải “ chọn một bỏ một “ nhưng đã 
giàn hòa cả hai và nói Nhà Nước như trên đã nói Làng Nước vậy. Đấy là hậu quả của một tiến 
trình văn hóa rất lâu dài nhưng vì quá lâu nên nhiều người đã mất ý thức, và dễ dàng đánh đĩ hai chữ 
quý giá vô biên là Nhà Nước. Khỏi nói thì ai cũng biết rằng người cộng sản khoái dùng hai chữ nhà 
nước, nhưng trong thực chất thì không còn nhà, mà đã không còn nhà thì nước có còn chăng hay chỉ 
còn là một danh từ trừu tượng không “ nước mẹ “ gì cho nhà cũng như cho con người cụ thể sống 
trong xương trong thịt.  

5.- Lý do CS phá gia đình 
Sở dĩ người cộng sản đả phá gia đình là bởi những lý do dễ hiểu sau đây: thứ nhất vì cộng sản từ phía 
Tây phát xuất là phía vẫn coi nhẹ gia đình. Thứ hai vì tuy trá hình dưới những danh từ nhân bản, nhân 
dân, nhưng thực chất thì cộng sản là công cụ của nhà cầm quyền, một thứ quyền tuyệt đối như chưa 
hề có trong lịch sử nhân loại nên thù ghét hết mọi thể chế đòi san sẻ quyền đó, như gia đình Đông 
phương nơi mà người cha không những là gia trưởng nhưng còn kiêm cả chức tư tế và chức quan án 
tức là vừa có quyền tế gia tiên vừa có quyền xử những tố tụng trong gia tộc để hạn chế tối đa sự chính 
quyền can thiệp vào việc nhà. Vì thế quả thật gia đình kiểu Đông phương là một chướng ngại vật cần 
được thanh toán. “ 

V .- Nước non chung một lời thề: Nước – Non 
( Việt lý tố nguyên: Kim Ðịnh ) 

1.- Thái độ của Lão và Khổng về “ Nước Non chung một lời thề “ 
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“ Một số học giả quen gán cho Lão tính chất Mẹ, còn Khổng tính chất Cha, hoặc nói kiểu khác 
quen cho Lão đại diện văn hóa phương Nam còn Khổng đại diện phương Bắc, rồi tự đấy suy luận ra 
hai nền đạo lý chống đối nhau. Đó là những suy luận nông cạn cần được xét lại để tránh những ngộ 
nhận có hại cho nền văn hóa nước nhà.   Sau nhiều công trình nghiên cứu tinh mật thì ngày nay 
những học giả lớn (Granet, Creel, Needham) đều công nhận là Lão, Khổng cùng chung hưởng một di 
sản tinh thần phương Nam. Nhưng trước sức xâm lăng của Tây Bắc thì có hai thái độ khác nhau: Lão 
thì tẩy chay và bảo cổ, còn Khổng thi hợp tác và theo thời (Tuỳ thời chi nghĩa đại hỉ tai).  

a.- Nếp sống Thanh đàm của Lão 
Tẩy chay của Lão trang được biểu lộ bằng cách rút lên núi rừng để cố duy trì lối sống thuần phác của 
thị tộc được nuối tiếc như Hoàng Kim trong đó mọi người đều được thong dong không quỷ quyệt, 
cũng không mưu trá, xảo khí, vì tất cả bấy nhiêu đã gây nên những tai họa đau thương tranh chấp như 
trong xã hội chiến quốc nước Tàu lúc ấy. Lão Tử cho rằng sở dĩ có sự đau thương đổ vỡ như vậy là vì 
đã đi theo văn minh Tây Bắc mà bỏ mất phác tố của Đông Nam. Những xã hội xa xưa đó ta có thể 
biết phần nào qua những xã hội người Mèo, Miêu, Lô Lô, Mường, Thái (primitive collectivisme, 
Needham 138). Trong những xã hội đó không có giai cấp, không có quyền bính, mọi vấn đề khó khăn 
đều do những người già trong “ nước ” phân xử, nên có thể gọi là xã hội vô chính phủ (anarchie theo 
nghĩa tốt nhất). Xã hội đó cũng không có tôn ti, nhưng nếu cố tìm ra chỗ cao thấp thì phần cao lại là 
đàn bà.  Lão Trang thường thượng tôn yếu tố Mẹ: “ ngã quý thực Mẫu “.   Đó là một lý do khiến 
nhiều học giả coi Lão là thuộc phương Nam. Điều đó đúng, nhưng không đúng đến độ có thể coi 
Khổng là văn minh cha, vì Khổng không duy phụ hay duy mẫu nhưng là song thân.  

Nếu lấy hai tiêu biểu Nước và Non mà nói thì Lão Trang tiêu biểu cho Non, Nho giáo biểu thị cho 
Nước, nhưng phải hiểu là Non Nước ở lúc Sơ Khai cả hai thuộc Viêm tộc: Sơn tinh Thuỷ tinh hãy 
còn bồ với nhau vì Sơn Thuỷ lúc ấy thuộc Viêm tộc đi đôi với Tiên Rồng: Rồng ở Nước Tiên ở Núi. 
Và nếu dùng chữ Động như Động Đình hồ thì với Khổng phải viết với bộ Thuỷ ( 洞 ) còn với Lão 
viết bộ Sơn ( 峝 ) , cả hai đều chỉ những tiểu bang nhỏ xuýt xoát gần bằng một ấp ngày nay, những 
viết với bộ Sơn thì là những vùng cao nguyên núi rừng, còn ở vùng đồng bằng thì viết với bộ Thuỷ 
như Động Đình hồ. Nhân tiện chỗ này chúng ta bàn đến câu sách Luận Ngữ VI. 21. Tử viết: 

“Trí giả nhạo Thuỷ, Nhân giả nhạo Sơn. 

Trí giả Động, Nhân giả Tĩnh. 

Trí giả Lạc, Nhân giả Thọ “. 
Trong quyển The Annalects of Confucius ông Arthur Waley đã có lý để hồ nghi câu này là do Lão, 
Trang vì nội dung là của Lão trừ có chữ Nhân đặt thay cho chữ Đạo, tức là “ Đạo giả nhạo Sơn, Đạo 
giả Tĩnh, Đạo giả Thọ ”. Thay chữ Đạo vào chữ Nhân như thế thì thật là hợp với Đạo giáo chủ 
trương ở trên núi, yên tĩnh, sống lâu thành Tiên v.v. 

b.- N     ếp sống Thanh nghị của Nho  
Tuy nhiên xét đàng khác thì câu đó không cần phải là của Lão Trang, vì đời Khổng chữ Nhân chưa 
có một ý nghĩa đối chọi với chữ Đạo như trong đời Chiến Quốc là đời Lão Trang sau này. Mà trái lại 
còn phản chiếu đúng trạng thái Nam Bắc một nhà Viêm tộc. Non Nước chung tình. Vì thế không có 
gì nghịch với việc quy câu trên cho Khổng Tử và có thể ông đã dùng chữ Nhân để chỉ những người 
tốt lành, ghét sự vũ dũng bạo tàn, và tẩy chay nhà cầm quyền xâm lăng, nên rút lên núi rừng, để duy 
trì hồn của dân tộc, của người bản thổ, tức là của Việt tộc đã trải qua ba giai đoạn lấy Núi làm điểm 
tựa là Thái Sơn, Ngũ Lĩnh và Phong Châu.  Đó là thái độ của những người không những tẩy chay 
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quyền bính mà còn chống cả những ai muốn cộng tác với chính quyền. Địa bàn của những người sau 
này là đồng ruộng, là xóm làng, thôn xã nên không dễ gì đúng lúc dỡ nhà chạy trốn trước kẻ xâm 
lăng, dẫu trong thâm tâm thì cũng một lòng chống xâm lăng bạo hành như người “ Nhân “ và có thể 
nói về cả hai người Nhân cũng như Trí là “ Nước Non chung một lời thề “.   Lời thề đó là chống đối 
chính quyền xâm lăng. Đó là điểm chung, chung ở chỗ cả hai là người yếu thế tuy kẻ ở trên núi, 
người dưới đồng bằng nhưng cùng là dân bản thổ, đang sống an vui bỗng bị kẻ xâm lăng từ Tây Bắc 
đổ xuống cướp đoạt đất đai và quyền sống tự do phóng khoáng bằng cách đem tròng lên đầu cổ 
những luật lệ khắt khe gò bó câu nệ rất đáng ghét. Tuy nhiên ghét thì ghét nhưng đánh lại không 
được nên đành cùng nhau: anh Non tôi Nước chung một lời thề. Anh chủ trương như đạo rút lui lên 
núi rừng để tẩy chay nhà cầm quyền. Đấy là một lối bất hợp tác rất hay, rất tốt nên tội gọi anh là 
nhân: “ Nhân giả nhạo Sơn “ . Còn chúng tôi thì sao đây, nhất định không thể lên Non cả, lấy chỗ đâu 
mà chứa, vả con đường chống đối có nhiều ngả: ngoài ngả tẩy chay con ngả hợp tác. Đường lối này 
thuộc trí: “ Trí giả nhạo Thuỷ “, cần cho những dân đã chôn chân dưới đồng ruộng. Lúa đã cấy, nhà 
đã làm, xóm làng đã tổ chức đâu ra đó, không thể nhất đán bỏ ra đi, và đi đâu? Thế mà chính quyền 
tuy là xâm lăng, nhưng đã nắm vững những nơi then chốt: đế đô và thị thành, chúng làm chủ tình thế 
mất rồi, dùng võ thì mình bất lực, lên núi thì không còn chỗ: có thế phải ở lại. Ở lại là tình thế bắt 
phải thế, xin anh biết cho: dầu sao kẻ đi người ở chúng ta cùng chung một lời thề.  

Lời thề chống óc võ dũng bạo tàn của kẻ xâm lăng để duy trì óc ôn lương nhu nhuận của Viêm tộc.  

Tuy nhiên mỗi người mỗi cách: anh lên Núi chửi đổng xuống mặt lũ xâm lăng vậy gọi là “thanh 
đàm “ còn tôi ở lại thì “ thanh nghị “, tức là phê phán chỉ trích, khi tế vi khi cương nghị tuỳ 
hoàn cảnh, miễn sao cải hóa được thái độ kẻ xâm lăng.  

Không đuổi được chúng thì phải tòng, nhưng có ba bốn kiểu tòng, tòng a dua, tòng mù quáng, và 
tòng để cách tức là cảm hóa như trong Hồng phạm nói “ kim viết tòng cách “. Hành Kim là theo để 
mà cải cách. Chúng nó cậy vào thế lực hay dòng máu ư? Tôi sẽ rao khắp hang cùng ngõ hẻm rằng “ 
thiên hạ vô sanh nhi quý giả dã “ = trong thiên hạ không có ai khi sanh ra đã cao quý, phải học tập 
mới được cao quý (Maspéro 109). Chúng nó coi dân như cỏ rác: tôi sẽ bảo vào mặt chúng rằng trời 
có chọn nhà cầm quyền nhưng phải có dân duyệt y. Và chúng ta có thể nói bóng bảy rằng: khi núi lở 
sông cạn là dấu nhà vua mất quyền vì sông núi tỏ ý không chấp nhận nữa thì trong câu đó núi chỉ 
anh, sông chỉ tôi. Chúng ta có ưng thuận thì chính quyền chúng mới đứng vững đư  ợc v.v  Đó là cái 
ý nằm ngầm trong hai thế ở đời trước kẻ xâm lăng. Cần phải đặt nổi lên mới hiểu được.  Khi Khổng 
Tử nói “ Ngô tùng Châu “ là ông theo hành xử thứ hai, lối xử lăn lưng đi theo quá trình tiến hóa của 
xã hội loài người gọi là tuỳ thời mà ở nhà Châu không còn là thời bộ lạc hay tiểu bang nhưng đã bước 
vào đợt liên bang..   Nhà Châu từ phía Tây tiến dần đến định cư ở Thiểm Tây, trước học với nhà 
Thương rồi dần dần cảm hóa theo văn minh Hoa Hạ và chiếm toàn quyền nhà Thương, nay Khổng lại 
tuyên bố theo nhà Châu thì ông có phải là Viêm gian, Thương gian chăng? Thưa có thể là Viêm gian 
mà cũng có thể không, cái đó còn tuỳ thái độ. Vậy khi ta xét thái độ của Khổng ta không thấy là 
Viêm gian mà chỉ là tuỳ thời, đi theo con đường cộng tác. Nhà Thương không còn nữa, có chăng chỉ 
còn ghi lại trong sách vở sử xanh, trái lại nhà Châu ban đầu là kẻ xâm lăng tiếm quyền, nhưng về sau 
đã cảm hóa và đẩy văn minh Viêm tộc và Hoa tộc đến độ cao hơn bằng thêm vào đó một yếu tố thiết 
yếu cho sự sống còn của dân tộc: một dân muốn sống mạnh thì phải phát triển nghĩa là phải vươn lên 
từ thị tộc qua bộ lạc để rồi lên tiểu bang đặng tiến đến liên bang (chư hầu). Mỗi lần mở rộng phạm vi 
là mỗi lần cá nhân phải hi sinh một số tự do này để được hưởng một số lợi ích khác, gọi vắn tắt là “ 
tuỳ thời” , thiếu chữ “ tuỳ thời “ thì thị tộc không trở thành bộ lạc. Bộ lạc không thể trở thành 
quốc, để rồi cường quốc, và sẽ bị đào thải do luật mạnh được yếu thua.  
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Cho nên dầu trạng thái sống ban sớ dưới bóng mẹ Âu Cơ có nhiều thơ mộng thì cũng phải từ giã lên 
đường tung hoành dọc ngang, không thể hoài cổ mà quên con đường tiến hóa được. Phải đặt câu nói 
“ Ngô tùng Châu “ vào tư thế đó mới nhận ra ý nghĩa tuỳ thời tiến bộ của Khổng Tử (xem Need II. 
104 trước khúc quanh lịch sử là sự xuất hiện đồ đồng với hai thái độ tiến bộ và bảo cổ, và P.C. 302 về 
đạo sĩ rút lên rừng làm trụt mất nội dung xã hội của những chữ Đạo, chữ Thiên nhiên ). 

2.- Lý do tại sao vương triều xâm lăng chỉ bách hại Nho mà lại coi trọng Lão 
Đấy là điểm đầu tiên cần phải nhắc lại tuy dầu nó đã bị quên ắng đi vì đã xảy ra lâu đời quá, và nhất 
là kẻ xâm lăng chỉ có ít nhiều yếu tố dị chủng ở cấp trên (Turc, Tartar, Tongouse) còn đại đa số cũng 
một dòng máu Viêm tộc, lại có nền văn hóa đã quá vững, nên sức đồng hóa rất mạnh vì thế mà vấn 
đề chủng tộc không bao giờ nên quan trọng và điều đó đã làm cho sự đồng hóa hai chủng tộc trở nên 
mau lẹ, có khi chỉ dăm ba thế hệ thì người ta không còn phân biệt ai là xâm lăng ai là bản thổ, và chỉ 
còn thấy chính quyền và vua quan một bên, còn bên kia là dân gian, nên người ta quên luôn lời thề 
của non nước, để rồi đồng hóa Nho gia với vua quan và bao nhiêu những sản phẩm của xâm lăng như 
pháp hình, can thiệp vào đời sống tư nhân, câu nệ hình th  ức v.v  đều đổ trọn vẹn lên đầu Nho giáo.  

Coi như bên phe kẻ yếu bị trị chỉ còn có Đạo giáo là đại biểu, mà quên rằng đó mới là đại biểu 
chống đối mà chưa kể tới đại biểu lăn lưng.   Đấy là một lối khác với lối tẩy chay, nên các 
vương triều xâm lăng chỉ đả kích có Nho giáo mà thường coi trọng Lão giáo hay ít ra là mần 
thinh.  Tần Thuỷ Hoàng chỉ đốt sách, chôn Nho sĩ, mà không đốt sách Lão, không chôn đạo sĩ, 
hơn thế nữa còn trọng dụng đạo sĩ để tìm thuốc trường sinh. Nhà Hán khi mới lên nắm chính 
quyền cũng khinh rẻ Nho gia mà trọng vọng Đạo giáo, cho mãi tới gần hai trăm năm Nho giáo 
lại mới được nể vì.  Tại sao Lão giáo đả kích chính quyền chuyên chế xâm lược lại được các 
chính quyền đó trọng vọng.  

Thưa vì nhà cầm quyền cũng hiểu tâm lý như thế này là các người hay nói thì đã thỏa rồi nói theo 
Freud đã thỏa mãn ở đợt miệng (stade bucale) nên không cần tìm thỏa mãn ở đợt hành động (stade 
génitale). Vì thế mà người phản đối nhiều lời không đáng sợ bằng những người ít nói bởi không nói 
thì rồi sẽ làm.  

Vì lý do đó mà chính quyền xâm lăng thả lỏng cho Lão Trang nhưng lại hà khắc với Nho giáo, 
vì thanh đàm không nguy hiểm bằng thanh nghị.  

Ngoài ra còn một yếu tố khác khiến chính quyền xâm lăng dễ bắt tay Lão Trang bởi Lão Trang mang 
theo một yếu tố rất gần gũi với văn minh Tây Bắc đó là Vu Nghiễn. Vu Nghiễn là một thứ tôn giáo 
cổ truyền của những miền Tây Bắc, Tây Tạng, Thanh Hải, Hồi, Kim. Đây là một thứ tôn giáo nặng 
chất pháp môn, phù thuỷ, đồng, bóng sau này đã bắt tay với Lão giáo lập thành những giáo hội thịnh 
đạt phần lớn ở mạn Tây và Bắc.  Giặc Hoàng Cân nổi dậy ở Hà Bắc. Những hỏa ngục đầu tiên của 
Lão giáo cũng phải đặt ở các miền Tây (Tứ Xuyên) và sau này có lẽ hợp với Vu bên Tây Tạng để 
thăng hóa ra ngành Phật giáo Mật tông. Nên một số học giả gọi Mật tông là một ngành của Lão 
giáo “ taoist départment “ (Needham II. 425). Phải chăng đấy là nguyên do làm nảy sinh truyền 
thuyết cho rằng Lão Tử cuối đời cỡi trâu xanh đi vào miền Tây? (xem thêm Taoiste héritier des 
chamanes P.C. 544).   Còn một lý do nữa khiến nhà cầm quyền ngoại xâm ưa Lão Trang hơn đó là 
những yếu tố ma thuật bùa phép bí truyền cũng hợp hơn với óc pháp hình ưa dùng thế thuật, cơ 
mưu, che đậy (P.C 506), ngược lại không ưa Nho giáo chỉ dạy có đạo lý và chính trị, mà là thứ chính 
trị công khai: cái chi cũng phải thanh thiên bạch nhật (Danses 610).  

Một lý do khác nữa là óc pháp hình. Một khi có pháp luật minh bạch thì guồng máy cai trị cứ thế mà 
quay như cái xe, ông vua dầu không hiền tài cũng cai trị được. Vì thế bị nông nghiệp chống đối, cả 
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Lão lẫn Nho (Creel 332). Tuy nhiên vì Lão chống đối cách quá om sòm kịch liệt nên cuối cùng thì 
sáp lưng với pháp gia (xem luật mạnh chống mạnh chấp ở chương III quyển Tâm Tư) vì thế được 
xâm lăng ưa hơn Nho giáo chống luật một cách hiệu nghiệm bằng đưa Lễ ra thay Pháp.  Đó là vài ba 
lý do nói lên mối liên hệ chặt chẽ giữa Lão Trang với miền Tây Bắc mà cụ thể là những vương triều 
khi mới xâm lăng (Tần) hay khi mới tiếm đoạt (Hán sơ).  

Vậy khi theo sát thực tại thì liền nhận ra không phải chỉ có Nho gia bắt tay với kẻ xâm lăng cai 
trị mà Lão giáo cũng bắt tay như trên địa hạt tôn giáo và pháp hình, gây nên một thực thể văn 
hóa chính trị, tôn giáo rất phức tạp, không thể nói đơn sơ là Khổng Bắc Lão Nam.  

3.- Nền Văn hoá Gươm, Trống, Đỉnh của phương Đông 
Tuy nhiên nếu cưỡng dùng một biểu thị để chỉ nền văn hóa Viễn Đông thì có lẽ nên dùng ba bảo khí 
là Gươm, Trống, Đỉnh (ba thứ bảo khí để biểu thị thiên mệnh, ai có ba món đó là có thiên mệnh tức 
là được trời uỷ quyền). Nếu ta dùng Gươm để chỉ Lý và phương Tây Bắc, còn Trống chỉ Tình và 
phương Nam, thì Đỉnh chỉ lò đúc cả hai ở phương Đông (Danses 852, 355 Hiérogamie 496).   Nói 
theo chủ trương triết thì Pháp gia từ Tây đại diện cho văn minh săn hái khi chưa xâm nhập và sau này 
là văn minh thị dân khi đã định cư.  

Lão Trang đại diện cho văn minh nông mục và thôn ấp xóm làng gọi là thôn dân cũng chính là dân 
bị trị hay là dân đen (Lê dân là dân có tóc đen, nhà Tần kêu là kiềm thủ: dân đen đầu. Có lẽ vì mấy 
người cầm quyền thời đó có tóc vàng vì thuộc Turc chăng).  

Còn Nho giáo là văn minh đỉnh đúc hai yếu tố lý và tình lại, làm gạch nối giữa thị dân và thôn dân 
cho thành nên văn minh chân vạc.  

Người xâm lăng hầu hết sống ở tỉnh thành, kẻ bị trị ở thôn quê. Cả hai lập thành một trận 
tuyến giao tranh như không thể đội trời chung.  Nhưng nhờ có Nho gia ra làm quan, làm kẻ sĩ, 
đại diện cho lê dân thấp mũi bé miệng đặng nói lên, can ngăn, đồng thời mở ra con đường tiến 
thân là hoạn lộ cho dân dùng học thức đi lên, và không ngớt làm suy yếu địa vị kẻ xâm lăng cậy 
vào dòng tộc bằng đề cao tài đức, coi thường địa vị thế tập. Nhờ vậy mà giữa hai bên kẻ trị và 
người bị trị có được chiếc cầu thông cảm, và làm nên một nét đặc trưng duy nhất trong lịch sử 
văn hóa nhân loại .” 

B.- Trong Sinh hoạt 

I.- Nét cong duyên dáng của Việt tộc 
( Văn Lang vũ bộ: Kim Định ) 

1.- Về việc lập viện khảo cổ Đông Nam Á 
“ Năm 1976 UNESCO tổ chức tại Thái Lan một cuộc hội thảo về khảo cổ miền Đông Nam Á. 
Trong những vấn đề đưa ra có khoản bàn về những dáng hình và mô típ được tạo nên trong quan hệ 
với ý nghĩa nghệ thuật của người chế tác di vật với câu hỏi đâu là nét đặc trưng của Đông Nam Á?  
Hội nghị chủ trương năm điểm, trong đó hai điểm liên hệ tới nước ta.  

Một là khuyến nghị nên hợp sức với Hội Đồng Quốc Tế triết học và khoa học xã hội để thành 
lập một nhóm các nhà khảo cổ của Đông Á và Đông Nam Á.  Hai là xin UNESCO lập viện khảo 
cổ chung cho Đông Á và Đông Nam Á.  

2.- Sự cần thiết phải có Triết tham dự:  Học, Hành, Lập, Quyền 

168



 169 

Vào lối 1978-1979 tôi có đọc trong báo Times một bài của học giả nào đó đang làm việc trong văn 
hóa Liên Hiệp Quốc còn nói lại vụ này, tiếc rằng trong cảnh tị nạn tài liệu tản mát hết chẳng còn biết 
ngày tháng tên tuổi liên hệ tới các điều ghi trên đây.  

Nhưng về ý chính và mục tiêu nêu lên thì đại khái là nhấn mạnh sự cần thiết phải có triết tham 
dự vì giả sử có lập được viện khảo cổ theo đề nghị cũng khó đạt được kết quả mong muốn, nếu 
thiếu sự tham dự của ngành triết nhất là triết Việt Nho, vì sự khám phá chỉ sẽ hạn cục vào đợt 
mỹ thuật, thí dụ về kiểu cách, dáng điệu, các loại hoa văn cùng là niên đại của hiện vật hoặc 
những liên hệ với các ngành văn hóa khác.       Bấy nhiêu điều tuy rất thú vị và cần thiết nhưng 
chưa vượt khỏi biên cương của những cái hữu hình để thấu vào hồn linh văn hóa, chưa nói lên 
được tại sao nét nọ kia là đặc trưng của miền ấy? Nếu thưa tại họ yêu thích như vậy thì xin hỏi 
tại sao lại yêu thích như thế? Thí dụ tại sao Tàu ưa thích hồi văn, tại sao các nét cong của Tàu 
nhỏ hơn nét cong của Việt. Tại sao trên các kiến trúc của Chăm có nhiều đường cong trên cửa 
sổ hơn bên Angkor Vat. Tại sao những đường nét của Việt lại bé nhỏ thanh thoát. Và nếu tinh 
tế thêm một độ thì sẽ đặt câu hỏi những nét thanh tú kia cũng như nét cong nọ có là những nét 
quan trọng hơn hết của Việt tộc chăng? Nếu có thì tại sao? Đó là những câu hỏi thoạt xem coi 
như lẩn thẩn do những người vô công rỗi nghệ nặn trán đặt ra chứ thường tình chẳng ai nghĩ 
tới. Cái đó đúng: văn hóa bao giờ cũng phải có giờ rảnh rang. Nhưng giả sử có giờ rảnh rang 
liệu có đặt những câu hỏi trên chăng. Và nếu có đặt ra được, liệu có trả lời nổi chăng, nhất là 
khi không thấy ơn ích đâu cả.  

Nhưng nếu bạn tìm về nguồn gốc dân tộc, đang tìm đâu là nét đặc trưng của Việt Nam để thành lập 
quốc học thì sẽ thấy đó là những câu hỏi quan trọng ít ra ở chỗ chúng có thể cung ứng chứng từ cho 
các lời quyết đoán rằng Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến.  

Chính trong chiều hường đó mà hôm nay tôi bàn về nét Cong và quyết rằng nét cong và thanh 
tú chính là những nét đặc trưng hơn hết của Việt nho, và đó là nét quý hóa vô biên: chính vì 
thiếu nó mà triết học Tây Âu đã sa vào những lỗi lầm chí tử khiến 25 thế kỷ triết học đã qua đi 
hầu như vô ích, phải làm lại toàn triệt.  

Ngược lại vì có được nét cong nọ mà triết Việt Nho còn đang được nhân loại đặc biệt chú ý cho mãi 
tới nay vì nó tiêu biểu cho một đức tính, một khả năng là đã móc nối vào được với nền minh triết, tức 
đã gây được nhiều hạnh phúc cho con người trong những điều kiện kinh tế hết sức eo hẹp.  Tinh hoa 
minh triết nằm trong hai chữ uyển chuyển mà Nho kêu là Quyền Biến hoặc vắn tắt là Quyền được 
đặt trên cùng, sau ba bước: 1/ học, 2/ hành, 3/ lập, 4/ quyền.  

Bước một là Học đã ít người bước vào nổi.  
Thế mà đến bước hai là Hành còn ít nữa.  

   Thế rồi hành lung tung thì nhiều, chứ hành có Lập trường thì hiếm, thế mà trong số hiếm hoi đó 
lâu lâu mới nảy ra được một hai người đạt được bước Quyền.  

Quyền là chi mà lại họa hiếm và được tôn quý như thế? Thưa đó là biểu hiệu của sự hòa hợp 
cùng tột, là hậu quả cua sự đúc lại hai hình Vuông cộng với hình Tròn xoe được nghệ thuật 
biểu thị bằng nét Cong.  

3.- Đúc Người: Đúc Tròn vào Vuông: Thời - Không nhất phiến 
Xin nhắc lại trong bài Đúc Người tôi đã bàn đến sự quan trọng của việc đúc: đúc trống, đúc gươm, 
đúc đỉnh với ý nghĩa sâu xa là đúc Người.  
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Người là chi mà phải đúc? Thưa Người là sự giao hội của hai nét Đất Trời, nói theo cơ cấu là Tròn 
Vuông hay Ngang Dọc. Ai cũng thấy ngay đó là việc diệu vợi đúc sao được, vì là hai dạng thức khác 
nhau: đã Tròn thì thôi Vuông, đã 4 Góc thì thôi Tròn. Đúng lắm, vậy mà tất cả Đạo làm người lại 
nằm trong chỗ đúc đó, nếu đúc sai thì không ra người. Nói khác Người là vật lưỡng thê: vừa có 
hình thể thù lù có góc cạnh, nhưng đồng thời lại có tinh thần bao la không mốc giới. Biết sống 
là biết pha hai thứ trái chiều kia cho đúng liều lượng. Liều lượng nói bao la trừu tượng là 2-3 
nôm na nói là “ vài ba “. Kinh Dịch nói là “ tham luỡng “ hay nói rộng là “ tham thiên lưỡng 
địa nhi ỷ số “. Xin nói ngay Đạo làm Người trở nên hiếm hoi, các triết đã thất bại trong việc đúc 
này. “  

Cái Khánh ở Huế tượng trưng cho nét cong.   Hình nét cong 

 
“ Thường thì các triết gia chỉ mải bàn về những chuyện Trời Đất cho đó là cao cả, mà cao cả thật cao 
như Trời, rộng như Đất. Vậy mà lại là những vấn đề tương đối dễ: vì chúng chỉ có một chiều: đã cao 
là cao, đã thấp là thấp, đã vật là duy vật, đã tâm là duy tâm, tha hồ mà múa bút chứ nói đến chuyện 
vuông mà lại tròn, có mà lại như không, không mà lại như có thì đành xếp bút. Thế là triết lý trật 
đường.  Nếu đi đúng nẻo thì phải bàn về con Người, về cứu cánh, về hạnh phúc con người, hết mọi 
con người. Bởi vì con người là thành tích chói chang hơn hết của Trời Đất gặp nhau, giao hội. Việt 
Nam kêu là giao chỉ, là chỉ Trời chỉ Đất giao thoa, khoa vi thể nay kêu là Thời Không liên tục 
(Time- Space - Continuum). Thực ra muôn vật đều là công hiệu của Thời Không giao hội, của Đất 
Trời gặp gỡ, nhưng nơi con người là một tác nhân, một “ Tạo hóa “ tức cái gì cũng phải làm lấy. Sự 
pha độ này được hiện thực trong cụ thể bằng chữ Quyền, bằng sự uyển chuyển giữa hai bờ đối cực 
được biểu thị bằng Tròn Vuông.  

Sự thống nhất Tròn Vuông với nhau được biểu thị bằng nét Cong lượn.   Cho nên nét Cong 
lượn là hình vẽ của chữ Quyền, là sản phẩm của lò Tạo hóa, của Thời Không, của Trời Đất giao 
chỉ.  Phải nhận thức sâu sắc về nền móng vạn vật và con người như hai chỉ Trời Đất giao thoa 
mới nhận ra được giá trị của vật biểu Tiên Rồng đi đôi, hoặc tiến thêm một bước nữa là bánh 
Trời bánh Đất ( bánh Dầy tròn chỉ số 3 (số pi), bánh Chưng vuông chỉ 4 phương đất).  

Đấy là biểu tượng mà nội dung hay hệ quả là văn hóa Việt toàn nói về con người, về những gì liên 
quan tới con người: ăn làm, yêu thương, giao tế, buồn vui, hạnh phúc chứ không có bàn về sự Hữu, 
về sự hư Vô như trong triết lý Âu Ấn xưa kia.                                                                                                                     
Trong các điều liên quan đến con người thì có một khoản được đặc biệt chú ý đó là Tình Duyên 
 Mở bất cứ quyền ca dao nào cũng thấy liền đó là những câu tình duyên, yêu thương, gửi gắm ngày 
cũng như đêm:  

“ Đêm qua và bốn lần mơ 
Chiêm bao thì thấy dậy rờ thì không. 

 
Chi vậy? Thưa là sốt sắng tích cực trong việc đúc đó.  Đúc chi? Thưa là đúc Người, nó sẽ mở đầu 
cho hết các cuộc đúc khác, mà tổng quát hơn hết là Trời Đất, Kinh Dịch kêu bằng hai danh từ nặng 
về tác động là “ Kiền Khôn “. Kiền Khôn là nói cụ thể hơn về hai cột cái của cổng chào mà quan 
khách nào cũng như muôn vật đều phải đi qua: “Âm Dương tương thôi nhi sinh biến hóa “.  
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4.-Quá trình hình thành nét Cong 
Thế rồi bỏ kinh sách để quay ra nhìn vào những điều quan trọng ta cũng thấy hai đàng đi đôi: như đền 
tế Thiên thì Nền phải vuông, Mái phải tròn. Xe vua đi thì Thùng (xe) vuông, Mui tròn. Người quân tử 
phải đi Giầy vuông đội Mũ tròn.   Trên đây dầu sao mới là những hình ảnh tuy rõ ràng nhưng còn 
đang ở thế sửa soạn đúc mà chưa đúc thực sự, nên Tròn còn là tròn, Vuông còn là vuông. Khi đúc rồi 
thì hậu quả phải là một hình thái mới. Vậy hình thái đó là chi? Thưa là nét Cong đó.  

Như vậy Cong là một hình thức xuất hiện do sự đúc Tròn với Vuông vào một, vì thế trong cổ 
nghệ Việt người ta thường gặp những đường cong lớn bao trùm hiện vật nên suy đoán ra được 
đó là sự nhập thể lẫm liệt của nền triết lý Thái hòa tức hòa Trời cùng Đất: hòa Tròn với Vuông 
mà trở nên nhu nhuyễn (Trung Quốc dùng hai tiếng đó để dịch chữ mandala cũng có tròn 
vuông).  Vậy mà nét Cong lớn lao nọ lại là của Việt tộc.  

Câu này rất lơ mơ nên cần phải minh chứng, vì khi đi vào nghệ thuật thì đâu cũng có nét Cong hết 
chứ có riêng gì Việt tộc đâu.  Nhưng nếu nhìn kỹ thì những nét Cong kia là hậu quả của óc thẩm mỹ 
mà không là hệ quả của triết.  Cả hai đều do trực giác lành mạnh, nhưng ở nghệ thuật thì nó bàng bạc, 
còn ở triết thì nó trở nên ý thức nên đi vào nền tảng và xuất hiện cả vào những cái khó làm. Rõ rệt 
hơn hết là Mái Nhà Cong. “ 

Hình Mái nhà cong 

                              
Mái nhà cong                             Nhà Tàu mái thẳng, chỉ cong sau đời Đường 

Nhà Ngọc Lũ : chi tiết thuyền cong (trống Ngọc Lũ) 
 

                
Hai chim                                               Một chim 

 

                                 
 

Nhà Hoàng Hạ                                     Nhà Quảng Xương 
 
“ Đó là nét cong lớn và khó hiện thực, nhất là khi nhà làm bằng tre, vậy mà vẫn cố làm cho mái nhà 
uốn lên, cho dao đầu cong vắt thì không còn là nét cong cầu âu, nhưng là một sự tính toán, một sự tìm 
cầu, để gửi gắm một ý nghĩ nào đó mà theo bầu môi sinh tinh thần thì đó phải là ý nghĩa của trời đất 
giao hội. “ 

Hình Thuyền cong 
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Thuyền cong trong Hoàng Hạ. 

Chi tiết đầu thuyền cong (trống Ngọc Lũ) 

 
“ Ngoài mái nhà thì đến thuyền cong, đó cũng là nét Cong lớn bao trùm toàn thể sự vật. Sau đến các 
Phủ Việt thì lưỡi đều cong, vì đó là đồ dùng trong những việc tế tự, tức là rất trọng đại linh thiêng. 
Khi róc xác ông Cổn người ta dùng dao Côn Ngô, có chỗ nói Câu Ngô để chỉ sự cong. Chúng ta rất 
có lý để suy đoán rằng những lưỡi rìu xoè (cong lượn) gặp được ở Đông Sơn làm nên nét đặc trưng 
của nó có liên hệ với những giao cong này, nếu không phải là chính nó gọi là Phủ Việt, vì nó hàm 
ngụ số 2-3, 2 giao long giao tay, 3 người (hoặc vật) ở dưới. “ 

 
Hình Lưỡi rìu xoè ở Đông Sơn 

 

 
 
 

Lưỡi rìu xoè ở Đông Sơn, trên 2 giao long giao tay, dưới hình 3 người hoặc 3 con thú. 
 
Khi bắn con cú người ta cũng dùng tên cong. Vì cú là chim bất hiếu ăn thịt mẹ, nên ý sâu xa là 
giống chống con người cần phải diệt nó bằng vũ khí đã mang đậm tính người là tên cong.  

“ Đọc những truyện như vậy ta thấy liền sự vô lý vì tên cong bắn sao được. Còn rót thịt thì dao nào 
đâu có quan trọng. Vậy mà đây lại quan trọng hóa bằng gọi tên dao là Côn Ngô vì hình dáng dao là 
Câu Ngô tức là cong, thì ta biết nó hàm ngụ một cái gì đó. Y như làm thẳng bớt tốn công hơn nhiều, 
vậy tại sao lại làm mái cong, cong đầu dao, thì phải hiểu tiền nhân muốn gởi gắm vào đó một ý nghĩa 
nào đây.  

Nếu ta lấy toàn khối văn hóa làm chân trời để có tiêu điểm thì sẽ quy định được đó là hậu quả của 
việc đúc Tròn vào Vuông: Tròn Vuông nằm trong thể lưỡng hợp mà trong nghệ thuật là nét cong 
lượn, tức là hậu quả cuộc linh phối giữa những gì Có cùng với cái Vô biên tức giữa những phương 
tiện có chất thể chỉ bằng những hình có góc cạnh với hồn linh biểu thị bằng cái không có góc cạnh 
tức là tròn. Vì tròn nên dễ động cũng như không hiện hình, không thể xem thấy nên là linh thiêng. 
Những đặc tính đó (năng động và vô hình) chỉ trỏ cái gì linh thiêng và khi nó nhuần thấm xác thể (chỉ 
bằng vuông) thì làm cho xác thể trở nên nhẹ nhàng và linh thiêng hơn (tiêu biểu bằng sự làm cùn 
những góc cạnh) kết quả là hình cong lượn mà tiêu biểu lớn lao là đường cong giữa âm và dương 
trong Thái cực viên đồ.  Đó là thứ vẽ lại “ quá trình “ hình thành của nét cong lượn. Vậy đó là nét đặc 
trưng của nghệ thuật Đông Nam Á.   Ông Laurence Binyon nhận xét: khi tiến về phía Tây ta thấy 
khuynh hướng đặt nặng trên cái gì đặc, chắc, vững. Còn tiến sang Tàu và Đông Nam Á thì khuynh 
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hướng đặt trên sự trôi chảy, lượn sóng, nhẹ như không khí (the spirit of man in asian art, Dover N.Y 
1963, p.82). Chỗ khác ông nhận xét sự nổi vượt của 

họa Đông Á là hoà hợp với thiên nhiên và đầy năng động tính như không muốn ở lại trần gian 
(Id p.27). Đó là nét đặc trưng của văn hóa Đông Nam Á mà Việt Nam là thủ chỉ.  

Vậy là đã đủ bằng chứng cũng như nền tảng để kết luận rằng nét cong lớn là của Việt tộc, hay nói là 
của Việt nho cũng được; nhưng phía Tàu vì chứa nhiều chất du mục, nên nét cong thường xuất 
hiện nhỏ, bằng những đường tỉa tót, không hẳn vươn lên địa vị chủ đạo như bên Việt.   Nhìn vào 
khảo cổ ta nhận thấy điều này: chỉ đến những Trống đồng muộn về sau mới dùng hồi văn cùng 
nhiều đồ án hình học gẫy khúc, còn trước thì chuyên dùng những đường cong lớn: ngay từ thời 
Phùng Nguyên phong cách diễn đạt đã tỏ ra ưa dùng những đường cong lớn lao lấy hiện vật, hoặc 
những hoa tiết tạo nên bằng những đường Cong hầu như không mấy khi kết thành hàng dọc. Các nồi 
niêu phần lớn phình bụng mà đáy tròn có thể nằm trong liên hệ này. 

Đến giai đoạn Đông Sơn là giai đoạn có thể coi như đỉnh cao chót vót thì thấy các đường Cong 
lớn tập hợp lại và chạy quanh mặt Trống, thân Trống, và nhất là Thuyền Cong cả con chứ 
không phải từng phần nhỏ. Rồi tới Mái Nhà Cong, cong ngay từ lúc Tàu chưa có Mái Nhà 
Cong thì ở Việt tộc đã cong rồi.  

Cái đình xưa (dân Bana kêu là Rong) bao giờ cũng có dao đầu cong vút. Những hình người Múa 
trong thể Nhún nhẩy đó là một thứ Cong sinh động. Sau này ta thấy Hài các bà đi cũng cong mũi.  

II.- Nét cong với nguyên lý Mẹ 
Đây là chỗ tiện để nhận xét về sự liên hệ giữa nét Cong với nguyên lý Mẹ. Nơi nào có đường Cong 
lớn là dấu còn nhiều nguyên lý Mẹ được coi như hồn thiêng để tẩm nhuận những cái quá gẫy khúc 
đến trở nên bớt gay gắt. Các bà ưa nét cong, cũng như Thân Hình có nhiều đường Cong hơn. Đó là 
dấu chỉ linh hồn các bà có sức thẩm thấu xác thân hơn. Nói đàn ông thiên về vuông nhiều nên thua 
các bà về sự cân đối và hòa hợp (là nền của sự đẹp). Văn hóa Việt tộc giàu nguyên lý Mẹ nên ưa nét 
cong.   Đây là chỗ cần bàn đến luật Giao chỉ theo đó đàn ông Trong là Dương ( Thể + ) nhưng Ngoài 
lại là Âm ( Diện - ) , nên có dáng dấp vuông gẫy góc, còn đàn bà Trong là Âm nhưng Ngoài lại là 
Dương nên giàu nét Cong lượn, đẹp hơn đàn ông. Luật này được biểu lộ trong hình Phục Hy Nữ Oa 
trong thế giao thoa thì ông lại cầm cái Củ (vuông) bà cầm cái Quy (tròn). 

III.-Phục Hy: Thể Dương Diện: Âm ; Nữ Oa: Thể Âm Diện Dương 
Thoạt coi tưởng là sai vì Phục Hy là Dương tượng Trời lẽ ra phải cầm cái Quy tròn, để cái Củ 
vuông cho Bà (Âm) chứ. Đó là ta quên luật Giao chỉ. Đàn ông mê đàn bà (hoặc ngược lại) vì chỗ 
quên này: thấy đàn Bà đầy Dương nên mê như điếu đổ. Chả là đàn ông cốt Dương nhưng sơn 
bằng Âm, nên lòng mê Dương, thấy các Bà tráng men Dương nên mê nhưng đem về cọ xát quá 
mạnh làm bong hết men Dương, trật lại còn có Âm, mới chán thấy mồ.  

Muốn tránh tai họa nọ cần phải luyện đúc để lúc “ hết nạc vạc đến xương “ thì xương không còn là 
Âm nữa mà là Âm đức cũng gọi là cái Nết: có sức đánh chết cái đẹp.  

Nhà uyên tâm Karl Jung đã hé nhìn ra luật Giao chỉ này khi tuyên bố linh hồn đàn bà có giống Đực 
(gọi là animus) còn linh hồn đàn ông có giống Cái (anima).  

Ông dùng hai chữ anima animus là Hồn này vì tiếng Âu Tây thiếu từ nên phải dùng chữ Hồn, chính 
ra không phải là Hồn mà là Vía: Vía đàn ông giống Cái (anima), Vía đàn bà là Dương giống đực 

173



 174 

(animus).  Nếu ta chỉ Dương bằng linh hồn, còn Âm bằng thể xác thì linh hồn đàn bà xuất lộ 
nhiều hơn nơi thể xác (tinh anh phát tiết ra ngoài).  

Theo triết gia Ortega Y Gasset thì chính đàn bà đã thiết lập ra nền văn hóa hướng vào việc chăm 
sóc xác thân: khởi đầu là sự trang sức thân hình, kế tới là sự sạch sẽ, tăng thêm bằng tinh chất của 
hoa hương, rồi kết hậu bằng phép lịch sự với những động ứng và điệu bộ vi tế. Chính cái xác thân 
được tẩm nhuyễn đậm chất linh hồn nọ là nền tảng làm nên sự duyên dáng cũng như giàu sức lôi 
cuốn đối với đàn ông.  

IV.- Văn minh Du mục và Văn hoá Đông Á 
Người ta nhận ra rằng những họa đồ hình học là dấu chỉ đã đi vào lý trí, thiên trọng về đàn ông 
rất nhiều, tức là yếu tố dẫn vào văn minh thành thị, có óc du mục chuyên chế, vì thế những nghệ 
thuật ưa đồ án hình học kéo dài và gẫy khúc thường đi với chế độ chuyên chế và thành thị y như 
hình vuông vậy: nó nói lên cái chi gãy gọn, thiếu sự uyển chuyển duyên dáng. Văn minh đực rựa của 
du mục ưa lý luận tranh biện.  

Văn hóa Đông Á ưa nghệ thuật (thay vì logic thì học Kinh Thi) đề cao lễ nhượng, coi tục lệ hơn 
cả luật tắc. Một trong những lý do Mạnh Tử bị coi kém hơn Khổng Tử vì tính ông “ khuê giác “ (bắt 
góc, ưa bẻ bác) tức ít nguyên lý Mẹ hơn Khổng Tử.    Nhóm vẽ mẫu nào đó gần đây chịu ảnh hưởng 
của mini jupe cứng cỏi đã cắt ngắn cái áo dài của các bà các cô Việt Nam, coi nó cũn cỡn thế nào ấy, 
mất đi biết bao làn sóng kiều diễm linh động của cái áo dài xưa lúc chưa bị ảnh hưởng cái váy ngắn 
của Âu Mỹ.    Ở chỗ này ta có thể nhận xét mấy tiêu biểu của Việt có phần thâm thiết hơn của Nho: 
đó là áp dụng Vuông Tròn vào việc ăn như bánh Dầy bánh Chưng. Điều này hàm ngụ hai ý nghĩa: 
thứ nhất việc đúc tuy nói về sự Vật mà chính ra là nói về Người. Người phải làm thế nào để cho hai 
chữ Trời Đất giao thoa nơi mình đúng liều lượng Giao chỉ (3-2) mới thực là con Người chân nhân. “ 

                
 

Hình áo dài thướt tha 

Aó dài cụt ngủn làm sao tạo được nét cong tha thướt diễm ảo này ? 
“ Thứ đến sự đúc biểu thị bằng sự Ăn, sự Tiêu hóa, tức Vuông Tròn phải được tiêu hóa biến thể mới 
làm ra nét thứ ba.  Vì vậy ngoài bánh Dầy bánh Chưng thì còn có truyện Trầu Không nói lên sự đúc 
một cách sinh động: cây Cau chỉ Trời, đá Vôi chỉ Đất, cây Trầu quấn lấy cả hai, vậy đã là nối kết, nay 
lại được người nhai ra hòa lại, hóa nên một thực thể mới là màu đỏ tươi như máu, ý nghĩa của sự đúc 
thâm thiết biết bao. Cho nên tiên Tổ đã dùng miếng Trầu làm đầu câu truyện đúc ra con Người. Thật 
là chí lý.   Đến đây ta có thể đưa ra hai nhận xét một riêng một chung.  

V.- Phân biệt riêng chung giữa Việt và Nho 
Riêng là giữa Việt với Nho thì ta thấy Việt đi sâu hơn như vừa nhận xét về việc ăn, uống, ở. Vì vậy 
mà ta thấy Việt ưa những hoa văn có đường cong lớn, cũng như hiện thực mái nhà cong, thuyền cong 
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trước người Tàu.   Tàu cũng ưa đường cong nhưng như đã nói thường là đường cong nhỏ bé. Về 
nhà trong Kinh Lễ có câu (608) “ phá ngung nhi ngọa hợp: phá góc để hòa hợp như ngói “ (lợp 
nhà). Chưa hiểu tác giả câu nói muốn ám chỉ hình tượng nào, nhưng cứ xem chung thì đoán được đó 
là những sự hợp nhỏ bé y như một mái nhà gồm rất nhiều ngói vậy.  

Việt làm cong cả một mái nhà còn Tàu chỉ hòa hợp nhiều ngói trong mái nhà. Đó là nhận xét riêng.  
Còn nhận xét Chung là đường cong không chỉ do lương tri hay khiếu thẩm mỹ, mà chính là biểu 
tượng của một nền triết lý Thái hòa giữa Tròn Vuông, một nền triết hàm hồ thượng thặng. Lúc 
trước khi Đông Tây mới tiếp cận nhau thì Tây Âu đã đánh giá rất lầm khi muốn kéo văn hóa Việt 
Nho vào một duy nào đó.   Thí dụ bảo Việt Nho là Vô thần, phe khác cho là Hữu thần. Sự thực 
thì Việt Nho không Hữu không Vô, mà thuộc loại Cong tức là tham dự vào cả hai, cả Có lẫn 
Không.  

Không mà lại có. 
Hữu nhược vô, thực nhược hư. 

VI.- Việt Nho: Đại biểu cho nền triết lý Hoà giải 
Bảo Việt Nho là duy nào cũng sai: không duy Tâm cũng không duy Vật nhưng trong Vật có 
Tâm, trong Tâm có Vật, “Âm trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn “ . Đó là triết 
hòa Trời với Đất, hòa Vuông với Tròn, gọi kiểu khác là Giao chỉ: hai chỉ Trời Đất giao nhau.    
Áp dụng vào thực tế đó là triết lý ưa chuộng Hòa giải, lấy chín bỏ làm mười, tránh tuyệt đối 
hóa, tránh quan trọng hóa quá đáng một sự kiện, một biến cố, coi mọi sự trong thể biến động, 
nay còn mai mất, nên tránh lối sống khắc nghị, giữ tâm hồn thanh thản, tránh những lo âu 
phiền muộn: được thua cũng chỉ coi là gặp thời hay thất thời, tránh xa giai cấp, càng tránh xa 
hơn nữa giai cấp đấu tranh, thay vào là lễ nhượng kính tôn: lấy cách sống như chơi làm lý 
tưởng, uyển chuyển trong thái độ, uyển chuyển trong tâm hồn. Đây cũng là lý do tại sao tiền 
nhân ưa thơ, vì thơ là lôi nói làm cho sự vật mất góc cạnh, trở nên chập chờn, biến thực ra 
mộng, mộng ra thực: âm u dạt dào như những bức tranh thuỷ mạc diễn tả cùng một tâm trạng: 
sự vật đã không có góc cạnh lại còn thường phủ lên bằng đám mây cong lượn. Tranh ấy cũng 
như óc sính thơ đều nằm trong ảnh hưởng của nét cong giao chỉ nọ.  

VII. Nét Cong thanh thoát: Kết hợp luật Tả nhậm hay “ Chí Trung hoà “ 
Xin thêm ít lời về sự thanh thoát: những đường chỉ nhỏ nét chạy dài có khi vòng bao cả sự vật là do 
luật Tả nhậm hay luật chí Trung hòa. Càng vào thì càng nhỏ, nhưng sức bao quát lại càng to. Cho nên 
nét Thanh thoát là hệ luận của nét Cong, nét Cong thành bởi sự cong tròn nuốt nét vuông mà thành 
cong lượn. Muốn nuốt được nét vuông thì nét cong Tròn phải đi vào, phải nhỏ lại ức hiện thực 
nguyên lý có chí Trung thì mới chí Hòa. Và đó cũng là con đường để hiện thực được nét cong lượn 
cũng như nét thanh tú cách đúng tinh thần.  

VIII.- Việt Nho: Tiêu biểu cho nền triết lý Hòa hợp 
Nhân loại đang đi tìm một triết lý Thái hòa nghĩa là không Tròn không Vuông để có thể hòa đựơc 
tinh thần với vật chất, Đông với Tây, Đạo học với Khoa học mà hiện chưa tìm ra. Vậy xin giới thiệu 
cho tới nay mới có Việt nho là loại triết lý thứ ba đó, nó không Hữu vi mà cũng chẳng Vô vi, nhưng 
là An vi với đường Cong bao la như vũ trụ: bao trùm lấy mọi cái góc cạnh.   Đó là nền triết cần thiết 
cho thời đại mới khi chân trời của mọi tri thức đều mở rộng. Nhớ lại thuyết tương đối đã minh chứng 
sự vô dụng của toán học hình học cũ trong cái vũ trụ quan mở rộng này, chỉ vì nó thiếu nét Cong bao 
la: theo hình học cũ thì hai đường chạy song song chẳng bao giờ gặp nhau. Đó là nói nhỏ chứ nói to 
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ra vũ trụ hay Chỉ trên địa cầu, hai Chỉ cùng chạy lên bắc cực thì sức mấy mà không gặp nhau. Cũng 
vậy triết học cổ điển Tây Âu xây trên những ý niệm sự vật bé nhỏ không thể hòa hợp nhưng nếu đặt 
nó vào cái vòng bao la vũ trụ thì chúng sẽ hòa hợp được hết, nghĩa là chúng được chứa đựng trong 
cái vòng Thái hòa, cũng gọi là vũ trụ chi tâm.  Chính vì thế, nên triết Việt nho nhằm lấy tâm vũ trụ 
làm lý tưởng tâm hồn, tâm hồn phải mở ra bao la như vũ trụ để có thể nói ‘ngô tâm thiện thị vũ trụ’ 
thì sẽ nói được “ vũ trụ nội mạc phi phản sự “ trong vũ trụ không việc gì không phải là nghĩa vụ của 
tôi. Cho nên nói được nét cong Việt tộc có thể dùng làm tiêu biểu cho việc kiến tạo nền triết hòa 
hợp mà nhân loại đang mong tìm. “ 

IX.- Hiệt củ hay lối xử thế của người xưa 

1.- Định nghĩa Hiệt củ 
“ Hiệt Củ: hai chữ lấy trong sách Đại học, có nghĩa là dùng Tâm mà đo người khác. Chữ “ Hiệt 
“ viết như chữ Khiết (cùng chữ mà âm khác) có nghĩa là tâm trong sạch lọc khỏi những ý niệm bái  

vật, lấy cái tâm đó mà đo người thì cũng như nói yêu người bằng mình, nhưng hai chữ hiệt củ có hơi 
hưởng cơ cấu (do chữ đo đạc) nghĩa như sau: ý đó cũng được diễn tả trong câu sau:  “ Kỷ sở bất dục 
vật thi ư nhân “ . Điều mình không muốn ai làm cho mình thì đừng làm cho ai.  Trên đây là một câu 
nói lên đạo xử thế rất phổ thông, nhưng thường được coi như của riêng Việt Nho vì có tên là hiệt củ 
với lối trình bày gọn ghẽ và nhất là tiêu cực của nó.   Tuy nhiên đến nay thì nó cùng với Việt Nho đã 
trở nên lu mờ, nhiều người không còn dám động tới, hơn thế nữa nhà “ cách mạng “ vĩ đại của Tàu là 
Mao Trạch Đông đã đưa ra nguyên lý ngược lại là “ điều mình không muốn ai làm cho mình 
thì hãy làm cho người khác “ . Nhắc đến Mao chẳng qua vì Mao đã nhại câu cách ngôn trên, chứ có 
cộng sản nào mà không thi hành như vậy đâu. Tệ hơn nữa trên thế giới ngoài cộng sản, còn biết bao 
người cũng thi hành theo đó, nếu không vì vô tình thì ít ra vì không có tiêu chuẩn nào khác hướng 
dẫn, và rồi thấy làm như vậy cũng chẳng sao. Nói khác bất kể tới tiêu chuẩn hiệt củ mà rồi thấy đời 
cũng xuôi: cũng tiền tài danh vọng đầy đủ. Cần chi phải hiệt củ, hay nói chung thì chẳng còn mấy ai 
thấy tiêu chuẩn hiệt củ là quan trọng. Vì thế bài này sẽ bàn đến điểm đó.  

2.- Sống cho no tròn để đạt hạnh phúc 
Chúng ta đã bàn luận nơi khác về mục tiêu cuộc sống này là phải sống sao cho no tròn, sao cho 
phát triển hết mọi khả năng có thể được, cũng như đáp ứng được những nhu yếu, những khát 
vọng sâu thẳm nhất của con người, và khi đạt được thì dấu hiệu là sung sướng, an vui, nói gọn 
là hạnh phúc.  

Hạnh phúc cao hay thấp là phát triển được nhiều hay ít khả năng, đáp ứng được nhiều hay ít nhu yếu 
cao thấp.  Như vậy kết luận được rằng cứu cánh cuộc đời này là đạt hạnh phúc, y như khi ta trồng 
một cụm hoa hay một cây trái ta mong cho cây ra nhiều hoa trái hết cỡ có thể vậy.   Hóa công với con 
người cũng thế, nên đã là người thì phải là người hết cỡ, mà dấu hiệu là được hạnh phúc, cho nên ta 
chắc tâm rằng hạnh phúc là một tiêu chuẩn giá trị: nói rộng ra là cái gì làm cho ta vui thích, giúp ta có 
cuộc đời thoải mái thì đấy là điều hợp cho tiêu chuẩn trên, nói kiểu thông thường đó là điều phải lẽ, 
hợp đạo:  

3.- Đừng quấy phá lân nhân ngay ở việc nhỏ nhất 
khi ta cư xử với lân nhân mà ít nhất là không làm cho lân nhân bị khó chịu thì đấy là bước đầu tiên. 
Ta không vặn ti vi ồn ào làm phá vỡ bầu khí an tịnh của lân nhân, không hội họp ăn nói bô bô mãi tới 
muộn giờ làm ngăn trở việc ngủ nghê của lân nhân thế là “ đúng Đạo “ . 
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Đừng ngại hạ chữ Đạo xuống đến những phép lịch sự như vậy: vì đạo cũng như đời sống làm 
nên bởi những cái nho nhỏ như vậy đó: cái sẩy làm nảy cai ung. Biết bao cuộc hạnh phúc tan vỡ, 
bao cuộc đời khổ luỵ truy căn ra cũng chỉ vì những cái nhỏ mọn làm nên. Vậy không làm cho ai khó 
chịu phải là bước đầu tiên, có giữ được mới không vô tình làm sứt mẻ hạnh phúc của tha nhân.   

Bước thứ hai tích cực hơn liên hệ tới những người bó buộc ta phải có sự tiếp xúc cụ thể hơn, như thân 
nhân hay lân nhân vì vậy khó hơn nhiều vì con người rất khác nhau ở sở thích, cái tôi ưa đã vị tất 
là cái anh thích, do đó có muôn vàn lối cư xử. Nhưng nhiều tới đâu ta cũng có thể quy ra hai loại 
lớn: một là Nhân Nghĩa hai là Chủ Nô.  

4.- Quan niệm về Nhân Nghĩa và Chủ Nô 
Cả hai đều căn cứ trên quan niệm về con người, một coi Người như sự Vật, còn một coi người như 
một thực thể riêng biệt, linh thiêng hơn vạn vật. Về quan niệm người như sự vật thì thực ra không 
có ai chủ trương rõ ràng như vậy, nhưng do cách đối đãi ta có thể rút ra hệ luận.  

a.- Quan niệm Chủ Nô:  coi con Người như sự vật 
Thí dụ lối chủ nô phát nguyên từ quan niệm coi trọng sự vật, không dám nói là hơn con người, nhưng 
trong thực tế thì như vậy, quan niệm đó đã kết tinh vào câu nói của cộng sản là hạ tầng kinh tế chỉ 
huy thượng tầng văn hóa. Thực tế là xưa kia các xã hội La Hy căn cứ trên tài sản để đánh giá người:  

có tiền đền trăm ngàn thì được quyền bỏ phiếu, không trăm ngàn nào thì không được bỏ phiếu nào. 
Đó là quan niệm căn cứ trên sức mạnh, do đó chính sức mạnh đã trở nên tôn chỉ của cuộc sống. Lại 
sống đi theo lối đấu tranh để sinh tồn, trong đó kẻ được thì chiếm đoạt nên có của và làm chủ, kẻ thua 
bị tước đoạt phải làm nô. Nô không là người mà chỉ là sự vật, chủ muốn giết hay bán đi đều tuỳ ý như 
bán một đồ vật. Vì vậy tuy không nói rõ ra nhưng hậu quả là thế tục coi con người như sự vật. Và xin 
nói ngay là chính quan niệm này đã chỉ huy các xã hội cổ xưa và đổ khuôn mọi liên hệ của con người 
vào mối liên hệ duy nhất là chủ nô.  Ngày nay liên hệ này không hiện hình rõ rệt nhưng nội chất vẫn 
còn, vì thế triết hiện đại gọi là “ I-that “: tôi với cái đó, “ Je et cela “.  

Tất cả mọi người chỉ là cái “ that “ cái “ cela “ tuỳ quyền tôi quản lý.   Khỏi nói thì ai cũng thấy cộng 
sản nắm giải quán quân trong việc thể hiện tương quan I-that này, biến các xã hội nó cướp đoạt được 
thành các nhà tù vĩ đại khốn khổ khôn lường. Tất cả bấy nhiêu khổ luỵ đã xa hay gần khởi nguồn từ 
quan niệm người như con vật, hay sự vật. 

b.-Quan niệm Nhân Nghĩa: coi con Người như con Người 
Ngoài quan niệm người như sự vật thì có quan niệm Người như Người, mới nghe như nói quẩn, 
nhưng khi đã biết quan niệm người như sự vật thì mới thấy sự đặc biệt của quan niệm người như 
người vì lối giao liên của nó căn cứ trên Nhân Nghĩa đặt nền trên hai yếu tố: trước hết là định nghĩa 
con người trên Nhân, Việt Nho nói “ nhân giả nhân dã “ chính đức Nhân làm nên Người. Nhân là 
gì? Thưa là cái mà khi người nào có thì tỏ ra Nhân tình, Nhân hậu, Nhân ái, Nhân như     ợng  Còn 
nghĩa là gì? Sách Trung Dung định nghĩa là “ nghi “ : “ Nghĩa giả nghi dã “. Chữ nghĩa do chữ nghi, 
mà nghi tối hậu là thuận theo Trời cùng Đất. Theo đó nói “ Thiên Địa lưỡng nghi “. Theo nghĩa 
thông thường là thích nghi: thích nghi với tình người: nó tuỳ hoàn cảnh mà khác nhau. Hoàn cảnh đó 
khi nói cách tổng quát và với con người thì có 5 vị trí: 1/ vợ chồng, 2/ cha con, 3/ vua tôi 4/ anh em. 

X.- Bằng hữu. 
Đấy là nền tảng, còn khi pha trộn vào nhau cùng với thời gian không gian thì làm nên vô số trường 
hợp không thể nói hết, và lúc ấy cần đưa ra một nguyên lý thực tiễn để giúp đỡ đó là Hiệt Củ, dùng 
thước vuông mà đo: square measuring, nói đến vuông là nói đến cái gì có mốc giới, cụ thể, có một 
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không hai trong lúc đó, nên chỉ có người trong cuộc có quyền quyết định, thầy dạy hay sách vở 
không thể thay thế được, vì thế phải lấy bụng ta suy ra bụng người. Đó là câu nói bình dân diễn tả 
đạo Hiệt Củ: điều mình không muốn ai làm cho mình thì đừng làm cho ai. Đó là khuôn vàng thước 
ngọc.  Nhiều người cho đó chưa là cao vì còn tiêu cực. Tất nhiên rồi, nếu nói trong lý thuyết thì chưa 
đủ cao thật. Muốn cao phải nói kiểu tích cực là điều tôi muốn người khác làm cho tôi thì tôi phải làm 
cho người khác thế mới tích cực, mới cao trội hẳn lên. Tuy nhiên đây là nói lý thuyết còn trong thực 
tế thì khó vô cùng. Thí dụ tôi muốn người giàu san sẻ cho tôi ít tài sản, thì tôi cũng san sẻ cho người 
khác. Nhưng cho ai? Bao nhiêu? Nó kéo theo vô số vấn đề ghen tị (người có kẻ không) kẻ nhiều 
người ít, rắc rối vô kể. Vậy mà chưa hẳn trầm trọng cho bằng rất có thể phạm đến tự do tha nhân. Vì 
không phải bất cứ cái gì mình thích mà người khác thích, anh thích hot dog mà tôi đâu có thích, nay 
anh bắt tôi ăn, tôi không chịu, anh giằn tôi ra nhét vào thì đâu có làm cho tôi sướng. Đó chỉ là thí dụ 
để chỉ sự áp đặt mà lối yêu tích cực cơ thể dẫn tới, như ta thấy trong chế độ cộng sản.  

XI.- Cách yêu Người cuồng nhiệt của CS 
Đừng ai nghĩ rằng cộng sản không yêu người mà phải nói rằng cộng sản đã nảy sinh do lòng yêu 
người rất tích cực, họ bất bình vì thấy người bị tước đoạt, nên muốn chấm dứt nạn người bóc lột 
người, thế mà cuối cùng cộng sản đã trở nên những kẻ bóc lột người khác đến tận cùng, tước đoạt 
không những tài sản mà luôn cả ý nghĩ, cảm tình, những tình tự tư riêng thuộc bạn bè, anh em, cha 
mẹ. Ấy chỉ vì họ đã yêu theo lối tích cực: họ giằn người ta ra để lèn vào những điều họ thích: vô 
thần, vô gia tộc, vô quốc gia. Vậy có nghĩa là lối yêu tích cực rất dễ đốc ra quan niệm về người 
như sự vật tức yêu kiểu chiếm đoạt, coi lân nhân như một đối vật mà mình cần chiếm lấy để 
làm ra của mình, tức bắt kết mọi người khác phải đồng nhất mình cả trong niềm tin lẫn tình 
cảm, ý nghĩ, đường đi nước bước.  

XII.- Lối yêu Người dè dặt của Việt Nho 
Đó chính là lý do tại sao Việt Nho rất dè dặt không dám trình bày “ hiệt củ “ theo cung cách tích cực.  
Sách Trung Dung (13) nhắc lời Khổng Tử rằng: 

“Quân tử chi đạo tử, Khâu vị năng nhất yên: 
Sở cầu hồ tử dĩ sự phụ, vi năng dã. 

Sơ cầu hồ thân dĩ sự quân, vị năng dã 
Sở cầu hồ đễ dĩ sự huynh, vị năng dã 

Sở cầu bằng hữu dĩ tiên thi chi, vị năng dã 
 

Đạo quân tử có 4 điều mà Khâu này chưa làm nổi một: 

Phụng sự cha như tôi mong cho tôi phụng sự tôi,điều đó tôi chưa đạt. 
Phụng sự vua như tôi mong đại thần phụng sự tôi,điều đó tôi chưa đạt. 
Phụng sự anh tôi như tôi mong em tôi phụng sự tôi, điều đó tôi chưa đạt. 
Cư xử với bạn hữu tôi như tôi muốn bạn tôi cư xử với tôi, điều đó tôi chưa đạt.” 
 

Tôi chỉ cố gắng hiện thực những đức thường thường: cẩn trọng những lời nói thông thường. Trong 
mấy khoản đó nếu có điều nào không đủ thì không dám không cố gắng, nếu có điều nào thái quá thì 
không dám không tận lực, sao cho lời theo việc, việc theo lời. Đó không phải là dấu chí thành của 
quân tử sao. Điểm khác thứ hai của lối Nhân Nghĩa là nhấn mạnh trên Tình người mà bỏ nhẹ Lý 
sự. Theo câu phương châm triết lý An vi: Lý là lý sự mà Tình là tình Người. Đó là câu nói đặc biệt 
vì người duy lý thì đi theo quan niệm sự vật về người nên không trọng Tình. Cần phải đi lối tình mới 
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trông hiểu được người vì con người làm bằng 1 lý 9 tình. Muốn đạt Tâm con người thì phải đi theo 
lối Tình, Việt Nam quen nói tâm tình là vì vậy. Không có lối nào phát triển tình cảm tự nhiên, 
trong trắng bằng tình cảm gia đình vì đây là những tình cảm tự nhiên cao thượng, khi đã thấm 
nhuần những tình cảm đó thì dễ dàng xử với mọi người đúng hiệt củ, tức gây hạnh phúc cho 
người.  

Chữ hiệt củ Mỹ dịch là square measuring thì mới dịch có nghĩa đen. Chính chữ hiệt cũng là chữ 
khiết, là làm cho trong trắng cái thước đo, mà thước đo ở đây là bụng: suy bụng ta ra bụng người, 
nếu bụng ta tốt thì sẽ cư xử với người tốt, tốt bụng hơn hết thì không đâu bằng sự đối xử với 
nhau giữa những người ruột thịt. Vì vậy lấy tình nhà làm mẫu cho tình nước, gọi vua quan là phụ 
mẫu chi dân chính là thế: muốn cho vua quan yêu cái dân yêu, ghét cái dân ghét. Và khi vua quan đặt 
mình làm dân, và không muốn người cai trị làm cho mình những điều chi thì đừng làm cho dân 
những điều đó. Mọi mối liên hệ khác cũng rập khuôn như vậy. Đó gọi là hiệt. “ 

XIII.- Trong nếp sống Ở đời 

1.- Trống Đồng và hai chữ Hồng Bàng 
“ Thiên Nga hay Hồng Bàng là họ Thuỷ tổ nước ta. Trước kia tôi chỉ được nghe qua huyền thoại 
không cảm thấy mấy rung động, nhưng từ ngày tôi nhận ra nó liên hệ mật thiết với khảo cổ thì hai 
chữ Hồng Bàng bỗng trở nên óng ánh chói chang gây cảm xúc rung rinh tràn ngập, đã vậy còn mang 
theo cả hào quang của khách quan tính rất khoa học. Xin trình bày ít điểm sau đây:  Khảo cổ nói ở 
đây là trống đồng Ngọc Lũ mà trên mặt có hai hình chim lớn đậu rợp nóc nhà sàn. Nếu chỉ xem có 
trống thì không mấy ý nghĩa, nhưng móc nối vào truyện Hồng Bàng thì giá trị tự nhiên bật nổi 
hẳn lên. Trước kia Hồng Bàng chỉ là một hình ảnh tượng trưng, nhưng nay nhờ trống đồng tôi thấy 
trực thị được hình ảnh về Hồng Bàng mà tiền nhân đã ấp ủ và tạc ra hình để lưu lại cho con 
cháu. Tôi thấy có một cái gì vững chắc dùng được làm bàn nhún có tính chất khách quan khoa 
học khiến cho cuộc ngoi ngược về Nguồn (tố nguyên) trở nên đầy hứng thú.  

2.- Huyền sử tràn ngập Chim 
Thoạt đi vào huyền sử nước nhà ta liền nhận ra mình đang bước vào bầu trời tràn ngập những 
chim là chim. Trong khi quan sát ta thấy cả hai loại đáng chú ý: một là chim Trĩ hai là con Hồng 
Hộc. Tôi nói loại mà không nói thứ vì thứ là phạm vi điểu học, hay cả khảo cổ, ở triết chỉ cần biết 
loại chim là đủ.  

a.- Việt Trĩ: thời thờ Mặt Trời ( Viêm Việt ) 
Vậy Trĩ là loại nổi hơn hết, lông được dùng để múa, để trang sức áo quần. Xưa áo các bà đều thêu 
hình chim trĩ, lông nó kêu là địch là vũ, nên áo đó kêu là đ  ịch y, vũ y . Vậy loại này thuộc về Việt rõ 
ràng như câu sách Kinh Thư nói Châu Từ cống lông Trĩ ngũ sắc. Châu Từ là đất thuộc châu 
Dương của Di Việt cũng gọi là Hoài Di. Theo sách Quảng Đông Tân Nghĩa nói “ tuỳ dương Việt 
Trĩ “ : con Trĩ của Việt đi theo hướng mặt trời mà hình ảnh còn tràn ngập trong trống đồng đi theo 
vòng ngược kim đồng hồ. Còn trong nghệ thuật là con Phượng. Phượng bao giờ cũng vẽ theo hình 
Trĩ, nên có thể coi Phượng là Trĩ.  

b.- Hồng Hộc : Lối sống nhập Thất ( điểu tục ) của Văn Lang 
Sau Phượng Trĩ thì đến Hồng Hộc đứng tên cho Hồng Bàng thị của nước Văn Lang tức là tị Tổ của 
ta đã nhận Hồng Hộc làm Quốc điểu. Hồng Hộc là chim nước, con lớn gọi là Hồng, con nhỏ gọi là 
Hộc, cả hai thuộc loại chim chủ đề của Đông Nam Á. Hai chứng tích trên cho thấy huyền sử nước ta 
gắn bó với cả hai loại chim ngay từ đầu, từ lúc thờ mặt trời ghi lại bằng con “ Việt Trĩ đi theo 
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hướng mặt trời “, cho tới lúc chuyển sang thờ Trời với chim nước mà Hồng Hộc dẫn đầu. Thiết 
nghĩ không những Tàu mà cả các chi Việt khác cũng không đâu có được sự gắn bó với chim như vậy. 
Có thể coi con Việt Trĩ là giai đoạn Tổ tiên ta còn đang nằm trong khối Viêm Việt lúc còn thờ 
mặt nhật chưa tách ra thành một dân tộc riêng. Đó là điều chỉ xảy đến với nước Văn Lang được thiết 
lập vào giai đoạn thờ Trời (xem sự phân biệt thờ Trời và mặt Trời ở Sứ Điệp).   Như vậy là ta có một 
điểm tựa nào đó rồi để xác định lối Ở Đời được gói ghém trong hai chữ Hồng Bàng.     Vậy Hồng 
Bàng là nhà chim tức cha ông ta lấy “ điểu tục “ làm lối ở đời của dòng tộc, của Hồng Bàng thị. 
Điều đó tối quan trọng vì việc “ làm người “ một cách siêu việt, Nho giáo quen gọi việc học làm 
người là xây nhà và việc thành Nhân là vào được Nhà (nhập ư Thái thất). Vậy sự bước được vào 
thâm cung của nhà chính là hiện thực được đầy đủ tính Bản nhiên con người đại Ngã Tâm linh. 
Đây là ý tưởng rất sâu trong triết đã manh nha từ đời Hồng Bàng, thời nhận chim nước làm vật 
biểu và cố sống theo cung cách của chim là bay bổng.  

c.- Lối sống bay cao ( siêu việt ) như Hồng Hộc 
Sau này gọi nước là Việt thì vẫn còn giữ liên hệ với ý tưởng ban sơ này, vì việt có nghĩa là siêu 
việt, là bay lên cao như chim Hồng chim Hộc. Đó gọi là sống theo lối chim mà Nho kêu là “ điểu tục 
“ , tổ tiên xưa đã bày tỏ “ điểu tục “ bằng nhiều cách, nhưng cách cụ thể hơn hết là lối ở nhà sàn, vì 
nhà sàn giống với tổ chim hơn bất cứ kiểu nhà nào khác: chim làm tổ trên cây thì cái sàn cũng ở lưng 
chừng nhà. Chỗ này phải ghi lại truyền thuyết nói rằng ông Hữu Sào làm nhà trên cây, nên gọi bằng 
tên đó, vì sào là tổ, Hữu Sào là người “ có tổ. Hình ảnh này hợp cho nhà sàn hơn hết, nên suy đoán 
được ông Hữu Sào chẳng qua là tên tiên thiên đặt ra để ghi việc sáng nghĩ ra nhà sàn, hay đúng hơn 
ghi việc gán nghĩa cho nhà sàn: một hình ảnh cụ thể hóa ý niệm Người là trung gian giữa Trời cùng 
Đất. Trời chỉ bằng nóc nhà có chim đậu trên, Đất chỉ bằng nền nhà, Người ở giữa gọi được là 
nơi giao chỉ (giao thoa của chỉ trời chỉ đất). Đó là hình ảnh tiến bộ cho thuyết Tam tài Thiên, Địa, 
Nhân. 

d.- Sống trong Thái thất ( Tổ  ) nên Chim biến thành Tiên: Tổ Tiên 
Chính lối ở quy định bản tính con người, mà tính thì biểu lộ bằng tên, nên ta gọi cha ông là Tiên 
Nhân tức nói lên lối ở đời của cha ông như Tiên. Tiên đi với chim, nên gắn hai tiếng vào nhau thành 
ra Tiên Tổ có nghĩa là muốn nên Tiên thì phải ở ăn cách thanh thoát, mà cụ thể chỉ bằng nhà sàn 
làm cho người ở trên giống như chim ở tổ. Con cháu đã ghi bài học đó bằng gọi tiền nhân của mình là 
Tiên Tổ, là Tổ phụ. Lâu đời quá không còn để ý đến chữ Tổ có nghĩa là nhà chim trước khi chỉ các 
bậc Tiên nhân: cao, tằng, cố, tổ. Chứ ban đầu theo ý nghĩa sơ nguyên thì mấy tiếng đó (nhà sàn, Tiên 
Tổ) mang đầy ý nghĩa rung rinh thắm thiết: lối ở nhà sàn quy định tính con người biểu thị bằng 
tên (là Tiên, là Tổ, là hữu sào) là như vậy.  

e.- Tiên Tổ đã hoá trang Chim ( thể  Đạo ) 
Bây giờ xin hỏi thêm lối ở đó có ảnh hưởng đến vấn đề ăn mặc chăng. Thưa có đó là Tiên Tổ ta đã 
hóa trang chim: áo, xiêm, mũ tất cả đều làm bằng lông chim, như ta thấy hình ảnh trong trống đồng 
những người trang sức bằng lông chim và đang cầm khiên, mộc, giáo, phách để múa (đã nói cặn kẽ 
trong quyển Sứ Điệp). Nên nhớ đời xưa tục múa bằng lông chim rất phổ biến, đến đời vua Thuấn, 
vua Vũ cũng còn múa kiểu đó. Cả trường Bích Ung nhà Chu cũng còn múa như vậy, thì đủ biết cái 
nét đặc trưng nọ rộng và xưa biết bao: hễ đâu có múa lông chim là đấy có “ Hồng Bàng chút giọt 
máu đào “ , có Xích Quỷ, có Văn Lang. Không ngờ chỉ một cái tên, một câu tục ngữ lại trở nên chìa 
khóa vững chắc cho cuộc thám hiểm vào nền văn hóa nước nhà đến như vậy. Ấy là nhờ trống Đồng 
đã ghi lại chói chang hình ảnh cái nhà chim, với cuộc ca vũ của những người đã hóa trang chim. Nó 
mở chân trời cho ta bước đi vững vào khu rừng già của huyền thoại Trung Hoa cổ đại để biết đích 
xác hơn những chi tộc thuộc về ta, cũng như chứng thực Nho giáo đã bắt nguồn tự Việt vậy.  
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g.- Tàu có chim Cú và  mượn Chu Tước 
Trước hết về chim, với Tàu xét như vật biểu thị không thấy dấu nào rõ như Hồng Bàng. Tàu chỉ có 
mờ mờ về chim Cú xem ra là vật tổ của Hoàng Đế, còn không có một lâu đài rực rỡ đầy chim như 
trống đồng. Chỉ về sau có chim chu tước hay hỏa tước đời Chu nhưng chắc chắn là mượn con “ 
tùy dương Việt trĩ “ của ta, như khoa khảo cổ nhận thấy loại chim đó (quen gọi là chim nhà Hán 
cũng gặp ở Bornéo) thì biết là mượn của Viêm Việt. Về chim nước thì rõ ràng là của ta. Các nhà 
nghiên cứu đều ghi nhận chủ đề chim nước là của Đông Nam Á. Tàu chỉ có cá vậy là duy Thuỷ. 
Phải gọi là chim nước mới là âm dương giao chỉ ( bay được trên trời mà vẫn sống được dưới 
nước ).  

3.- Lịch sử về Cái nhà của Tàu và Việt 
Còn nhà của Tàu thì có vừa muộn về sau, vừa không vươn lên đến độ triết lý Tam tài. Nói muộn vì 
mãi đến thế kỷ 13 tr.c.n, thủy tổ nhà Chu là ông Đản Phụ còn phải ở hang. Kinh Thi phần Đại 
Nhã bài Miên (237) nói: “ Cổ công Đản phụ, đào phúc đào huyệt, vị hữu gia thất “ : ông Cổ Công 
Đản Phụ còn ở lò nung gốm và hang, chứ chưa có nhà. Đào phúc là lò nung gốm, còn đào huyệt là 
hang khoét vào đất để ở. Do tính chất đất (loes) hoang thổ miền Thiểm tây có thể làm như vậy. Các 
nhà nghiên cứu đoán rằng chính loại hang này đã gợi ra lối chữ viết chỉ nhà gọi là gia, kép bởi bộ 
miên là nhà và thỉ là heo: vì lúc ấy người Tàu cũng như Âu Châu trung cổ còn nuôi súc vật chung 
trong một nơi với người. Xem thế đủ biết khi Nho nói về lối ở (cư) về nhà (thái thất) về tính con 
người thì đều khởi nguồn tự văn hóa Việt được phân tích như sau:  Trong Nho có hai tiếng để chỉ nhà 
liên hệ đến vấn đề này một là Gia hai là Thất. Gia ( 家 ) là cái gì vòng ngoài chỉ con trai, chỉ thói tục 
(nhập gia tuỳ tục), còn thất chỉ con gái, chỉ cái gì thâm sâu như bản tính con người, nên câu “ vào 
được nhà: nhập ư thất “ phải hiểu là người khi đã đạt thân, tức hiện thực được nhân tính. Chữ thất ( 
室 ) giống với nhà sàn ở chỗ có ba bộ miên, công, thỗ (thực ra bộ phận giữa không rõ, nhiều học giả  

cho là chữ công biến thể). Như vậy dạng tự chữ thất thuận lợi để chở theo ý nghĩa Tam tài cũng như 
nhà sàn. Trong Kinh Thi (bài Si Hiêu) chim cũng gọi nhà của nó là thất, như vậy lại thêm một liên hệ 
nữa chỉ Hồng Bàng là nhà chim.   

4.- Lối sống Ở Đời của Nho: Cư chi 
Sau nhà thì đến việc ở. Nho giáo cũng đặt vào đó sự quan trọng rất mực. Trong lễ gia quan là lễ khai 
mạc cuộc đời tự lập của con người, cha nói với con khi được nhận mũ phải biết ở chỗ rộng lờn trong 
thiên hạ tức biết hiện thực đại đạo: 

“ Cư thiên hạ chi quảng cư 
Hành thiên hạ chi đại đạo. . “ 

“ Cư chi “ được các học giả đồng hóa với chữ Tâm chí, tức để chí vào đâu gọi là ở đó, còn chữ hành 
đi với thân theo như Mạnh Tử phân biệt: 

“ Cư chi ư Tâm giả 
Hành chi như Nhân giả.” 

Nghĩa là khi nói ở đời thì phải hiểu về cái Tâm tức về cái chỗ của mình để lòng vào. Vậy đâu là chỗ 
con người phải để lòng vào. Nói khác cái gì làm nên con người? Cái ăn hay cái ở? Đây là chỗ rất lộn 
xộn, chúng ta thường nghe người nay nói: anh ăn cái gì, anh là cái ấy: “ you are what you eat “. Còn 
Việt Nho xưa lại nói: “ Vô Nghĩa vô Lễ hà dĩ vi nhân“ :  không lễ không nghĩa lấy gì để làm người 
tức cái làm cho người ra người không phải là cái ăn mà là cái ở, ở sao cho có nghĩa có lễ. Thiếu 
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lễ nghĩa thì không có gì để làm người. Giữa những câu nói trái ngược đó chúng ta cần phân tích để 
tìm câu đáp ổn thỏa.  

5.- Loại nhu yếu làm nên con Người 
a.- Ba quan niệm về Bản tính con Người : Mạnh, Tuân và Cáo Tử 

Điểm hai là trong các mối Tình người có hai loại là tích cực như Yêu thương quảng đại và tiêu cực 
như Hận thù, Oán ghét, ta hỏi loại nào thuộc bản tính con người. Việt Nho cho là loại tích cực tức 
cái làm nên bản chất con người là những đức tính cao cả những mối tình quảng đại, yêu 
thương, nhân nhượng chứ không phải những khuynh hướng ngược lại như căm thù, nham 
hiểm, độc địa.  

Chính theo định nghĩa tiên thiên trên mà Mạnh Tử đã cho Tính con người là tốt.   Tuân Tử đã chống 
đối cho tính con Người là ác.   Nhiều người như Cáo Tử không biết bên nào phải nên chủ trương tính 
con người trung hòa không tốt không xấu, tuỳ uốn nắn mà ra tốt hay xấu mà thôi. Chủ trương như 
Cáo Tử là lối ba phải thường nghiệm không đi tới triệt để, nên cũng không tìm ra được tiêu chuẩn để 
phán quyết thế nào là tốt thế nào là xấu.  

b.- Quan niệm dàn hoà giữa Mạnh và Tuân 
Vì vậy cần đi xa hơn đến chỗ triệt cùng và lúc ấy ta nhận được điểm giàn hòa giữa Mạnh và Tuân. 
Tuân Tử cho là xấu vì căn cứ trên Hậu thiên, trên hiện tình con người thì quả là xấu có đầy. Kant 
cũng nói theo hướng Tuân Tử rằng con người làm bằng một thứ gỗ quá cong vẹo không trông làm 
nên được cái gì tốt. Mạnh Tử theo thuyết này, nhưng không triệt để nên ông còn trừ ra mấy thánh 
nhân như Nghiêu, Thuấn, nhưng học giả Legge đã chối luôn cả trường hợp ngoại lệ nọ, cho là không 
thể có dù chỉ một người trọn vẹn tốt. Legge có thể coi như đại diện quan niệm Hậu thiên của Tây Âu 
cho rằng con người vì mắc nguyên tội, nên dẫu tiên thiên có tốt nhưng không còn phương thế tự 
nhiên nào lấy lại được trạng thái “ nhân chi sơ “ đó nữa. Quan niệm của Mạnh Tử vì đặt trên căn 
bản triết lý Nhân chủ nên cho là có thể lấy lại được. Theo đó ta cần xét tới lập trường của Mạnh 
và Tuân.  

Vì chúng ta đang đi tìm một định nghĩa con người tuy có lấy thực tiễn làm trọng nhưng lại không bỏ 
qua tính chất lý tưởng nên cần đặt vấn đề như sau: xét trong con người hiện tại xấu có tốt có = có cả 
lòng muốn yêu người, yêu hết mọi người, thích quảng đại, bao dung, nhân nhượng, nhưng đồng thời 
cũng có khuynh hướng ác độc, căm thù, báo oán, gian tham.  Cả hai khuynh hướng ngược chiều đó 
đều hiện diện trong con người, nên Việt Nho cho người là nơi quỷ thần hội tụ. Con người vừa là 
thần vừa là quỷ. Và trong thực tế, chủ nhân của con người có lúc là thần có lúc là quỷ, tuỳ ý chí con 
người quyết định. Vậy xin hỏi cứ Tiên thiên mà xét thì chủ nên là thần hay quỷ.  Nếu là thần thì tức 
là bản tính con người chính là những đức tính nhân ái, bao dung, quảng đại, và đó là chủ trương Việt 
nho khi nói “ nhân giả nhân dã “ .  

6.- Xét Quan niệm: “ Nhân giả Nhân dã “ của Nho 
Vậy ta hãy xét xem câu trên có đúng chăng. Để thấy điều đó nên xem trong con người ý hướng 
mạnh nhất là gì: ghét hay yêu? Có thể nói đó là yêu, ai cũng muốn mọi người được hạnh phúc 
sung sướng, mà cụ thể là muốn mọi người đư  ợc tự do, no ấm  Đó là điều rất rõ, khi xét các triết 
thuyết, các đạo lý, các đảng chính trị cũng như các phong trào bao giờ cũng thấy xây trên ý hướng 
yêu thương, đến nỗi như cộng sản hễ thở ra là phải nói đến căm thù, phá hoại, nhưng cũng chỉ coi đó 
là bước tuy cần thiết để dẫn tới giải phóng con người khỏi nạn bóc lột, khỏi nạn vong thân, nếu vậy 
thì dự phóng căn bản cũng là yêu thương, cũng là tốt!   Như thế cần phải tìm Bản tính con 
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Người trong phía yêu thương quảng đại, công bằng, kính trọng tha nhân. Mạnh Tử đã minh họa 
bằng những ý hướng vô vị lợi trong con người mà ông gọi là tứ đoan: 4 cái khởi đâu: 

Một là lòng Chẳng Nỡ đối với người khác. 
Hai là lòng Hổ thẹn khi lầm lỗi. 

Ba là lòng Từ nhượng. 
Bốn là biết Phải biết Trái (II.6) 

 
Đó là những mối tình chớm nở một cách đột nhiên ai cũng có. Nó có tính cách vô vị lợi, thí dụ khi 
thấy đứa trẻ gần rơi xuống giếng tự nhiên ai cũng muốn cứu không cầu cái chi như sự ghi ơn của mẹ 
cha đứa nhỏ. Những tình cảm đó rất tự nhiên ở đâu và bao giờ cũng có như vậy, nên kết luận được đó 
là bản tính con người, tức là nó đã có trước khi con người được dạy dỗ như vậy, cũng như trải qua 
cuộc đời đầy nham hiểm độc ác mà những mối tình kia dẫu bị chà đạp có khi tắt hẳn ở một số người 
nhưng nói chung thì nó không bị tiêu diệt, vẫn còn tìm cách vươn lên, vươn lên được nhiều hay ít là 
tuỳ hoàn cảnh mà Nho gọi là Mệnh.     

7.- Quan niệm về Mệnh của Việt Nho 
Mệnh là những gì hạn chế khả thể hiện thực của ta: Nó đi cả với những đức tính vươn lên như 
Nhân Nghĩa, Quảng đại, nó không cho ta hiện thực những đức tính đó một cách đầy đủ như ý 
muốn: Mệnh cũng đi với những điều xác thân ta ham muốn như những thèm khát nhục thể 
cũng đều thuộc thiên Tính (thực, sắc, thiên tính dã) và đấy là trường hoạt động đã dành cho 
mọi người. Con người phải làm thế nào để vượt qua những Mệnh, những trở ngại kia. Phải 
phân biệt thứ nào căn bổn, thứ nào tuỳ phụ để biết đặt quan trọng trúng chỗ. Nếu đặt đúng để 
phát triển cái phần chính cốt làm nên con người thì sẽ là đại nhân, ngược lại là tiểu nhân.   Việt 
Nho gọi đó là tu Tâm, Tâm cần được nuôi dưỡng bằng những mối tình yêu thương, quảng đại, 
bao dung, nhân ái.  

8.- Tu dưỡng Khí Hạo nhiên: Tâm, Chí, Khí 
Những mối tình cao cả quảng đại đó là những món ăn tinh thần nuôi dưỡng cái Tâm cái Chí, nếu 
nuôi được đều đặn thì nó sẽ lớn lên dần cho tới độ to bằng với vũ trụ, lúc ấy gọi là “ vũ trụ chi tâm 
“, vì tâm mình to lớn đủ để bao dung khắp vũ trụ. Nguyễn Công Trứ nói “ vũ trụ nội mạc phi phận 
sự “ = không gì trong vũ trụ mà không là việc của tôi.  Đấy là phần Tâm cũng gọi là Chí, còn phần 
hiện thực bằng tác động thì được đại diện bằng cái gọi là Khí. Khí phải được nuôi dưỡng bằng những 
việc công minh chính trực, những nghĩa cử bất vụ lợi. Được nuôi như thế lại không bị hại nó sẽ lớn 
lên dần để trở thành Khí Hạo nhiên đầy khắp trong khoảng trời đất “ kỳ vi khí dã, chí đại chí cương, 
dĩ trược dưỡng chi vô hại, tắc tắc hồ thiên địa chi gian “ Mạnh II 2.  Với Chí Khí lớn lao như 
vậy thì gọi là Đại Ngã Tâm Linh hay cái Bản tính Tiên thiên của con Người. Đó là lập trường của 
Việt Nho, nó trung dung ở chỗ không gảy bỏ tính ác khỏi con người, cho rằng con người có cả ác, 
nói bóng là có cả Quỷ cả Thần, nhưng thần phải làm chủ; nói theo cơ cấu “ vài ba “ thì Quỷ 2 
Thần 3, 2 là Thực và Sắc, còn 3 là Tâm (chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài) với những mối tình 
cao thượng. Chính cái này mới làm nên con Người.  

Sở dĩ người ta ít thấy được vì bị hai nhu yếu dưới (thực và sắc) choán hầu hết năng lực. Nhưng nếu 
đáp ứng được hai nhu yếu kia rồi, thì người ta liền nghĩ đến điểm ba và dễ dàng nhận ra thiếu nó thì 
người không ra người.  

Như vậy Thần chỉ vượt hơn quỷ một điểm, nên chỉ là Chủ tương đối, có thể bị lấn át, và đấy là 
chỗ dành cho sự đóng góp của con Người, nếu con người đóng góp hữu hiệu thì Thần là Chủ, 
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con Người sẽ có tính Thiện, tất cả mọi Người đều có thể trở nên Thiện. Đó là quan niệm của 
Việt Nho, trung dung tránh hai thái cực là cùng cực tốt hay cùng cực xấu.  

9.- Việt Nho đặt Đạo ở gần con Người 
Vì vậy Việt Nho không đặt Đạo ở rất cao xa vượt hẳn con người, nhưng đặt vào những mối 
nhân luân thường ngày, nói là Đạo của Nghiêu Thuấn tức hai vị được coi là thánh thì cũng chỉ 
tóm vào hai chữ Hiếu Đễ mà thôi. “ Nghiêu Thuấn chi đạo Hiếu Đễ nhi dĩ hĩ “ .  Đó là đại lược 
quan niệm về con Người đặt vừa tầm sức con người để có thể hiện thực.  

Sau khi đã nghiên cứu hết mọi nền triết lý, tôi đoan quyết rằng không phải bất kỳ Nhà nào cũng có 
thể đưa ra một hướng đi, một hướng ở đời.  Phải, không phải Nhà nào, không phải House nào kể cả 
White House mà phải là Việt House mới có thể cung ứng cho con người một nơi ở xứng hợp với 
bản tính con người: nhiều nơi con người hoặc còn nằm trong bậc Bái vật thì làm chi có “ Nhà “ 
hiểu là Thái thất ba tầng. Nhiều nơi khác như Âu Mỹ lại đang luẩn quẩn ở vùng Y hệ nên cũng thiếu 
nhà luôn; cùng lắm có Gia, chưa có Thất nên kể là thiếu Nhà. Chứng cớ là tiếng homeless được nói 
vang lừng trong sách triết. Người Việt chịu bỏ công ra học hỏi trở lại về nguồn gốc văn hóa nước 
nhà để nhận thức trở lại giá trị cái nhà Việt thì sẽ khỏi phải than phiền vì nạn “ thiếu Nhà “ mà 
chỉ cần dồn hết tâm lực vào việc trùng tu ngôi nhà Hồng Bàng Thái thất và cố gắng vào ở 

(cư chi) cho tới ngày đạt hạnh phúc là vào đặng trong nhà Hồng Bàng mà Nho gọi là “ Nhập ư 
thất “ còn Việt gọi là “ Vũ hóa “ trở nên có cánh, trở nên con Bạch Hạc vỗ đôi cánh thiên nga 
bay tuốt lên cõi Thiên Tiên Đại Vũ Trụ. “ 

VIII.- Ăn : phương thức sản xuất trong nước Văn Lang 

1.- Khám phá lừng danh của Marx 
“ Một trong những điều đã làm K.Marx vang lừng danh tiếng kéo được vô số trí thức tận tình ủng hộ 
đó là việc “ khám phá “ ra rằng “ con người cần phải có cơm ăn áo mặc nhà ở trước khi nghĩ đến 
chính trị, tôn giáo, nghệ thuật “ . Chính vấn đề ăn mặc gọi bằng tên tổng quát là kinh tế nó chỉ huy 
thượng t  ầng kiến trúc văn hóa.  Lịch sử loài người toàn là truyện tranh ăn nên thượng tầng văn 
hóa của nô lệ thường dân, nói khác là văn hóa của người bị trị, bị đàn áp do văn hóa của kẻ thống 
tri.  Đại để đó là những nhận xét đã được Engels gọi là khám phá vĩ đại, chính nó đã gây ảnh hưởng 
quyết liệt trên hoàn cầu, thúc đẩy mọi người hướng trọn vào việc sản xuất đầy đủ những nhu yếu về 
ăn m  ặc.  Chính vì thế ta thấy Việt cộng lúc nào cũng nói đến sản xuất. Đang đêm đột nhập Lâm 
Đồng cũng hỏi linh mục ở đấy bác có sản xuất chăng. Đủ biết hai chữ sản xuất đã ám ảnh chúng đến 
mức độ nào. Đó là hậu quả của một cuộc “ khám phá “ do Karl Marx. 

2.- Câu nói đầu mối chót lưỡi của Dân Việt Nam: Có Thực mới vực được Đạo 
Người Việt Nam đọc đến đây không khỏi bỡ ngỡ đặt câu hỏi tại sao một việc quá thông thường lại 
gây nên được hiệu lực lớn lao như kia. Có gì lạ đâu: bên ta dù em bé chăn trâu không đi học cũng 
thường nghêu ngao câu tục ngữ “ có Thực mới vực được Đạo “ tại sao câu nói của K.Marx xét về nội 
dung không khác lại được đề cao như một khám phá vĩ đại và đã gây ảnh hưởng lớn lao đến thế.  

3.- Môi sinh văn hoá Âu Tây: Duy Tâm 
Để thấy điều đó cần phải nhớ lại môi sinh văn hóa Tây Âu là duy Tâm nơi mà triết lý là một ý hệ 
tức xây trên những ý niệm trừu tượng xa thực tế như vấn đề ăn mặc, vì vậy sự nhận xét của K.Marx 
quả là một “ khám phá mới lạ “, mới lạ với bầu khí duy Tâm của Tây Âu trước kia. Đấy là điểm một.  
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4.- Cơ cấu văn hoá Âu Tây xây trên Lợi hành 
Điểm hai là hạ tầng kinh tế chỉ huy thượng tầng văn hóa cũng có thực nữa: vì xét tới cơ cấu mới thấy 
văn hóa Tây Âu xây trọn vẹn trên lợi hành, trên sự đấu tranh giai cấp và văn hóa của Chủ đã thắng 
văn hóa của Nô, tức những nền triết lý chính thức được nhận vào chương trình học tập hàn lâm:  
Plato, Aristotle, Kant toàn vô tình vào phe chuyên chế để đè bẹp tự do nhân phẩm con người (điều 
này mới nghe tưởng như trái ngược nhưng sự thực là thế, xin xem phân tích trong quyển Sứ Điệp 
Trống Đồng) vì vậy phải công nhận K. Marx đã nói rất đúng, nhưng chỉ đúng cho Tây Âu và cũng 
chỉ có đến đấy, còn về phương pháp đề ra là Duy vật Sử quan, Duy vật Biện chứng với nền thống trị 
của vô sản chuyên chính cũng lại sai lầm trầm trọng như giải pháp duy Tâm, để khỏi nói là gây tai 
họa bi thảm hơn nhiều: nghĩa là dân chúng vẫn khốn khổ vì miếng ăn, mặc dầu đảng và nhà nước đã 
giết hại hàng trăm triệu người để thiết lập đường lối mới nhằm tạo cơm áo cho mọi người. Hãy lấy thí 
dụ cụ thể về nước ta khi Việt cộng đã tiêu diệt cả triệu người để thiết lập triết lý lao động vinh 
quang mà toàn dân nước hiện đang đói như chưa từng khi nào có trong lịch sử, thì đúng là sự sai lầm 
của cộng sản rất trầm trọng.  Xưa kia nếu đói có thể đổ cho sự thiếu chăm nom của chính quyền. 
Ngược lại ngày nay chính quyền lo đêm lo ngày bắt dân làm việc không còn giờ nghỉ, vậy mà lại 
đói khổ hơn thì đủ biết sai lầm không nằm trong sự thiếu đường hướng mà nằm chính ngay 
trong đường hướng.  

5.- Nguyên nhân sai lầm: triết lý một chiều 
Đấy là hậu quả của triết lý một chiều duy vật. Việt cộng đổ cho đủ thứ: Mỹ, nguỵ, thiên tai nhưng các 
nước cộng sản khác kể cả nước đầu sỏ là Nga cũng chỉ cao hơn Việt cộng, chứ so với các nước tự do 
thì mức sống còn thấp kém hơn rất nhiều.  Xin hỏi đâu là căn do của sự vụ trái ngược nọ: tức từ khi 
khám phá ra sự quan trọng của việc ăn uống và chú tâm tới thì dân lại đói dài? Thưa là tại triết lý.  

Xưa kia đói là do triết lý duy Tâm không lo cho dân còn nay là duy Vật lại chỉ lo có miếng ăn: 
bề ngoài chống nhau như nước với lửa, nhưng cả hai cùng nằm trong một bình diện, nên hậu 
quả nay với duy Vật cũng vẫn đấu tranh giai cấp, còn mở rộng thêm ra khắp vũ hoàn, thì hậu 
quả tất nhiên vẫn là Chủ Nô, chỉ đổi có cái tên: Chủ thành kẻ Thống trị còn Nô là người Bị trị. 
Người Bị trị tuy không còn bị gọi là Nô nhưng tình cảnh bi đát hơn nhiều vì không những đói 
cơm đói gạo, mà còn đói tai mắt, đói chân tay, đói tình c     ảm, đói ý chí, đói sáng tạo v.v  

K.Marx không sống đủ dài để thấy hết sự sai lầm của mình nhưng đã có lúc mở tầm mắt xa hơn, để 
thấy rằng Á Châu không hẳn đúng với cái khuôn của mình đã đề ra là hạ tầng chỉ huy thượng tầng, 
nên đã đặt ra vấn đề phương thức sản xuất Á Châu, với ngầm ý là lịch sử loài người có thể đi lối khác 
với lối giai cấp đấu tranh mà có lẽ Á Châu là một thí dụ.  

6.- Lý do bất lực về phương thức sản xuất Á Châu của Marx 
Tuy nhiên K.Marx đặt ra vấn đề nhưng không tìm ra giải đáp nên sau bỏ qua.  Có hai lý do bất lực.  

a.- Về Tâm lý 
Một thuộc chủ quan là vấn đề Tâm lý: nếu nhìn rõ ra được phương thức sản xuất Á Châu thì khám 
phá của K. Marx hết là “ khám phá “ mà chỉ còn là sự thực quá quen thuộc của Á Châu đã có từ nhiều 
ngàn năm lịch sử trước rồi, không để lại chi cho K.Marx khám phá nữa.    Thứ đến sự thực nọ sẽ đánh 
đổ hệ thống tư tưởng duy vật sử quan, nghĩa là trong nhân loại có những nơi không theo duy Vật 
cũng như duy Tâm, thế mà tài sản lại được phân chia đồng đều hơn.  
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Nếu vậy thì còn gì là chủ thuyết duy vật sử quan. Huống chi đối với cộng sản thì đảng tính phải 
vượt trên sử tính: nói cho dễ hiểu là khi nghiên cứu lịch sử, văn công phải chú ý uốn nắn sự kiện 
theo chỉ thị của đảng hơn là theo ánh sáng khách quan của sự kiện. 

b.- Về khách quan 
Về phần khách quan cũng không có gì trợ giúp cho cộng sản thấy được phương thức sản xuất Á 
Châu như thế nào. Trước hết vì cho tới nay chưa ai thấy nó ra sao: không nói chi đến các văn nô cộng 
sản bị trói buộc do đảng tính, thì chỉ có thể thấy một hai lối trung ương tập quyền ở một vài nơi 
rồi mở rộng đại ra cho cả Á Châu.  Đấy là phía cộng sản, còn phía các học giả tự do cũng lờ mờ 
nốt, hầu như chẳng ai ít ra trong phạm vi triết thấy được cách sáng tỏ, thế mà có thể thấy được sự 
khác biệt giữa Á Âu, mới đáp được câu hỏi đâu là nét đặc trưng của phương thức Á Châu.  Sau này 
thấy nền kinh tế Xô Viết vẫn không đủ khả năng nuôi dân, Staline trở lại vấn đề và cho rằng 
phương thức sản xuất Á Châu ở tại tập trung sản xuất theo kế hoạch và sự kiểm soát của chính 
quyền. Thế rồi đem áp dụng vào nông nghiệp của Nga: kết quả vẫn không đủ ăn và nhất là phẩm quá 
kém, thóc gạo thì mốc, khoai sắn thì thối mục. Có phải tại phương thức Á Châu đâu, đó chẳng qua là 
lối nhìn của cộng sản và một số học giả Tây Âu. Hoặc là chữ Á Châu quá rộng nghĩa bao cả Ấn Độ 
và Cận Đông. Nếu nói gọn vào Trung Quốc và nhất là Việt Nam thì phương thức đó trái ngược hẳn 
lại cái nhìn của Staline.  

7.- Phương thức sản xuất của nước Văn Lang: Tự do Bình sản 
Vậy sau đây là tóm lược phương thức đó: như được hiện thực trong nước Việt cổ đại gọi là Văn 
Lang. Sở dĩ chúng tôi nói tới Văn Lang hơn là Trung Quốc là vì về vấn đề này Văn Lang chính 
truyền hơn, đang khi Trung Quốc phần nào đã bị bẻ quặt theo du mục bắc phương, nên giống Tây Âu 
nhiều hơn. Vậy phương thức sản xuất Á Châu trong nước Văn Lang ở tại bốn chữ “ Tự do Bình 
sản.”   Vì Tự do nên không có chế độ Nô lệ. Còn Bình sản là ai cũng được tham dự tài sản quốc 
gia theo định chế định kỳ quân cấp lại ruộng đất. Vì vậy không có Tư bản với Vô sản.  

8.-Gốc rễ sai lầm: thiếu Tâm linh sử quan 
Nhưng đó mới là hai hậu quả bên ngoài, còn gốc rể của nó là chi? Chắc chắn không phải Duy Tâm sử 
quan, cũng không phải Duy Vật sử quan mà là một vũ trụ quan khác. Ta hãy đặt cho nó tên là Tâm 
linh sử quan.    Theo nghĩa thông thường “ chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài “ hoặc nói vắn tắt “ 
có Thực mới vực được Đạo “ : Thực là ăn trở nên điều kiện tiên quyết để hiện thực Đạo. Tuy vậy 
theo Việt Nho thì Đạo mới là phần chính, phần cốt cán của con Người, phần làm nên con Người. 
Còn tài sản, hay nói đơn sơ là vấn đề Ở Ăn tuy rất cần nhưng đó chỉ là điều kiện mặc dầu là điều kiện 
bất khả vô, nhưng mới là phần ngoài: phần chính bản tính con người phải là Tâm linh.   Tâm là 
chính cốt đến nỗi thiếu nó con người không thể giải quyết vấn đề Ăn Mặc.  
Như được chứng tỏ trong thế giới duy vật cộng sản nay, cũng như thế giới duy tâm của Tây Âu xưa, 
cả hai nơi chỉ chừng 20% dân là Chủ, là có ăn, còn 80% là Nô không có ăn, mà chỉ được nuôi sống 
như người ta duy trì những con vật để nó kéo cầy, chứ có được vươn lên đến những tầng cao đâu.     
Ta có thể cảm nghiệm ngay trong mình điều đó: chỉ khi hết bị dằn vặt về vấn đề sinh sống ta mới 
nghĩ đến được những vấn đề cao thượng thuộc văn hóa. Nhưng nếu nghĩ đến văn hóa đúng 
cách thì nó lại giúp rất nhiều vào việc mưu sinh. Nói vậy có nghĩa con người là một toàn thể 
không thể cắt lấy một phần mà lo cho được, không thể cắt rời việc Ăn Mặc ra khỏi vấn đề Văn 
hóa tinh thần để lo cho chu đáo hơn, trái lại nó sẽ tệ hại hơn rất nhiều. Muốn cho con người có 
ăn thỉ phải lo đồng đều cả ăn mặc cả tinh thần, nói theo triết lý là lo cho cả Ý, Tình, Chí. Chỉ lo 
một ý sẽ dẫn đến tai họa.  
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Xin mở dấu ngoặc để nói về trường hợp Mao Trạch Đông đã được tiếng là có óc sáng tạo mà không 
mù quáng theo K.Marx. Vậy tất cả sự “ sáng tạo “ của Mao là biết tựa vào nông dân Á Châu mà theo 
K.Marx chỉ còn có một vai trò lịch sử là chết đi để làm phân bón cho cây cộng sản. Mao đã làm trái 
hẳn lại điều đó. Tuy nhiên Mao thành công không do cái nhìn của triết mà là hậu quả của lương 
tri: sau khi Mao đã theo lối hướng dẫn của Staline dựa trên thợ thuyền rồi thất bại tam tứ thứ mới 
quay về với nông dân. Vì vậy với sự quay về đó Mao đã không dọi được tia sáng nào vào vấn đề sản 
xuất Á Châu cả. 

9.- Đáp  đề: Trút bỏ Đảng tính và 4 loại Giai cấp 
Biết đại để như thế rồi bây giờ ta hãy liếc nhìn cách Việt cộng tìm lối đáp cho vấn đề phương thức 
sản xuất Á Châu. Ta thấy chúng rất hăm hở về đề tài này, vì là đề tài đã được bàn tới rất nhiều trong 
thế giới cộng sản, và vẫn chưa tìm ra đáp số nên nếu Việt cộng tìm ra được lời đáp đúng thì lúc ấy 
chúng sẽ có một đóng góp ngoạn mục cho vấn đề nóng bỏng kia và lẽ ra chúng phải tìm ra được. Là 
vì phương thức đó đã hình hiện lên trong nước Văn Lang một cách chói chang, cũng như được 
bảo lưu qua bao thế hệ của Việt tộc cho tới tận đầu thế kỷ 20 này.  

Chỉ cần trút bỏ “ đảng tính “ tức trút bỏ thành kiến do Marx, Staline đã lèn vào đầu óc để xét lịch sử 
một cách khách quan sẽ thấy phương thức Á Châu, hay ít ra phương thức đó đã hiện thực ở Việt Nam 
ra sao.   Muốn biết đặc tính của một phương thức sản xuất thì cần xem dấu biểu lộ ra ngoài rõ hơn cả, 
đó là vấn đề có giai cấp hay không có giai cấp.  

Nếu có giai cấp thì tức là có kẻ bóc lột và người bị bóc lột. Đó là liên hệ Chủ Nô. Hỏi rằng ở Việt 
Nam cổ đại là nước Văn Lang có Nô lệ chăng, có giai cấp chăng? Đây là chỗ lúng túng của Việt 
cộng nên chưa đưa ra được câu đáp khoa học.  

Để trả lời câu hỏi này, cần trước hết phải phân loại giai cấp, để tránh tình trạng tiền đề nói về một sự 
kiện, đến tiểu đề hay kết luận nhảy sang sự kiện khác dưới cùng một danh hiệu. Theo đó ta thấy có 
đến bốn loại giai cấp: 

Giai cấp Giàu Nghèo Quý Tiện 
Giai cấp Cai trị và Dân gian 

Giai cấp kẻ Thống trị và người Bị trị 
Giai cấp Chủ Nô. 

10. Định nghĩa về giai cấp 
Thứ đến phải định nghĩa thế nào là giai cấp mình muốn nói tới. Phải tránh hẳn lối nói khơi khơi 
thiếu định nghĩa, rồi sau thấy không ổn thì thêm đầy những chữ nhưng vô duyên vào để sửa lại.   Thí 
dụ Văn Lang có giai cấp nhưng chưa sâu sắc! Thế nào là sâu sắc, cần quy định mới là nghiên cứu 
theo phương pháp khoa học. Vì thế để chữa lại, chúng ta cần định nghĩa sơ qua thế nào là giai cấp.  

a.- Giai cấp Chủ Nô 
Theo mạch văn của cộng sản thì trên hết phải hiểu là giai cấp Chủ Nô, vì cộng sản là thuyết 
thoát thai từ thực thể Âu Châu quê hương của giai cấp Chủ Nô.   Vậy để có giai cấp Chủ Nô thì 
trước hết phải là một định chế nghĩa là có pháp luật theo đó nô lệ không có quyền tạo mãi tài 
sản, không có quyền là người nữa, vì bị coi như đồ vật, chủ có quyền đem bán hay huỷ hoại đi. 
Giả sử một nô lệ bỗng nhiên trở nên giàu có, hoặc tài giỏi như triết gia Epictète cũng vẫn không 
được là người tự do vì hàng rào pháp luật ngăn cản.  
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Thứ đến tỉ lệ nô lệ phải lớn, ít ra quá bán số dân vì đó là định chế nhà nước. La Hy xưa số nô lệ 
thường là 80% lên xuống tuỳ thời và nơi, nhưng rõ ràng là vượt quá bán.  

Đem hai điều đó áp dụng cho Văn Lang đều không có, nơi đây chỉ có sự kiện Nô lệ mà không có 
chế độ Nô lệ. Vì không có chế độ nên số phận khá hơn rất nhiều, như được chủ tin dùng, cùng đi 
đánh giặc với chủ, nhiều khi còn được gả con và cất nhắc như An Tiêm là một mẫu đề. Vì vậy nên 
gọi là nô tỳ hay tên gì khác và tổng số tất quá vài ba phần trăm dân số.  

b.- Giai cấp Giàu Nghèo 
Còn giai cấp Giàu Nghèo chỉ là giai cấp thông thường, không là định chế và không bao giờ hay ở 
đâu tránh được, nó gắn liền với con người vốn khác nhau về may rủi và tài cán, nên dù ở xã hội 
nguyên thuỷ cũng có giàu nghèo nếu không giữa cá nhân thì giữa các thị tộc bộ lạc, rồi nữa nếu có 
bao giờ cộng sản thực hiện nổi xã hội không giai cấp đi nữa thì vẫn cứ có người nghèo kẻ giàu, chưa 
nói trong dân chúng mà nói ngay giữa cán bộ với nhau. Vậy giai cấp Giàu Nghèo không là một 
phạm trù khoa học, không nên đem ra dùng khơi khơi được.   Tư bản thì khác vì nó nằm trong 
xã hội Âu Tây căn cứ trên giai cấp Chủ Nô mất rồi, nên có thể dùng như phạm trù định tính. 
Còn Giàu Nghèo bên ta không thuộc loại đó.  

c.- Giai cấp Thống trị.  Giai cấp Cai trị 
Về giai cấp Thống trị cũng không có bên ta. Để đáng tên là giai cấp Thống trị không những phải có 
toàn quyền mà còn có tôn giáo và văn hóa riêng cho giai cấp đó được dùng để đè bẹp văn hóa đại 
chúng.   Bên ta trái lại chỉ có một nền văn hóa duy nhất của toàn dân, do dân sáng tác và duy trì, đó là 
những tục ngữ, ca dao, những truyện kể: vua tôi cũng ca múa như nhau, cũng thờ gia tiên, quốc tổ 
như nhau. văn chương bác học cũng múc chất liệu từ nguồn suối chung đó, nên vẫn bám sát đời sống 
đại chúng, không làm gì có văn hóa riêng cho giai cấp thống trị, vì không có giai cấp Thống trị, mà 
chỉ có giai cấp Cai trị, là điều cũng tự nhiên: hễ đã có tổ hợp là phải có nhà cai trị tức phải có người 

 ứng tác, điều hợp, ra mệnh lệnh.  Vậy với xã hội Văn Lang thì đó là Lạc Hùng, Lạc Tướng. 
Không thể gọi Lạc Hùng Lạc Tướng là thống trị, vì họ rất gần dân, họ giống với quan lang trên 
Mường khi uống rượu thì Lang phải đối đãi dân tử tế, khi dân cần vay mượn thì phải cho dân vay, y 
như khi Lang túng thiếu phải vay dân vậy. Lang Liêu là con Hùng Vương cũng túng nghèo như ai, 
nếu thật thống trị đâu có thế. Tất nhiên không thiếu lạm dụng nhưng đó vừa là trường hợp ngoại lệ, 
vừa đến một chừng mực nào thôi.  

Chỉ có một điểm kèm ngày nay là Cha truyền Con nối, nhưng đời bấy giờ chưa tiến bổ đủ, hoặc vì 
người xưa muốn tránh việc cướp chính quyền gây xáo trộn đời sống. Tóm lại không có giai cấp nên 
không có việc dân oán hờn nhà cai trị, chứng cớ là trải qua nhiều ngàn năm Hùng Vương vẫn được 
tôn thờ; mới lên sổ sơ sơ đã có tới hơn bốn trăm đền điện ghi nhớ Hùng Vương, vợ con tướng tá. 
Những nhà nghiên cứu cộng sản coi bộ như quên mất chữ cai trị, chỗ nào cũng thấy viết thống trị, cả 
đến chữ phục trong câu “Hùng Vương dĩ huyền thuật phục chư bộ lạc” cũng phải thêm tiếng thống 
phục vào mới yên mà lẽ ra phải dịch chữ thần phục mới đúng với mạch văn.  Sở dĩ nhiều người (1) 
muốn Văn Lang có giai cấp là vì họ đã dính chặt mắt vào bộ tiền đề của K.Marx, Engels cho rằng 
mâu thuẫn giai cấp là điều kiện thiết yếu để cho nhà nước xuất hiện. Nhưng ai cũng thấy đó chỉ là sự 
kiện của Tây Âu, cùng lắm thì là luật tắc của những nước miền Lưỡng Hà chứ không phải là luật phổ 
quát tức nhiều nơi không cần giai cấp mà bộ tộc cũng có thể bước lên nhà nước được vì còn nhiều 
công tác khác thí dụ những việc công như đê điều, chống xâm lăng, xử kiện, đều đòi chính quyền 
trung ương mạnh.  

(1) Nói nhiều người vì cũng có những học giả chủ trương Văn Lang không có nô lệ. Tuy nhiên vì khả năng luận lý 
và tinh thần chính xác khoa học không đủ sắc bén nên không đưa ra được lý chứng mạnh mẽ để thuyết phục đối phương. 
Tuy về các phương diện nghiên cứu khác thì lề lối khoa học được thi hành một cách nghiêm chỉnh, nhưng về mặt suy 
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luận thì tất cả còn ở đợt ý kiến, vài người mấp mí đợt tư tưởng còn vươn tới đợt triết gia thì tuyệt nhiên chưa thấy bóng 
dáng. 

11.- Kết luận về phương thức sản xuất Á châu 
a.- Bình sản và Tự do 

Theo những điều trên đây thì phải kết luận thế này là phương thức sản xuất Á Châu ở tại Bình sản và 
Tự do.   Bình sản là ruộng để làm của chung làng xã rồi cứ định kỳ quân cấp cho dân, như vậy là xã 
hội không lấy tư sản làm căn bản, càng không tuyệt đối hóa quyền tư hữu. Nếu có ít chút tư điền thì 
đó chỉ là sự lạm dụng, sự áp đặt do phong kiến về sau, không phải là nền tảng lúc đầu và cũng không 
lấn át nổi chế độ bình sản: tức ruộng đất chung bên ta vẫn chiếm phần đa số ít ra tới thế kỷ 19.  Do 
đấy không có Chủ Nô vì ai cũng tự do, ai cũng có tài sản cũng như có quyền ăn nói: hễ đến tuổi thì 
được vào Hội đồng kỳ mục.  

b.- Tâm linh sử quan:  “ Thiên Địa vị yên, vạn Vật dục yên “ 
Vậy nếu cần một ngữ thuật chỉ thị tình trạng đặc trưng nọ thì đó là Tâm linh sử quan bao gồm cả 
Trời và Đất mà Nho đã công thức hóa thành câu: “ Thiên Địa vị yên vạn vật dục yên “. Trời đất đặt 
cho đúng vị trí thì vạn vật sẽ được nuôi dưỡng. Điều đó Việt Nho đã đặt đúng theo thuyết Tam tài 
Thiên, Địa, Nhân, cả ba đều là vua, người cũng là vua. Vua thực sự có địa vị. Địa vị đó rất cao cả tức 
đứng giữa Trời cùng Đất, nên có quyền thực sự: quyền trên vận hệ mình, trên thân xác mình cũng 
như tâm tình ý chí của mình, không ai được xâm phạm tới.  Khác với duy Tâm nghĩ về con người 
như một thứ hồn ma bay lâng lâng trên không khí không cần phải nghĩ đến ăn uống, như vậy Người 
đâu có vị yên, Đất cũng không có vị yên. Lại cũng khác với duy vật chỉ nghĩ đến có miếng ăn, còn 
bao nhiêu tình cảm tâm linh bỏ hết như vậy đâu người có vị yên, Trời cũng đâu có vị yên, làm sao 
vạn vật dục yên cho được.  Chỉ có  “ vị yên “ là khi nói đến con người như một vua trong ba vua.  

Đã là vua phải có chủ quyền nào đó về Tài sản. Nó là bước đầu bảo đảm cho bước sau như Tự do, 
Nhân phẩm, cũng như các động ứng phát huy các đức tính làm nên con người toàn vẹn. Con người 
toàn vẹn phải có cả quyền phát triển mọi khả năng của mình thí dụ đức tính tiên liệu sao cho miếng 
đất mình cấy cầy kết quả tốt đẹp. Nội một việc tiên liệu đó đòi óc sáng kiến, điều động, dự trữ dài hạn 
ngắn hạn, chứ không như người trong công xã chỉ là một nô lệ bảo làm gì biết làm việc ấy lúc ấy, mà 
không còn biết gì đến ngày mai, hay toàn thể vấn đề ra sao. Làm thế nào cho ruộng tốt, cấy giống lúa 
nào, thời gian nào, tích tr  ữ ra sao cho khỏi mối mọt  Cả ngàn đi  ều phải tự liệu.   

Chính những lo liệu ấy làm nên những bước chân đi trên con đường kiện toàn nhân tính.  Đó là 
những điểm then chốt mà sự chối bỏ chỉ gây tai họa. Các nước cộng sản đàn anh đã mở mắt dần. 
Khrushchev đã phải bãi bỏ luật cưỡng ép bán nông sản cho nhà nước; các nước Đông Âu đã phế bỏ 
hầu trọn lối canh tác cộng đồng. Trung cộng cũng phải bỏ dần các công xã. Đó là những bước đi lần 
về với phương thức sản xuất Á Châu. Tuy nhiên đó chỉ là từng mảng phụ bên ngoài do kinh nghiệm 
đau thương bó buộc phải sửa đổi, nên chưa đạt hậu quả tốt đẹp.  

Muốn đạt sự tốt đẹp thì phải đổi triết lý: từ Duy vật sử quan đổi ra Tâm linh sử quan, phải coi 
trọng con Người, mỗi con người với những nhu yếu thâm sâu của nó mà nhu yếu đầu tiên là 
Ẩm Thực nhưng nhu yếu cuối cùng lại là ăn lời Tâm linh. Có vậy mới mong lâu dài. “ 

IX.- Trong cách Mặc 

1.- Triết lý về mặc: Đính Nhân lý Nghĩa 
“ Đó có thể là câu nói tóm triết lý về cách ăn mặc, trang sức của tiền nhân. “ Đính Nhân là đội lấy 
Nhân “ , nói kiểu khác đầu đội Trời. Còn câu chân đạp đất được thay bằng “ Lý nghĩa “, “ dẵm lấy 
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Nghĩa “ tức đi theo Nghĩa, mà “ Nghĩa “ chỉ đạo lý (nhân) được áp dụng vào từng trường hợp. Nhân 
là đạo lý, còn Nghĩa là đứng trước trường hợp cụ thể thì phải áp dụng ra sao.  

2.-  Mặc ở giai đoạn thờ mặt Trời:  bỏ ăn Vật Tổ, mặc Vật Tổ 
Muốn xét về ý nghĩa cái Mặc của tiền nhân phải trở ngược lại thời văn minh. Xâm mình là bước tiến 
đầu tiên để trẽ ra khỏi giai đoạn “ vật Tổ “ , “ ăn Thánh “ hay lối “ thông dự nhiệm tích “ 
(communion sacramentelle) tức thời kỳ thờ vật Tổ thì người ta ăn thịt con vật được thờ để được tham 
dự linh lực của Thần vật ấy. Đó là bước tiến thứ nhất ở tại bỏ ăn Vật Tổ để mặc Vật Tổ: thờ con 
nào thì mang sắc phục con vật ấy, thí dụ dân miền Altai (Thiên Sơn) thờ nai Chà thì xâm mình nai 
Chà. Có thể một số tiên Tổ rất xa xưa của ta cũng ở vào giai đoạn này, đó là giai đoạn thờ Mặt trời. 
Về phía các bà là mặc Áo lông Trĩ. Nhớ Trĩ là chim mặt trời, nên cũng gọi là Chu tước = con tước 
đỏ: đỏ mặt trời, quẻ Li.  

3.- Mặc ở giai đoạn thờ Trời: Áo lông Ngổng, xâm mình, xâm trán 
Nhưng đến giai đoạn thờ Trời thì các bà lại mang áo lông Ngỗng (ngỗng trời cũng gọi là Thiên Nga) 
đó là bộ áo Tiên. Còn các ông không có da rồng để may áo, thì vẽ hình Rồng trên mình. Cũng trong 
đợt này nên kể đến tục xâm trán (điêu đề). Đây cũng còn là giai đoạn mặc Vật tổ (trong đó có tục 
xâm mình) nhưng cao hơn một độ vì dùng đến hình vẽ, tức là tiến thêm một bước trong việc trừu 
tượng hóa, nhất là có một số bộ lạc xâm trán với màu xanh đỏ gọi là “ xích văn lục tự “: xích là đỏ, 
lục là xanh, nghĩa là văn đỏ chữ xanh. Đây lại là bước tiến nữa lên đến đợt cơ cấu Ngũ hành, trong 
đó xanh chỉ Đông, đỏ chỉ Nam, tức hàm ngụ triết lý của ta là Đông (số 3) và Nam số 2) cộng thành 
số 5, tức là Ngũ hành với cái triết lý thâm sâu của nó. Chính ở chỗ này mà người ta thấy sự hiểu lầm 
được ghi lại trong sách Lĩnh Nam Trích Quái: là xâm mình long giao để khỏi bị giao long làm hại khi 
xuống sông bắt cá. Đó là tán phỏng chừng không có gốc rễ. Sự lầm này khởi đầu có lẽ do một tác giả 
người Tàu là Cố Dã Vương.  

4.- Nhận diện chim Trĩ là di sản của Việt tộc 
Xin nói thêm về chim trĩ. Chữ Nho kêu là Địch. Địch là thứ trĩ có đuôi dài, lông ngũ sắc. Ngũ sắc 
Nho xưa kêu là hạ. Đôi khi đặt chữ Lạc trước thành Lạc Địch thì nghĩa là chim trĩ của Lạc Việt (Leg. 
III tr.105). Hoặc câu nói thông thường của Việt Nho là “ Lạc Địch tập kỳ tả dực “, con chim trĩ của 
Lạc Việt thu cánh bên trái lại. Hoặc câu “ tuỳ dương Việt trĩ “ , con trĩ của Việt đi theo hướng của 
mặt trời. Trưng tới ba câu Nho để ghi nhận bốn điểm sau: 

Trĩ là chim của Lạc Việt. 
Trĩ đi theo hướng của mặt trời. 

Nó xếp cánh bên Trái lại. 
Lông nó có Ngũ sắc. 

5.- Ý hướng “ Thánh Nhân thể Đạo 
Cả bốn điều cần thiết để nhận ra di sản của Việt tộc gồm chim Trĩ có lông Ngũ sắc (tức Ngũ hành đi 
theo hướng Tả nhậm). Đoán được chính ở vào suýt soát giai đoạn này mà ta có thể đặt để ý nghĩa 
cho nón chóp hình tam giác, mà hình tam giác là một trong những tiêu biểu lớn của nhân loại để chỉ 
thần minh hoặc chỉ mặt trời (thay mặt thần minh) đối với “ dầy vuông “ chỉ đất hay bánh dầy bánh 
chưng. Khi nói đầu đội trời chân đạp đất thì có thể hiểu vào việc này.  

Hài cong của các bà xưa là muốn cộng hai hình tròn (tam giác) với hình vuông vào thành một nét 
cong. Cũng trong chiều hướng này, ta có thể nghĩ đến các thứ nón hoặc khăn của dân ta: khăn chữ 
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nhất hoặc khăn chữ nhân v.v  đều nằm trong ý hướng hiện thực lý tưởng là “ Thánh nhân thể 
đạo “ = thánh nhân phải biết mặc lấy Đạo vào mình. Quần, áo, khăn, nón hiện thực sự mặc tiêu biểu 
để giúp tâm hồn mặc được đức tính thiệt. 

6.- Mặc lấy cơ cấu  Vài Ba ( 2 – 3 ) của nền Văn hoá 
Đến giai đoạn biết dệt vải để may quần áo thì giữ đạo lý vào kiểu áo 5 thân hoặc 5 cái cúc: xấp đặt 
theo số vài ba là số cúc trên ngực 2 dưới hông 3: làm nên Ngũ hành. Ta thấy nhờ bộ số vài ba mà Đạo 
có thể “ khảm vào “ rất nhiều vật dụng thường nhật như vậy.  

7.- Sự lấn át của Văn minh Tàu ( Hữu nhậm ) 
Bây giờ còn việc cái cúc áo thì cài bên nào? Việc tộc cài bên Tả gọi là Tả nhậm (tứ Di tả nhậm). Còn 
Hoa tộc cài bên hữu xin hãy gọi là “ Hữu nhậm “.   Nhân tiện nên ghi vào đây là những chim nào 
quen xếp cánh bên tả như chim Lạc Địch, Tất Phương, Uyên Ương thì nên hiểu đó là những chim của 
Việt tộc. Về sau văn minh Tàu lấn át nên bắt người mình phải “ hữu nhậm “ như Tàu. Mình yếu đành 
chịu vậy chớ biết sao, nhưng cố tìm cách gỡ gạc chút ít là dùng vạt áo bên tả đặt lên vạt áo bên hữu.  
Đó là một gỡ gạc gọi được là quan trọng vì nó có tính cách triết lý, tức bên tả là Âm đi trước bên Hữu 
là Dương theo thứ tự Việt là “Âm Dương: Tả đè lên Hữu “.  Nhiều nơi cũng đắp vạt tả lên vạt hữu, 
nhưng xét đồng văn thì đó chỉ là một sự tình cờ do thuận tiện hay óc thẩm mỹ chứ không do triết, thí 
dụ thì người Tây phương đến Tàu, người Tàu thấy họ cài như vậy thì chê là trái cựa. 

8.- Vững tin về Nguồn 
Bài Mặc này tuy ngắn nhưng cũng có thể coi như thí dụ rất chính xác của bộ số vài ba (làm nên ngũ 
hành) nó giúp ta rất nhiều trong việc tìm về nguồn. Việc ăn mặc của dân ta tuy chẳng có hình thể 
nhiều nhưng nhờ có bộ số đó mà ta theo dõi được quá trình hình thành và biến thể trong việc ăn mặc 
của tiền nhân xưa các khá xác định.  

Đáng lẽ đây phải nói đến bài “ Nghê Thường Vũ Y Khúc “ , vì đó là đỉnh chót vót của triết lý ăn 
mặc, nhưng vì đã nói đến hai nơi một trong Trống Đồng chương V và hai ở bài Từ Việt Mễ tới Việt 
Thường. Vậy xin gửi tới hai nơi đó để chấm hết bài. “    

X.- Trong tiếng Nói: Tính thể siêu linh của tiếng Việt Xét qua cơ cấu Vài Ba 
“ Tiếng nói là một phát minh rất sớm của con người. Có thể vì đó mà Hy Lạp “ nói đầu trước hết có 
lời “. Vì sớm sủa nên rất quan trọng nó mang theo những đức tính của nền văn hóa mà nó chuyên 
chở.  

1.- Tiếng Noí bày tỏ Tính thể con Người 
Bởi vậy nghiên cứu tiếng nói của một dân chính là xử dụng một chìa khóa đa năng mở vào nhiều kho 
tàng ẩn náu của nền văn hóa ấy, thí dụ nhạc tính trong tiếng Việt tạo nên do Âm, Thanh, Vần, Nhịp 
và đủ đề tài không những cho ngữ học là điếu tất nhiên, mà luôn cho văn chương và cả tư tưởng nữa.  

Hôm nay, chúng tôi thử bàn về điểm cuối cùng, tức về liên hệ giữa cơ cấu tiếng Việt và Việt lý xem 
hai đàng ăn chịu với nhau đến đâu.  

Trong các cơ năng hiển hiện của con người, tiếng nói bày tỏ Tính thể con người nhiều hơn hết. 
Con người được định nghĩa là nơi giao hội của đức Trời đức Đất, tiếng nói cũng vậy nó đứng 
giữa vật chất và tinh thần, vì thế nó chỉ còn có Thanh âm mà Thanh âm là cái đã thoát khỏi 
hình hài khí chất, nó là nhịp cầu nối thể chất ở đợt tinh vi cùng cực (thanh âm) với cái vô hình 

191



 192 

là ý niệm và tư tưởng. Chính do chỗ đó mà ta có thể xét xem ngôn ngữ của một dân có tinh 
thần nhiều hay ít.  Hãy nhớ lại câu định nghĩa Thần trong Kinh Dịch là Thần vô phương. Thần 
không ở nơi nào nhất định, thế có nghĩa là Thần có tính cách uyển chuyển, biến động và thấu 
tri     ệt.  Vật nào càng giàu thể tính năng động và thẩm thấu thì càng giàu siêu linh tinh thần.  

2.- Hai  loại tiếng Nói: Cơ cấu và Ngữ luật 
Theo tiêu chuẩn đó ta có thể chia tiếng nói của loài người ra hai loại: một loại đi theo cơ cấu, một loại 
vâng theo ngữ luật.  

Theo cơ cấu thì uyển chuyển và giàu khả năng thẩm thấu.  Theo ngữ luật thì bị ràng buộc bằng cả 
một hệ thống mẹo luật gọi là ng  ữ luật gồm động tự, danh từ, quán từ (article), giống, số, cách v.v  
thì hợp tác nhau đóng khung câu nói xuống theo một cấu trúc ngữ pháp nghiêm nhặt cột chặt các 
tiếng vào một ý nghĩa không thể hoán vị, hễ hoán vị là trật ngữ luật và trở nên vô nghĩa. Có thể nói 
chung đó là các tiếng Âu Tây.   Loại hai đi theo cơ cấu thì không có những thứ như trên, không thì, 
không cách, không số, không quán tự, trạng tự hoặc nếu có thì cũng đứng rời không ảnh hưởng nhau 
để dễ bề hoán vị mà cơ cấu chỉ định đặng mang theo ý nghĩa khác nhau tuỳ theo vị trí.   Thí dụ “ vào 
được ” khác với “ được vào “. Đó là tiếng Tàu và tiếng Việt. Ông Burton Watson (1) nhận xét rằng 
ngữ luật tiếng Tàu rất đơn giản chỉ gồm có Thực tự và Hư tự (full words and empty words) (chi, hồ, 
giả, dã). Hư tự thường dùng như Quán tự để nối kết hoặc giải nghĩa, nhưng cũng thường bỏ luôn. 
Phương chi tiếng Việt với cơ cấu rõ hơn và Hư tự giàu hơn.         (1) Early Chinese Literature, 
Columbia Univ, Press N.Y.1962 p.146-170. 

Về cơ cấu chỉ việc xem thí dụ với 5 tiếng dưới đây: hễ hoán vị một chữ là có ý mới. 

Sao không bảo nó đến 
Nó đến sao không bảo 
Không bảo nó đến sao 
Sao bảo nó không đến 
Sao nó bảo không đến 
Không bảo sao nó đến 
Sao nó đến không bảo 

Không sao bảo nó (cứ) đến 
Nó không đến bảo sao 

 
(Tôi nhớ láng máng xưa kia đã đọc thí dụ này đâu đó, có lẽ của L.M Lê Văn Lý thì phải và với nhiều 
xếp đặt hơn) 

3.- Cơ cấu tiếng Việt 
Quả là một sự uyển chuyển và năng động vô địch chứng tỏ trình độ cao cấp mà Việt ngữ đạt được 
trong việc đi đến cơ cấu. Lấy về đàng số mà nó thì cơ cấu thượng thặng phải gồm ba bộ số: 2, 3 và 5. 

a.- Năng động tính 
Số 2 nói lên tính chất năng động căn bản. Muốn động phải có hai hạn từ: động bao hàm sự di 
chuyển từ A đến B, bước chuyển động cùng cực là từ Vô tới Hữu, từ Có tới Không, nên số 2 nền tảng 
phải là từ Có tới Không.  

b.- Nhân chủ tính 
Số 3 nói lên Nhân chủ tính. Vì Nhân chủ nên đứng ở giữa, không hề lệ thuộc vào hai thái cực nhưng 
độc lập như một chủ nhân ông. Số 2 là số căn bản có đầy trong Trời Đất giữa Sáng Tối, Đất Trời, 
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Đực Cái, Cứng Mềm.  Thế nhưng duy trì được số 2 trong văn hóa phải có một nền Nhân chủ mới đủ 
mạnh để duy trì, và sự duy trì được biểu lộ bằng số 3, nên số 3 là số Nhân chủ, là số chỉ được đề 
cao trong văn hóa có Nhân chủ tính. Chứ như trong duy Vật hay duy Tâm thì không có số 3 vì con 
người thuộc vào một trong hai bên, vào Trời hay Đất, duy Vật hay duy Tâm, và chỉ có Một tức 
nguyên lý Đồng nhất được đề cao rất mực. Còn số 3 bị gảy bỏ. Pháp gọi là tiers exclu = triệt tam. 
Tertium non datur.  

c.- Tâm linh 
Số 5 là số ngũ hành thành bởi 2+3 cũng gọi là “Vài Ba “ hay “ Tham Lưỡng “ tức nói lên tác động 
cùng cực của con người. Muốn làm được tác động cùng cực thì phải là con người Nhân chủ (số 3) 
còn tác động cùng cực là nhảy từ Có tới Không, phải hiểu là cõi không u linh đầy tràn diệu hữu gọi là 
Tâm linh. Chính vì thế mà để tóm tắt thì quen nói số 5 là số Tâm linh, hay là số Thẩm thấu cùng 
cực. Tóm lại sự uyển chuyển (do cơ cấu) nói lên sự thẩm thấu cùng cực, thẩm thấu biểu lộ tình chất 
Tâm linh (số 5).   Tâm linh biểu lộ bằng số 2 (từ Có đến Không) và tính chất nhân chủ số 3. Chi 
tiết hóa như vậy rồi bây giờ chúng ta thử đi vào phân tích tiếng Việt.  

4.- Tóm lược tinh tuý 
Đó là tóm lược tinh tuý của bộ cơ cấu “ vài ba tham lưỡng “ .  

a.- Số 2 
Số 2 quan trọng như nền tảng được bàn trong bài Nét Song trùng (Kinh Hùng). Đây là nền tảng tối 
quan trọng nên văn hóa nào thiếu nó thì sẽ gieo tai họa.    Hiện nước ta đang phải rên xiết dưới ách 
độc tài chuyên chế phi nhân của cộng sản thì cũng vì cộng sản thiếu nét song trùng. Bởi cộng sản là 
duy Vật.  

* Tại họa đánh mất số 2 trở nên Duy Lý một chiều 
Chữ ấy nói lên sự thiếu nét Song trùng một cách công khai lộ liễu, nên sự hiểm độc, đi đến thái thậm. 
Chính cái độ thái thậm nọ làm cho nhân loại giật mình mới nhìn nhận ra căn nguyên tai hại, chứ trong 
thực tế thì văn hóa Tây Âu đã đánh mất nét Song trùng từ khuya. Heidegger kêu là đánh mất nét gấp 
đôi (the twofoldness). Chính sự đánh mất này là nguyên uỷ sâu xa tại sao văn hóa Tây Âu trải qua 25 
thế kỷ không sao kiến tạo nổi một nền triết lý Hòa giải, như chúng tôi đã mình chứng điều đó trong 
quyển sách mang tựa đề như trên và đề nghị ra một nền triết lý Hòa giải đặt nền trên Việt lý (rất tiếc 
bản thảo quyển này đã bị mất vào dịp tị nạn năm 75) là vì cuối cùng chúng tôi khám phá ra trong triết 
Việt có nét Song trùng nọ, nó hiện hình vào cùng khắp những gì quan trọng như vật biểu là Tiên 
Rồng, cai trị nước được biểu thị bằng bánh Trời bánh Đất, quê nước được kêu là Sông Núi v.v  cái 
gì cũng đi cặp đôi như thế.  

Vậy sự đi cặp đôi nọ cũng thấy nhan nhản trong tiếng Việt một tiếng nói gọi là độc âm, nhưng lại ưa 
đi đôi theo lối nhị âm một cách tràn ngập: chợ búa, chăn màn, giường phản, làm lụng, ngổn ngang, hồ 
hởi, lè phè  (Theo môn Việt Ngữ Lý (1) thì ban đầu tiếng ta đi đôi. Về sau chịu ảnh hưởng Tàu nên 
mới đi vào hướng một). 

(1) Mỗi khi nói tới Việt Ngữ Lý là tôi quy chiếu tới cụ Mai Ngọc Liệu người đã mở ra một trường phái riêng về ngữ 
lý học đặc biệt Việt Nam. Tôi đã được đọc một vài bài thấy các khám phá của cụ có nền tảng nghiêm túc. Xin chờ đọc cụ 
Mai Liệu để biết thêm về ngữ lý của ta.  
 

* Thực tự và Hư tự 
Thường thì không mấy người để ý đến lối đi cặp đôi đó vì tiếng nào trên thế giới chẳng có, thí dụ 
blanket, table thiếu chi. Nhưng khi nhìn lại liền nhận ra đó là tiếng đa âm nên cần cả hai âm mới đủ 
nghĩa, nói mar không đủ, phải thêm ket vào mới có nghĩa là chợ.    Còn tiếng Việt nói chợ là đủ, âm 

193



 194 

búa không cần cho ý nghĩa, thêm vào có thể coi là thừa, là Hư tự, có người cho là vô ích. Kỳ 
thực thì nó không còn nằm trên cấp vô ích với hữu ích, nhưng đã vươn vào vòng Trong.  
Trong bộ triết lý An vi tôi hay dùng chữ vòng Trong thay cho siêu hình, là vì vòng Trong tàng ẩn 
ngay trong sự vật, khác siêu hình đi luôn vào cõi ý niệm, kêu là lý giới như của Plato. Còn “ vòng 
Trong “ là cái gì vẫn nằm trong sự vật làm nên cái hồn, cái ý nhị của sự thể và như thế là diễn tả nét 
song trùng cách thẩm thấu, nên ta còn nhận thấy tính chất thẩm thấu đó ngay trong chữ cặp đôi được 
bày tỏ bằng nhiều lối. 

* Liên hệ ý nghĩa 
Liên hệ ý nghĩa như nâng lên, hạ xuống, mở ra, đóng vào, chợ búa, tập tễnh mon men. 

*Liên h     ệ lân cận  
Liên hệ về lân cận, về liên tưởng như chăn màn, bát đĩa, giường chiếu, mâm bàn, nồi niêu, xoong 
ch  ảo, viết lách, nói năng, ăn ở, điệu bộ.  

*Lặp lại Nguyên âm 
Có khi bằng nguyên âm như ngâm nga, ngân nga, nết na (nguyên âm N), lập loè (L), đủng đỉnh (Đ), 
kêu ka (K).  

*Lặp lại Chủ âm 
Có khi bằng chủ âm như lỉnh k  ỉnh (ỉnh), khoác lác (ác), lảo đảo (ảo).     Có trường hợp đặc biệt về 
chủ âm iếc như học hiếc, thi thiếc, làm quan làm kiếc, láo liếc, ho hiếc, ốm iếc, phải đi xin eo phe eo 
phi  ếc, phút tem phút tiếc. Trên đây chỉ kể sơ qua một cách ngẫu hữu (cách hệ thống dành lại cho 
ngữ lý học) vừa đủ để chứng tỏ đó là một sáng tạo không phải là vô ích như có người tưởng, mà là tối 
quan trọng để diễn đạt nét song trùng của Việt Lý, hai mà một, một mà hai. 

b.- Số 3 
*Nền Nhân sinh quan Nhân chủ hùng tráng 

Bây giờ xin hỏi hậu quả nét song trùng là chi? Xin thưa đó là số 3 chỉ nền Nhân chủ tức một nền 
Nhân sinh quan hùng tráng cùng cực đến độ Trời cao Đất thấp mà cũng có thể nắm giữ cùng một trật 
để làm nên “ cõi người ta “ ở giữa Trời cùng Đất.   Nếu là thứ nhân sinh quan yếu hèn thụ động thì 
chỉ nắm nổi một bên: đánh mất nét song trùng và trở nên một chiều kích, một duy nào đó: vì chọn 
một bỏ một, chọn lý bỏ tình là duy lý, chọn trời bỏ đất là duy tâm, chọn Tư sản bỏ Vô sản là Tư bản, 
chọn Vô sản bỏ Tư bản là Cộng sản.   Cứ thế mà giằng co chống đối, đấu tranh, được bên nọ mất 
bên kia, nên gieo tai họa cho con người vốn là một vật lưỡng thê (sống ở hai cấp bậc). 

* Khác biệt giữa Tây ngữ và Việt ngữ (  Le La  và con cái. . .) 
Văn hóa con người chia ra được hai loại lớn một bên có nhân sinh quan hùng mạnh thì sẽ Nhân 
bản hóa vũ trụ còn bên có nhân sinh quan yếu ớt thụ động thì tất sẽ bị Vật hóa, như triết học bàn về 
con người theo cung cách bàn về sự vật tức đứng cùng một bộ định đề và nguyên lý của sự vật nên 
người bị vật hóa, Mỹ kêu là “ man reified ”, như đã được nhắc tới trong tiếng người homme do tiếng 
humus là đất bùn: cả hai tiếng cùng một gốc đất. Sau đây là mấy thí dụ nền tảng. Tây Âu gọi Trời là 
the Sky, Đất là the Earth, còn Việt Nam thì kêu là Ông Trời, Ông Địa. Thế là ta đã thấy khuynh 
hướng nhân bản hóa vạn vật ló dạng trong chữ ông đặt cho Trời cho Đất. Hãy đi đến vài thiên thể lớn 
nhất là mặt trời mặt trăng, hai chữ mặt nói lên bóng dáng con người chiếu dọi tới trong chữ mặt: 
mặt trời, còn mặt trăng không những là mặt trăng mà còn có cả cưới xin nữa tức nhân bản hóa trọn 
vẹn.   Trẻ con hát: “Ông Trăng mà lấy bà Trời “ . 

Câu này chở theo bầu khí sơ nguyên của thời mẫu hệ lúc mặt trăng còn nắm chính quyền kêu là ông 
trăng, về sau đến thời phụ hệ thì ông trăng trở nên bà nguyệt. Như vậy kể có phần mất mát nên dân 
gian an ủi bằng cách rút tuổi đi và kêu là cô Hằng, đã vậy còn yêu cô ra rĩ.  
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Tôi yêu cô Hằng 

Đêm xưa xuống trần 

Mình ơi tình ơi. 
Nhưng thôi yêu em anh để trong lòng để anh xét tới các vật khác. Vậy khi xét tới cách kêu tên các vật 
ta thấy sự khác biệt lơn giữa Tây ngữ và Việt ngữ. Ta thì kêu là cái là con, cái bàn, cái bút, cái nhà 
con gà, con cá, con trâu. Tây thì lại chú ý đến đực cái trừu tượng: le monde, la table v.v, sự khác 
biệt này nói lên nhiều nét đặc biệt, mà điểm đầu tiên là tiếng Âu Tây quá ước định, thí dụ nói la table 
giống cái thì căn cứ vào chi mà bảo cái với đực.  Thứ đến là vụ giống cái thì tiếng Pháp phải thêm “ e 
câm “ (e muet). Nếu theo cụ thể thì e câm phải cho vào giống đực. Các bà nói nhiều thì e nói chứ sao 
e câm? Hay là có ý bảo các bà phải “ câm đi “ theo cung cách duy dương độc chiếm, đàn áp đàn bà? 

* Thứ tiếng sống Hiện và sống Ẩn tạo nên mối liên hệ Vạn vật nhất thể 
Ngược lại tiếng Việt thì có nền tảng đàng hoàng vì căn cứ trên sự sống hiện và sống ẩn. Sống 
hiện kêu là con: con gà, con vịt, con chim; sống ẩn kêu là cái: cái nhà, cái bút, cái bàn. Đây mới là 
nét xét vòng ngoài chứ vòng trong còn lắm điều hay kinh khủng.  Trước hết nên nhớ chữ Cái xưa 
kia có nghĩa là Mẹ như câu Con dại thì Cái mang (tội). Như vậy hai tiếng Con Cái nói lên mối tình 
thắm thiết nhất trong loài người được đem dùng cho sự vật. Đó là tang chứng không những 
Nhân bản hóa vạn vật mà còn đem đặt vào đó mối liên hệ bao là và sâu thẳm nhất, nên vạn vật 
được ràng buộc với nhau như một thân thể, mà nho kêu là “ thiên địa vạn vật nhất thể “. Chính 
quan niệm nhất thể này gây nên môi sinh tinh thần công thể (espirit communautaire) mênh mông 
không những bao trùm nhân loại không phân biệt Chủ Nô, mà còn tỏa ra khắp vũ trụ đến nỗi Nguyễn 
Công Trứ đã nói được “ vũ trụ nội mạc phi nhân sự “ = trong vũ trụ không có chi không phải là 
phận sự của ta. Nó khác biết bao với cá nhân chủ nghĩa, mọi cái rời rạc xa lạ như Albert Camus đã 
nói đâu đó rằng: tôi cảm thấy tôi xa lạ với vũ trụ, với Thượng Đế, với tha nhân và hỡi ôi với chính tôi 
nữa.  Điểm hai nó dính dáng đến lịch sử, lúc Mẫu hệ nhường quyền cho Phụ hệ. Ở thời mẫu hệ thì 
Cái chỉ vật sống hiện như câu: 

Cái cò cái hạc ( vạc ) cai nông. 

Sao mày nhổ lúa ruộng ông hỡi cò? 
Nhưng đổi sang phụ hệ thì cái lui vào hậu trường để chỉ những gì có cái sống ẩn tàng. Huyền sử nước 
ta chỉ thời quá độ bằng truyện 50 con theo Mẹ lên núi lập ra nước Văn Lang và chia nhau cai trị thay 
Mẹ. Còn Mẹ rút vào trong nắm lấy cái “ cồng bà “ với chức nội tướng và từ đấy thì vật sống ngầm 
kêu là cái: cái bút, cái chén, cái nhà, còn vật sống hiện thì kêu là con “ con cò bay lả bay la “.  

* Liên hệ giữa Tư tưởng và Ngôn ngữ 
Trên đây chỉ là cái nhìn thoáng của triết, vừa đủ để đặt ra nhiều vấn đề bàn luận để gây sinh 
động trong lãnh vực văn hóa, cũng như để nhận ra mối liên hệ giữa tư tưởng và ngôn ngữ: cả 
hai cùng một nét song trùng y hệt.  Nếu tư tưởng là Tiên Rồng, Sông Núi, Đất Trời, Mẹ Cha, thì 
ngôn ngữ cũng thích đi cặp đôi: chăn chiếu, ngân nga, lê phê, ve vãn.  Nếu tư tưởng là Nhân 
chủ thì tiếng nói cũng thế, từ ông Trời, qua cô Hằng cho đến cái cò, con tôm, cái nồi, cái chảo 
đều mang ấn tích con người. Đó là hai bước song trùng và nhân chủ hay là nhịp vài ba 2-3 hoặc 
tham lưỡng : 3-2. 

c.- Số 5 
* Con số “ Thiệp đại xuyên 
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Bây giờ xin bàn đến số 5 hay hành ngũ, nó bao trùm tiếng ta bằng 5 dấu: huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã.  
Tại sao tiếng ta lại được tràn hợp bởi số 5?  

Ý nghĩa sâu xa nằm ẩn trong hai chữ hành ngũ. Hành là hành động vì đây là đợt cơ cấu nên phải 
nói tới hành căn để, vậy hành đó là bước vào cung ngũ mà theo cơ cấu là “ hành vô hành “ , “ địa vô 
địa “ tức là An vi = theo nghĩa không còn đối tượng, đi đến chỗ “ vô thanh vô xú “ . Cái bước quan 
trọng đó Kinh Dịch kêu là “ thiệp đại xuyên” sang qua sông lớn, nhà Phật kêu là “ đáo bỉ ngạn “ vì 
thế cần thuyền bát nhã, mà trong Trống đồng là thuyền Rồng là thứ “ thuyền tình bể ái “ cùng cực 
để nối Trời với Đất.  

*  Ngũ hành ( 5 ) với Linh cổ ( 3 – 4 ) 
Vì thế xa xưa trống Linh Cổ có 6 mặt và có cái cả 8 mặt. 8 mặt chỉ Trời (8 gió của Kinh Dịch) 6 mặt 
chỉ Đất (lục phương). (1)    Thứ trống này gọi là Linh Cổ được nói đến trong sách Mục Thiên Tử 
truyện, chương 5.   Linh Cổ có 6 mặt nhưng cũng được trình bày như trống kép 3 (6 mặt) và được 
dùng để tế thần Đất (nhờ Thổ Bá có ba con mắt). Còn trống 8 mặt cũng gọi là trống Sấm để tế Trời. 
Lẽ ra 6 Trời 8 Đất hay 3 Trời 4 Đất chứ sao lại 8 Trời 6 Đất. Thưa ở đây theo luật Giao chỉ là theo 
Dụng mà không theo Thể (Thể viên Dụng phương, thể Âm dụng Dương) 3 trời Dương nhưng Dụng 
4 Vuông. 4 Đất Âm nhưng Dụng Dương. Vì luật giao chỉ đó mà Phục Hy Dương lại cầm cái Củ 
Vuông, bà Nữ Oa Âm lại bồng cái Quy Tròn (diễn nôm là ông giò miếng chả, bà giả miếng nem, nem 
Thủ Đức gói khá tròn!).   Còn nhiều rắc rối khác nên không lạ con cháu mất trọn ý thức về bộ cơ cấu 
uy linh của mình. Chúng tôi đã cố tìm lại dấu vết trong hai quyển Kinh Hùng Khải Triết và Sứ Điệp 
Trống Đồng.   Nhưng xin hỏi 6-8 liên hệ với Ngũ hành chỗ nào? Thưa đó là liên hệ ngầm có đầy 
trong các số cơ cấu là loại số cũng đầy uyển chuyển linh động. Vậy 6-8 cũng là 3-4 (cặp đôi) mà 3-4 
cũng chính là 3-2 mà 3-2 là số 5, số 5 kép bởi 3 trời 2 đất. Hai Đất cũng có thể là 4 Đất, hai số có 
thể dùng thay nhau: 2 hay 4 cũng được. Nói 3 + 2 (vài ba) hay 3-4 cũng là một. Nhà Phật nói “ 
tam tế tứ đại “ = 3 cái tế vi chỉ Trời, chỉ cái gì vô hình siêu linh, tứ đại là 4 cái thô đại chỉ Đất. 
Đó là liên hệ ngầm giữa 6-8 (ra 3-4) với Ngũ hành. Ngũ hành thành bởi 3-2. 3 chỉ Nhân chủ, 2 
chỉ bước lưỡng hành: hành trong cõi hiện tượng lẫn hành trong cõi vô hình: có vậy mới ra 
lưỡng thê = amphibious gồm cả cái sống của Phàm ngã lẫn Siêu ngã.  

Ta thấy tính chất ghê sợ của hành Ngũ cũng biểu thị bằng số vài ba, 3-4 hay 6-8 sâu xa dường nào, 
thẩm thấu tới tận Trời cùng Đất. Có ngày chúng ta sẽ tham luận về tính chất thiên biến vạn hóa của 
hình thái song trùng kép này.  

*Bộ số  Vài  Ba ( nhịp kép Hai ) nhập vào  Ngữ lý 
Hôm nay chỉ xin áp dụng bộ số vài ba vào ngữ lý. Ta biết Song trùng là nhịp Đầu, Nhân chủ là 
nhịp kép Một, vài ba là nhịp kép Hai. Ta đã thấy tiếng Việt phản chiếu hai nhịp đầu (Song trùng và 
Nhân chủ). Bây giờ đến nhịp Vài Ba nó cũng phản chiếu cách kỳ diệu trong thể thơ lục bát (6 là 3 
cặp, 8 là 4 cặp). Hãy mở truyện Kiều ra đọc những câu lục bát tuyệt vời: 

Trăm năm / trong cõi / người ta. 

Chữ tài / chữ mệnh / khéo là / ghét nhau. 
(Đánh dấu phân để thấy câu đầu có 3 cặp, câu sau có 4 cặp) 

Cơ cấu Nói bằng số “ Vài Ba”  hay nói bằng “ hình Tròn Vuông giao hợp “, hoặc cụ thể cùng cực là 
làm hai chiếc “ bánh Dầy bánh Chưng “, hoặc muốn “ Xổ Nho “ thì “ Thiên viên Địa phương “ đều 
cũng một cơ cấu. Vậy cơ cấu đã hiện thân cách kỳ diệu vào ngôn ngữ qua thể thơ lục bát trong cách 
gieo “ yêu vận “ tức câu trên không gieo vận vào cuối câu mà lại gieo vào lưng vào lòng câu sau: 
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Trăm năm trong cõi người ta/ 

Chữ tài chữ mệnh khéo là / ghét nhau. 
Vậy mới là tình thâm chứ! Đọc lên như thầm bảo yêu em anh để trong lòng (trong mà) mà không để 
ngoài da đâu! Em đừng có ngại! Thật là bất ngờ, thảo nào thể lục bát được nhìn nhận là thể thơ độc 
nhất nói lên đức tính An vi ở chỗ gieo toàn vần bằng: dấu hiệu của an lạc siêu linh.  

* Bè 6 – 8 được thể hiện trong trống Đồng Ngọc Lũ 
Xem ra thể thơ này cũng có trong nhiều chi của đại chủng Việt vì thấy hiện diện trong nhiều chi khác 
và có thể ngờ là đã được phản chiếu vào trống đồng Ngọc Lũ nơi vòng hoa văn giữa gồm 14 con 
chim chia hai bè: một bè 6, bè kia 8. Phải chăng chúng đang ngâm thơ lục bát. Ít ra lục bát đang 
manh nha? Vì thế mà chúng có thái độ siêu thoát trần tục để đi về miền thái cực linh thiêng. Dầu sao 
mặc lòng, tức dầu 6-8 con chim có phản chiếu lối thơ lục bát hay không, nhưng không ai chối cãi 
rằng đó là thể thơ đặc trưng của Việt tộc, gói ghém cả hai bộ số 2 và 3 cũng như cơ cấu kép vài ba.  
Có thể lối đó đã manh nha từ buổi bình minh với nhịp Trống quân khai quốc. Câu sáu có thể chỉ 
bè Nam (3 cặp từ) câu 8 bè Nữ (4 cặp từ) tức là đã từ lâu đời lắm.  

*Tiếng Nói theo Cơ cấu tràn đầy Nhân chủ tính và Tâm linh 
Chính vì vậy mà lòng ta nao nao ngây ngất khi đọc những câu lục bát trong Kiều nhất là khi gặp 
những chữ đi đôi như nao nao, nho nhỏ, sè sè.  Mỗi cặp đôi xuất hiện như nhịp cầu 2 mối: một mối 
bắc bên Có mối kia cắm vào hư Không làm cho ta như chạm vào cõi u linh bát ngát.  

Nao nao dòng nước uốn quanh. 

Nhịp cầu nho nhỏ dưới ghềnh bắc ngang. 

Sè sè nắm đất bên đường. 
Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 

 
Xem thế đủ biết tiếng ta thuộc loại ngôn ngữ đầy tràn Nhân chủ tính cũng như Tâm linh tính 
tức nghiêng về nghệ thuật và triết lý: đề cao cái tổng quát trên cái tư riêng, tránh rõ rệt, ưa âm 
u nên dùng rất nhiều hư tự. 

* Cái Thừa và thiếu của tiếng Nói theo Ngữ luật 
Ngược với tiếng của Âu Mỹ có tính cách khoa học ưa khúc chiết khi đến độ không cần, thí dụ 
bắt cả mọi cái phải là đực hay cái, số nhiều, ít phân biệt chi li. Ta nói “ ba cái hoa này đó “, chỉ 
một chữ ba đủ chơi vai trò số nhiều, các từ khác không bị phiền hà chi cả. Mỹ thì “ these three 
flowers are red “ . Đã có three rồi còn bắt these flowers cũng phải thêm chữ s, this phải đổi ra 
these, verb phải đổi ngôi và số is ra are. Tiếng Pháp còn phải đổi đỏ ra đỏs (rouges). Đó là một 
thí dụ về sự tôn thờ ý niệm mà tiếng nói là dấu hiệu.   So với tiếng Việt thì vừa thừa mà lại 
thiếu, thừa vì đã có 2 chữ s, verb còn phải đổi ra số nhiều; thiếu vì chữ ba không đủ bao quát 
toàn bộ, đấy là điểm một, còn điểm nữa là cú pháp mạch lạc mà cơ cấu yếu: ta nói ăn được, 
được ăn, chỉ cần đổi vị trí của từ. Còn Mỹ phải dùng hai verb can và may. Đấy là lý do ngữ luật 
trở nên bề bộn và được quan trọng hóa rất mực.   Ở La Hy xưa trẻ mới khai tâm phải học ngữ 
luật chứ không học về luân lý, sử ký.  

* Tính chất đơn sơ và hàm súc của tiếng Nói theo Cơ cấu 
Tiếng ta trái lại rất đơn sơ nên có sức hàm súc nhiều. Trong quyển Man and People ông Ortega 
Y Grasset nhận xét rằng tiếng Tàu giàu nhất thế giới về khả năng hàm súc (comprehension) do 
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cơ cấu mạnh với sự dùng nhiều hư tự, vì hư tự chơi vai trò âm u với toàn bích. Ta có thể nói về 
tiếng Việt như vậy mà còn hơn nữa vì về hư tự thì tiếng Việt giàu hơn tiếng Tàu. 

Hư tự của ta là những chữ kép vào không cần thiết thí dụ nói chợ, nết, ngân đủ rồi không thêm 
chợ búa, nết na, ngân nga như ta quen dùng: đó chỉ là hư tự không cần mà lại cần: không cần 
cho nghĩa từng chữ nhưng lại rất cần để móc nối với âm u toàn thể. Đó là nét biểu lộ nhiều tính 
chất triết lý của dân tộc Chủ nhân Trống đồng, trống là hư, là không, hư không làm nền tảng 
cho triết Việt do thế mà ngôn ngữ của ta tràn ngập hư tự tức là tiếng đầy triết lý nhân sinh vậy.  

Có lẽ đây là lý do của một kinh nghiệm bản thân tôi. Số là nhiều người đọc sách tôi mà không hiểu, 
có người đề nghị cần sửa đổi dăm ba từ ngữ thí dụ không nên viết “ cần suy nghĩ lại “, “ đã bàn rồi “, 
“ xin nhắc lại “ mà nên viết cần chúng ta suy nghĩ lại, chúng tôi đã bàn r  ồi, chúng tôi xin nhắc lại.  
Tôi bằng lòng sửa lại vì với tôi từ ngữ chẳng qua chỉ là để hiểu đạo, nói chúng ta cần suy nghĩ lại là 
đặt nổi chủ từ như Tây Âu cũng chẳng sao, y như hiện nay trong việc viết tên ta phải đặt cá nhân 
trước dòng họ, thay vì Lý Ông Trọng thì phải viết Trọng Lý Ông, thôi thì vào xứ cá nhân ta cũng phải 
đành đi một đường cá nhân vậy. Nhưng nhượng bộ rồi tôi cứ cảm thấy một cái gì ray rứt tạm gọi là 
khổ tâm như phải đi xa khỏi việc coi trọng gia tộc hơn bản thân, coi trọng lối giương mặt cá nhân 
(tôi, chúng tôi) hơn là ẩn náu để nhường chỗ cho đạo lý, nhưng gặp thời thế thế thì phải thế. Phải thế 
nhưng vẫn suy đi nghĩ lại về khía cạnh triết lý của tiếng Việt và ghi lại một ít trong bài này để mở 
chân trời cho những suy nghĩ về sau. “ 

XI. – Trong việc Làm  ( theo Triết lý tác hành  ) 
“ Không còn chi vinh dự hơn khi nghĩ đến rằng tiên Tổ chúng ta đã thiết lập được một nền triết lý 
tác hành. Tuy nhiên đó là mối vinh dụ ít ai ngờ, cần phải được phân tích thấu đáo mới thấy được.  

1.- Phương pháp Tỉ giảo của triết lý bằng Động từ To be 
Trước hết xin hỏi rằng thế nào là triết lý tác hành. Đây là câu hỏi đầy khả năng soi sáng, được gợi ra 
do phương pháp tỉ giảo, tức là triết lý hiện đại đang cố thiết lập một nền triết làm bằng động từ như 
Heidegger cố chứng minh rằng là một hình thức sa đọa của To Be. To Be là một động từ, To Be 
(verb) sau đã đốc ra danh từ Being. Nếu triết xây trên verb To Be thì là triết ngon, ngược lại 
xây trên danh từ Being là triết hỏng. Vì being là một vật thể (entity) mà không là động từ To Be 
như thưở sơ nguyên nữa.   Đây là những vấn đề người ngoài thấy như vô tích, kỳ thực thì thế giới chỉ 
huy do những vấn đề tế vi nọ, nơi mà “ sai một li đi một dặm “ .  

Con người phải chịu trận với một dặm là những ác quả của cái sai lầm một li, nhưng vì bé quá 
(một li) nên không thấy.  

Thế nhưng nếu dùng sự so sánh một dặm hậu quả thì có thể nhìn ra sự quan trọng của một li, và lúc 
ấy sẽ hiểu tại sao dựng nên được một triết lý bằng động từ, bằng tác hành là một vinh dự tối cao. Tại 
sao triết gia thượng thặng của Tây Âu hiện nay được nổi tiếng chỉ vì khám phá ra sự vụ động từ “ To 
Be “ đọa ra “ Being “, tức triết lý tác hành ban sơ đọa ra triết lý ý niệm nằm lì bất động.  

2.- Nguyên nhân sa đoạ từ To be ra Being 
Vấn đề nằm trong tâm lý con người mà Việt Nho nói là “ nhân tâm duy nguy “ = tâm con người rất 
tế vi dễ nghiêng lật nên đầy nguy hiểm, vì nó là khởi điểm cho những sự nghiêng lệch ở những chỗ 
chẳng ai ngờ đến. Để soi sáng sự nghiêng lệch này xin lấy một thí dụ trong câu “ tôi đọc sách “ gồm 
ba hạn từ: tôi, đọc, sách, có ai ngờ rằng chỗ quan trọng hơn hết là chữ đọc, là động từ, là verb, nếu 
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không xây trên động từ mà xây trên Năng là tôi, hay trên Sở là sách thì đều là bước tiến lên đầu 
mối nghiêng lật.   Xưa nay các nền triết đều nằm trong chỗ nghiêng về tôi, hoặc về sách.  

a.-  Đợt một ly 
Về tôi là duy Tâm, về sách là duy Vật: đây là đợt một li.   Hãy đi xuống một độ nữa là thước (còn 
lâu mới đến một dặm) thì ta sẽ thấy loài người như Descartes xây triết trên câu “ tôi suy tư, vậy có 
tôi “.   Câu ấy nói lên cái bệnh duy Tâm nghiêng hẳn sang phía bên Chủ tri (subject) là “ tôi suy tư “, 
nghiêng đến nỗi không còn tin là có đối tượng nữa, những người đi đường mà ông xem thấy ông 
không dám chắc là có, cuối cùng ông phải nại đến uy quyền Chúa phán rằng phải yêu người ta, thế là 
đích rồi, nhất định có người ta, vì có người ta mới yêu được chứ. Nhưng đó là tin người ta, nên 
không lập lại được quân bình giữa chủ tri nên gọi là nhị nguyên: hai bên li lìa không tìm ra 
được mối liên hệ giữa Chủ tri (tôi) và Đối tượng (sách), vấn đề đành bỏ dở.   Về sau 
Malebranche đưa ra thuyết hòa hợp tiền chế harmonie preétablie để cứu vãn tình thế: đại để là 
Chúa dựng nên một linh hồn (tôi suy tư) và một thân xác song song với nhau. Tôi muốn đọc sách và 
xác thân tôi, mắt tôi đọc sách. Hai việc đó: tôi muốn đọc sách và chính việc đọc sách không liên hệ 
chi với nhau, nhưng nhờ sự hòa hợp tiền chế nên lúc tôi muốn đọc thì cũng chính là lúc cái máy 
xác thân chạy đến chỗ đọc. 

Đó là một thí dụ cùng cực của sự chi li, vớ vẩn của triết có thể đem nhốt nhà thương điên.   Thế 
nhưng xưa nay chỉ có chửi triết chứ ai dám nghĩ đến đưa các triết gia vào nhà thương điên. Thực ra 
có cho tiền cũng không ai dám làm, vì rằng các chính quyền tự xưa tới nay cứ bắt người học triết phải 
học như thế, nếu có nhốt thì phải nhốt mấy ông nắm chính quyền trước đã, rồi mới đến các người 
khác, nghĩa là tất cả mọi người.  

b.- . . . Đi một dặm 
Bởi vì mọi người đều chịu ảnh hưởng của những thứ triết đó của Plato đặt căn cớ trên lý giới 
(duy tâm), của Aristotle đặt trên ý niệm bản thể sự vật (duy vật). Các triết gia sau tuy có phá phách, 
có thử thách đủ mặt nhưng không sao rút chân ra khỏi hai hạn từ đó mà triết Đông gọi là Năng 
(subject) Sở (objet).   Vì thế mà xã hội Tây Âu đầy những sự chia rẽ tự nền tảng: Vô thần chống 
Hữu thần, Chủ chống Nô và ngược lại, rồi Tư bản Vô sản, Chủ nhân Thợ thuyền, Bà chống 
Ông.      Không một mối liên hệ nào là vắng bóng sự chống đối. Lâu ngày một số trí giả hé nhìn ra đôi 
chút lỗi tại đâu nhưng phải đợi đến đủ một dặm “ tam vô “ với đủ thứ đểu giả bạo tàn ngu xuẩn 
bần tiện của cộng sản thì bà con mới thấm mùi sự sai một li.   Và từ đấy mới mọc lên nào triết 
lý tác hành, nào là triết lý lao động, ngày l     ễ lao động, lao động vinh quang.  

Thành công chăng? Thưa không vì đó mới là nói về làm chứ đã làm đâu, hay có làm nhưng đặt căn 
bản trên “ duy vật “ thì vẫn là bánh xe cũ: tức cũng xây trên một duy nào đó mà không trên tác động 
tinh tuyền. Vì chỉ có tác động tinh tuyền (an vi) mới đặt mối liên hệ cơ bản.  

c.- Đáp đề của thuyết Tam tài 
Có nối được Năng Sở mới thống nhất, có thống nhất mới có sinh động, có sinh động mới có tinh 
thần. Thế có nghĩa là con người phải tìm sao cho ra một triết lý tác hành cao quý nọ.    Điều đó chỉ có 
thể tìm trong những loại triết kiểu thuyết Tam tài của Việt Nho. Vì tài là tác, nó chỉ trỏ lối Tác Hành 
viết hoa, tức không phải là tác thường mà là Tác cùng cực. Việt Nho nói bằng huyền số 3, Đao Ba, 
Tam tài. Đấy là lý do của thuyết tam tài, chữ tài viết theo điệu tác (hành), nôm na gọi là “ tài gảy “ ( 
才 ), biến thể của chữ thủ ( 手 ) là tay (cơ quan để làm).  

Chính nhờ thuyết tam tài mà triết lý Việt Nho đã không bị bệnh duy nào: không duy tâm, 
không duy vật, không duy lý, không duy tình v.v.     Trái lại có một mối thống nhất lẫm liệt bao 
trùm cùng khắp, không còn chỉ là nối kết những cái nhỏ bé mà là nối kết toàn cả vũ trụ.  
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Do đó có một sự sinh động đáng tên là triết lý Nhân sinh và đạt tới bậc tinh thần cao độ nhất với 
câu “ thần vô phương “ , nghĩa là thần không ở hẳn đâu, nhưng đâu cũng ở, nghĩa là thẩm thấu cùng 
cực.   Những điểm trên đã bàn dài nơi khác, ở đây chỉ cần nhắc sơ qua như thế để soi đường cho cuộc 
tìm về cảnh giới Tổ tiên xưa, để xem các ngài đã đạt đến đâu. Muốn thấy ý hướng của các ngài thì 
một trong các phương tiện hiệu nghiệm hơn hết là suy tư về những danh hiệu Nước, danh hiệu 
Người, vì đấy là những kết tinh của lý tưởng được ấp ủ, được lưu truyền từ đời nọ đến đời kia, nên là 
những căn cứ bền bỉ.   Vậy thuỷ Tổ tối sơ của đại tộc ta là Tam Hoàng gồm Phục Hy, Nữ Oa, Thần 
Nông, cả ba danh hiệu đều nói lên cái gì bao la và cùng cực. Điều đó được bày tỏ bởi chữ tam trong 
Tam Hoàng. Tam là Tam Tài: Trời, Đất, Người, cả ba làm nên một thân thể: “ Thiên, Địa, vạn 
Vật nhất thể “, không mảy may chia lìa chống đối : nhất thứ khi con người lại là cái tâm của vũ trụ 
(vũ trụ chi tâm). Như vậy khi đã đạt Tam Hoàng là đã bao trùm hết mọi đối tượng bé nhỏ, chỉ còn lại 
những động từ nằm ẩn trong chữ Tài. Tài là power, là sức mạnh, một sức mạnh tinh tuyền tự 
phát ra tác động không cần bất cứ cái chi mảy đông nên đó là việc cao nhất, bao trùm hơn cả 
nên cũng đi vào cùng cực hơn hết, đến chỗ “ hư tâm “ tức là tinh thần cùng cực.  

Trong tập này đã mở đầu bằng 5 chương về các việc căn bản Ở, Ăn, Mặc, Nói, Làm. Đọc bài nào rồi 
ta cũng sẽ thấy nó dẫn đến cái cùng cực, cái gì bao la vô hình.  

3.- Thái thất của ( Việt ) Nho 
Ở dẫn tới Thái thất: cho con ngươi Đại Ngã ở trong vũ trụ, “ cư chi quảng cư “  

 a.-ĂN dẫn tới Việt tỉnh : múc lên nước Cam tuyền bất tận. 
 b.-MẶC dẫn tới thể Đạo : mặc Đạo vào thân. 
 c.-NÓI dẫn đến Hư tự : để hòa tan với Vô biên. 
 d.- LÀM dẫn đến An vi : làm là làm không lệ thuộc Đối tượng. 

4.-Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa 
Tất cả đều chứng minh nền triết lý tác hành có tầm bao la cũng như thẩm thấu đến cùng triệt. 

Như vậy là tạm xong chữ Tam Hoàng, bây giờ bàn đến ba nhân vật hay đúng hơn ba mẫu mực tối sơ 
làm nên bộ Tam Hoàng đó là Phục Hy, Nữ Oa,Thần Nông. Ở đây ta cũng thấy liền đó là những động 
tác căn bản. Phục Hy là thuần phục súc vật, còn Hy là nuôi dưỡng cúng tế. Đó là hai chữ nói lên 
giai đoạn từ bỏ săn bắn tức ăn sẵn để tự tay mình làm ra bằng thuần phục súc vật và gây nuôi ngay 
trong nhà. Thần Nông cũng thế nói lên giai đoạn từ bỏ hái lượm lang thang để bước vào nông 
nghiệp với lối sống định cư tự tay làm ra thức ăn. Nữ Oa là sự tàng trữ chứa đựng nói lên sự 
làm nhà để thâu đựng. Đó mới là nghĩa đen vòng ngoài, còn nghĩa bóng thì Tam tài tức tác động 
cao nhất.  

Phục Hy chỉ Thiên sinh 
Thần Nông chỉ Địa dưỡng 

Nữ Oa chỉ Nhân hòa. 
Đó là những tác động bao trùm hơn cả, cũng có nghĩa là đáo để, triệt cùng đều đã xuất hiện với bộ ba 
của Việt tộc. Sau này Nho giáo đã công thức bộ ba trên thành thuyết Tam tài: Thiên, Địa, Nhân đặt 
con người ngang hàng cùng trời, đất mà nhà cách mạng Trần Cao Vân đã diễn tả một cách oai 
nghiêm rằng: 

Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh, 
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Trời Đất ta đây đủ Hóa công. 
Nhưng học giả như James Legge cho đấy là những ý tưởng ngông cuồng càn dở dại dột. Nhưng ta trả 
lời đó là tại J.Legge đứng ở quan niệm triết học bản thể mà xét con Người cùng một vị trí như Trời. 
Đó là sai, hay đúng hơn đó là hiểu theo nghĩa đen câu nói bóng bảy. Muốn hiểu cho đúng tinh 
thầnViệt Nho thì phải hiểu về phương diện tác động có tính cách chiến thuật chiến lược tức phải quan 
niệm về Trời Đất thế nào cho hợp triết lý Tác hành, sao cho con người duy trì và phát triển được khả 
năng tác động của mình, mình vẫn hăng hái say sưa làm việc. Đó là điều quan trọng.  

Đã là triết lý Nhân sinh thì chỉ nên xét tới những Tác động liên can đến Mình. 
Tuân Tử ví với quan niệm về hòn đá cạnh đường, người đi ban đêm tưởng là hổ thì rụng rời chân tay 
tê liệt cả thân mình, mất khả năng chịu đựng, nhưng nếu xem đó chỉ là tảng đá thì khả năng đi đứng 
vui hưởng còn giữ y nguyên. Về Trời cũng vậy, Trời vô hình nên mỗi nơi mỗi đời có những quan 
niệm về Trời khác nhau, mỗi nền triết lý đạo lý đưa ra một quan niệm thuận với chủ trương của mình.  

5.- Quan niệm ( Việt )  Nho về Trời 
Theo đó triết lý Nhân chủ tác động không thể chọn quan niệm về Trời quá toàn quyền đến độ coi con 
người là sự vật hoàn toàn bất lực chỉ còn phải vâng theo cách tối mặt.  

Với Việt Nho quan niệm Người như thế là xúc phạm đến Trời. Trời là đấng thông minh vô cùng, 
quyền phép vô biên mà đến lúc dựng nên con người yếu xèo hoàn toàn thụ động không dám có một 
sáng kiến nào thì không hổ mặt Thượng Đế sao.  Ca dao ta nói: con hơn cha là nhà có phúc. Con 
người cũng là con Trời, không dám nói đến hơn nhưng cũng phải giống Thượng Đế phần nào, con 
nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ lị. Nếu Thượng Đế là đấng toàn năng thì con 
người cũng phải là giống đầy năng lực đầy khả năng tác hành tự chủ. 

6.- Quan niệm quá hạ thấp và quá đề cao con Người 
Vậy cho nên quan niệm quá hạ thấp con người chính là quan niệm xỉ nhục Trời, nó sẽ dẫn đến 
thuyết định mệnh, bóc lột con người hết thảy, không còn chút tự do nào.  

Vậy hỏi tại sao quan niệm thấy kém đó lại được duy trì xuyên qua Âu Tây cổ đại?  
Người ta nhận ra rằng quan niệm này được các nhà chuyên chế ưa thích vì nó rèn luyện tâm trí 
con người để suy phục quyền bính và nếu nhà cầm quyền lại thành công trong việc tự đồng hóa 
mình với Trời như thuyết vua thần, thì sự đàn áp chuyên chế đi đến cùng cực, khiến con người 
bị vong thân mất hết chủ quyền và khả năng tác động.  

Đó là lý do thầm kín đã gây nên thuyết Vô thần chối bỏ Thần minh để cho con người ngóc đầu lên để 
được tự do, tự làm lấy lịch sử. Do đó con Người coi Trời bằng vung. Nhưng đó là quan niệm không 
tưởng trái với thực tại.  Trời che cùng khắp sao dám coi là vung. Trời là gì cao cả bao la vây bọc 
quanh mình từng giây từng phút chối đi đâu có được. Vì vậy mà Âu Tây cứ lúng túng trong hai Thái 
cực nọ: Trời là tất cả, con Người không làm chi được; hoặc con Người là tất cả: không có Trời.  

Nhưng cả hai đều có hại cho khả năng làm việc của con Người. Cụ thể là không thiết lập nổi một nền 
triết lý Tác hành. Muốn giàn hòa hai thái cực đó nên dùng thuyết Tam tài là đặt con người lên cùng 
hàng Tài, tức Tác, tức là bất cứ tác động nào liên quan đến con người thì con người cùng đóng góp 
vào đó “ một phần ba “ (xin hiểu co dãn kiểu tam tài). Ngay việc lên Thiên đàng xuống hỏa ngục thì 
chính con người phải có phần đóng góp quyết liệt chứ nếu cho là tại Trời cả như Calvin chủ trương 
thì ra ông Trời là đầu mối sự bất công sao? Việc lớn lao như vậy mà con Người không có phần, 
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huống chi việc khác.   Đấy là lý do của thuyết Tam tài, và đây là lý do tại sao Việt Nho có ý nghĩa đặt 
tên người là Thánh ngang với Trời (Tề Thiên Đại Thánh) khác hẳn ông Trời Tây Âu, thấy con người 
bất tuân thì làm sét đánh cái rẹt. Ông Trời Đông phương thì không, nhiều khi con người làm bậy ông 
chỉ nhìn rồi khóc, chứ tuyệt không can thiệp sợ phạm vào tác quyền của nó, cái quyền tự tạo tự thành 
chứ không được ỷ lại. Phong dao ta có câu: 

Hoàng Thiên ngự tại thiên đàng 

Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi 

Tưởng rằng con uống con chơi 

Ai dè con uống con rơi xuống xình. 
Tôi nghĩ Trời cũng phải thích thú câu trên, bởi vì quyền phép vô biên của Trời thì quá chói chang, 
sức mấy mà hạ giá nổi, cần chi cảnh cáo. Trời quá đủ thông minh để hiểu rằng: tụi nó quá kính nể 
mình là cái chắc có nói ngông chút cốt chẳng qua là chiến lược tâm lý thôi, tức là mạnh miệng một 
chút cốt để bảo toàn nội lực, nuôi dưỡng được tác phong của con người hùng, sẵn sàng nắm lấy phần 
tích cực dành cho con người trong mọi việc liên hệ đến nó, để: 

“ Có trời mà cũng có ta “ 
và 

“ Tận nhân lực nhi quy thiên số “ . 
 

7.-Hiện tượng Dân chủ rất sớm ở nước ta. 
 
Có quy thuận theo thiên số theo vận mạng chứ, nhưng trước hết phải làm cho đầy đủ đã những gì con 
Người có thể làm, làm Tận Nhân lực.   Chính nhờ chiến thuật đó mà triết lý Việt Nho đã đạt thành 
tích hầu không một triết lý nào làm được: là đã cứu gỡ con người ra khỏi mọi tròng nô lệ của tai dị 
rồi đặt con người lên địa vị Chủ nhân, gọi vắn tắt là Nhân chủ. 

Đấy là lý do sâu xa giải nghĩa hiện tượng Dân chủ rất sớm của nước ta xưa là đề cao kinh 
nghiệm thực lực bên trên quyền bính, coi trọng uy tín hơn uy quyền, đề cao những sáng tạo 
những thành tích như xa xưa là ông Hữu Sào người sáng nghĩ ra nhà sàn, Toại Nhân, Viêm Đế 
là người biết dùng lửa, Hữu Miêu người biết gieo mạ, rồi đến một lượt các bà: Bà Đà trồng cây 
xây núi, Bà Dâu phát minh ra việc nuôi tằm bằng lá dâu, Bà Nành nghĩ ra việc trồng đỗ nành, 
Bà Giàn biết làm giàn dưa. Trong Nam có đầy tên các bà: Bà Điểm, Bà Hom, Bà Qu     ẹo.   

Tóm lại không phải thuộc dòng tộc vua quan mới được lưu danh mà tất cả ai ai dầu là thường dân 
miễn có tác động sáng tạo là được lưu danh hậu thế. 

Về điểm này có thể nói Việt còn giữ được tinh tuyền hơn Tàu, bên Tàu còn có những kiểu nói 
chỉ dân nước là người nhà Chu, người nhà Hán, người nhà Đường (Chu nhân, Hán nhân, 
Đường nhân) chứ bên Việt Nam thì không. Có lẽ vì vậy mà danh hiệu nước ta có những tên hay 
một cách tuyệt với như Văn Lang, Giao Chỉ, và nhất là Việt, cả Việt Mễ lẫn Việt Tẩu.  Tóm lại 
triết bằng động tự với nghĩa là nhấn trên Tác hành hơn là trên Bản thể của sự vật, hoặc trên 
quyền bính vì quyền bính cũng là một vật thể ngoài con Người. Quả là một nền triết thấu triệt 
vậy.  
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XII.- Trong Phong tục, tập quán 

1.- Trống Quân : Triết lý nhảy đầm 
( Triết lý cái Ðình : Kim Ðịnh ) 

Nhảy đầm là chữ nhà quê còn người trí thức gọi là khiêu vũ, nghe sang hơn nhưng không cụ thể và 
bình dân bằng hai chữ nhảy đầm. Nhảy đầm là do Tây đưa vào nó có tính cách cá nhân còn nếu nhảy 
đầm công cộng thì đã có bên ta từ lâu đó là hát Trống quân.  

a.- Cuộc nhảy mang tính chất công thể và Tâm linh 
Trống quân không những khác nhảy đầm vì tính chất công thể tức không nhảy với một bà nhưng 
nhảy với một đàn bà. Nét thứ hai trong việc nhảy còn có cái gì linh thiêng bao bọc nên trống quân lẽ 
ra phải được tổ chức dưới núi, bên bờ sông ở cửa Đông Nam của thành hay làng. Thường thì những 
điều kiện đó khó hội đủ nên người xưa đã sáng chế ra tiếng trời tiếng đất để thay thế cho những điều 
kiện trên kia. Đó là cái Trống Đất (đào lỗ xuống đất) lại có dây chằng ở trên chỉ Trời. Khi hát mà gõ 
lên dây phát ra tiếng gầm gừ như là tiếng Đất tiếng Trời đệm theo quấn quýt lấy những lời hát đối của 
Đôi Bên. Còn những lời đối đáp qua lại nhiều khi chở theo rất nhiều yếu tố triết bình dân. Hãy đưa ra 
vài thí dụ: miếng trầu là đầu câu chuyện.  

 Bè nữ 
Gặp nhau ăn một miếng trầu 
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào 

 
 Bè nam 

Miếng trầu đã nặng là bao 
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn 

 
 Bè nữ 

Miếng trầu kể hết nguồn cơn 
Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào 

 
 Bè nam 

Miếng trầu là nghĩa xướng giao 
Muốn cho đây đấy duyên nào hợp duyên. 

 
Thí dụ khác: 

 Bè nam 
Ở đâu năm cửa nàng ơi? 
Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng . 
Sông nào bên đục bên trong? 

  Núi nào thắt quả bồng mà có thánh sinh?   

                   

Ai mà xin được túi đồng? 
Ở đâu mà lại con sông Ngân Hà? 
Nước nào dệt gấm thêu hoa? 
Ai sinh ra cửa ra nhà nàng ơi? 
Kìa ai đội đá vá trời? 
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Kìa ai trị thuỷ cho đời được yên? 
 

 Bè nữ 
      Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi. 

   Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng. 

   Nước sông Tương bên đục bên trong. 

   Núi đức Thánh Tản thắt quả bồng mà lại có thánh sinh. 

 Ông Khổng Minh không xin được túi đồng. 
 Trên trời lại có con sông Ngân Hà. 
 Nước Tàu dệt gấm thêu hoa. 
 Ông Hữu Sào sinh ra cửa ra nhà chàng ơi. 
 Bà Nữ Oa đội đá vá trời. 
 Vua Đại Vũ trị thủy cho đời được yên. 
 

 Bè nam 
Bây giờ mận mới hỏi đào, 
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? 
 

 Bè nữ 
Mận hỏi thì đào xin thưa: 

Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. 

 

 Nam kết 
Ai về đường ấy hôm nay 
Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương. 
Gởi cho đến chiếu đến giường. 
Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm. 

 
Đại khái đó là vài mẫu khi đọc lên nhận thấy hai điểm đặc sắc sau đây. 

b.- Cuộc nhảy: Hoạt động cả Thân Tâm 
Thứ nhất là tính chất động đích của Trống quân khác với nhảy đầm. Nhảy đầm chỉ cần biết đưa tay 
đưa chân sao cho hợp với điệu nhạc khỏi phải suy nghĩ, cũng khỏi phải hát nữa, đã có máy. Trống 
quân thì phải hoạt động hơn nhiều; miệng phải hát, tâm trí phải tác động để đối đáp, vì không 
được hát bài có sẵn mà phải tuỳ cảnh mà sáng tác lấy rồi hát lên tức khắc cho hợp câu hỏi.  

c.- Cuộc nhảy: kết mối Hoa Tình (  Đại Đạo Âm Dương hòa ) 
Thứ hai là ý phải từ xa tới gần, mà gần cuối cùng là việc lấy nhau, nói lên một cách không úp mở 
nhưng phải nói “ Hoa Tình “ tức là nói lên cách văn hoa và như thế nó không phải là một sự vui giải 
trí như nhảy đầm, mà là việc làm có chủ đích đưa đến hôn nhân nhưng đưa đến bằng nghệ thuật, bằng 
múa hát, tức là một lối triết lý toàn diện. Tất cả tinh thần vật chất hòa trộn với nhau, chứ không có 
kiểu phân chia. Vào điện hay đền thờ lạy, rồi ra xóm bình khang chui lủi: tinh thần ra tinh thần, vật 
chất ra vật chất. Ở đây tinh thần vật chất hòa hợp ngay trong một nơi, một lúc theo đúng triết lý tìm 
phi thường trong cái thường thường. Trở lên là thử đưa ra một hai thí dụ về sự thấm nhập của triết lý 
vào trong mọi hành vi cử chỉ của Người Việt.  
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d.- Phương thuốc chữa bệnh Duy: Phục hoạt triết lý hướng dẫn Thân Tâm 
Đấy là ơn ích rất lớn và nếu biết làm phục hoạt thì sẽ là bài thuốc chữa bệnh thời đại mà Herbert 
Marcuse kêu là bệnh Duy một chiều kích. Hay cũng quen gọi là nhị nguyên, tức là duy vật hoặc duy 
linh. Linh thiêng được biểu lộ rất lớn lao trong bao nhiêu điện đài, bao nhiêu sách, bao nhiêu người 
hy hiến thân tâm cho tinh thần. Nhưng vì là nhị nguyên nên anh đi đường anh tôi đi đường tôi.  

Đạo là đạo. 
Đời là đời. 

 
Hóa cho nên Đời trở nên vô Đạo, mặc dầu các thứ Đạo lý truyền bá khắp nơi nhưng vì đứng ngoài 
Đời nên đời vẫn vô Đạo.  Nhưng hỏi vậy tại sao người đời không để ý đến Đạo nằm ngay trong Đời. 
Thưa vì đó là điều rất khó và rất dễ quên đi.  Rất khó vì người ta dễ chú ý những cái gì ngoài mình, vì 
lúc ấy nó là đối tượng, giác quan có thể tác động.   Còn như Đạo đã lẫn vào Đời vào Thân Tâm thì 
không còn đứng ngoài nên không còn là đối tượng. Vì thế Kinh Dịch mới nói là “ bách tính nhật 
dụng nhi bất tri chi : 百性日用而不知之百性日用而不知之百性日用而不知之百性日用而不知之 “ : bách tính dùng hằng ngày nhưng không biết đến. 
Không biết đến nên là nguy cơ, và mối nguy cơ đó càng ngày càng trở nên lớn lao vì không những 
bách tính là thường dân không biết, mà cả giới trí thức cũng không biết đến nữa, thế mới nguy. Vì từ 
lúc ấy họ sẽ đi tìm triết ở xa xăm theo cả hai nghĩa, một là phát xuất từ ngoài Đời sống, đứng ngoài 
con Người nên dễ được tìm thấy, dễ được học hỏi, và do vậy gây nên cho nền triết lý Việt Nam một 
cơn thử thách lớn lao như chưa từng thấy.  

Vì hầu hết tri thức trong nước đã bỏ triết Nhà để chạy theo triết Ngoài. 
 
Có còn cách nào cứu vớt nổi tình trạng này chăng?  Chưa biết, nhưng chắc một điều là nếu không cứu 
với nổi tinh thần triết Việt thì chúng ta chỉ còn có triết học để học, nghĩa là để mà chơi. Chứ còn triết 
lý tẩm nhuận việc ăn làm, triết lý hướng dẫn Thân Tâm thì không còn nữa.  Bởi vậy dù thành hay 
bại việc đáng làm là chúng ta hãy cố gắng làm. Và đó là mục tiêu của quyển sách nhỏ này, và đường 
lối của quyển này là bình dân. Cụ thể là những Lễ Lạy Đình Đám mà vì tinh thần thống nhất nên 
chúng ta có quyền coi chúng như tài liệu chân thực về triết lý bình dân trong đó cái đình là trung tâm 
hiện thực nên lấy đó làm đầu đề cho sách: triết lý cái đình.” 

2 .- Trống Quân xét như khôi nguyên Nghệ thuật sống của Việt tộc 
( Văn Lang vũ bộ: Kim Ðịnh ) 

 

a.- Trống Quân biểu hiện nét Lưỡng hợp sinh động 
“ Trong lãnh vực văn hóa nước ta, nếu ai muốn đưa ra một sự kiện vừa căn bản vừa bao trùm hơn hết 
còn sót lại từ buổi sơ nguyên thì đó là Trống quân. Phải, chính tục lệ này nếu không cung ứng thì 
cũng biểu thị cách chói chang, phong phú hơn hết cái cơ cấu uyên nguyên về vũ trụ quan của tiền 
nhân Việt tộc cũng như về mối nguyên lý hướng dẫn trọn nền triết lý nhân sinh của cả miền 
Đông Á, nơi nhân sinh quan xây trên đạo vợ chồng : “ Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ “.   
Vậy mà trước khi nên được vợ chồng thì phải biết ve nhau, nên Kinh Dịch mở đầu hạ kinh 
bằng hai quẻ Hàm và Hằng. Hàm là ve: ve gái hay ve trai tuỳ. Còn Hằng là ở với nhau mãi mãi. 

Đây là một Nhân sinh quan được xây trên Vũ trụ quan ở thượng Kinh của Dịch mở đầu với hai quẻ 
Kiền Khôn có nghĩa là Trời Đất, giao thoa. Nét căn bản nổi bật của văn hóa Việt tộc đầy sinh động 
nằm trong đó.  

Trống quân chính là biểu diễn lại cái nét Lưỡng hợp sinh động. Cho nên nắm vững tinh thần Trống 
quân chính là hiểu được đầu mối cái cơ cấu triết lý sinh động của Tổ tiên xưa kia vậy. Đó quả là điều 
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quan trọng hơn hết trong lúc này, lúc mà con người khắp nơi đang cảm thấy thiếu thốn cái chi nên 
nảy ra ý muốn trở về nguồn.  

b.- Về Nguồn bằng cuộc đấu: Tình, Lý, Nói, Ca 
Khắp nơi trên thế giới đều đang vang lên chữ về nguồn mà vẫn không sao về cho được, là bởi thiếu 
lối về.  Với người Đông Á thì một trong những lối về đó là Trống quân, nên hiểu trúng được sẽ giúp 
ta trên nẻo đường về.  Bởi chưng căn bệnh trầm kha của nhân loại hiện nay là bệnh một chiều kích, 
cần tìm cho nó con đường nào giàu Lưỡng hợp tính hơn cả và đó là trống quân. Lý do: trong trống 
quân có nhiều cặp đôi hơn hết. Hãy kể sơ qua:  

* Thời gian và Không gian cuộc đấu 
Trước hết nó được tổ chức vào hai mùa Xuân Thu. Đó là đôi đầu thuộc Thời gian. Sau là dưới chân 
Núi nơi có suối Nước: cặp đôi thứ hai thuộc Không gian. Còn nếu không có Núi có Sông thì thay 
bằng cửa Đông Nam, hay cùng lắm thì cửa Nam.  

*  Các đấu thủ: Hai bè Nữ và Nam 
Thứ ba, nơi hát phải đào một lỗ làm cái Trống Đất trên có chăng dây làm trống Trời cũng như 
làm biên giới giữa hai bè Nam Nữ đóng vai hai đạo quân 

* Khí giới giao đấu: Ca vũ 
Còn khí giới là ca, là vũ, toàn là thứ có nhịp đôi như sẽ phân tích ở dưới. 

* Chiến lợi phẩm cuộc đấu: Kết đôi Hoa Tình 
Cuối cùng những đôi nào “ bị bắt “ sẽ sang qua sông, trao hoa cho nhau và hợp thân ngay trên nệm cỏ 
xanh (đạp thanh). Đó là đôi uyên ương trong thế sáng tạo hơn cả. 

Kèm theo là nhiều trò như bắn nhau bằng những Quả cầu làm bằng chỉ Ngũ sắc như nói người Mèo, 
ngư  ời Thổ chẳng hạn.  Hoặc nhiều trò chơi khác tương tự làm cho Trống quân càng thêm giàu tính 
chất sinh động.  Tây phương nói “ La vie est un combat: đời là chiến đấu “ và ngày xưa hay dùng 
việc đấu gươm mà xử kiện: ai thua là đuối lý. Như vậy là lý lẽ dựa trên sức mạnh. Đó là lối du mục.   
Đông phương theo lối nông nghiệp tuy công nhận đời là chiến đấu, nhưng thay vì đấu gươm thì lại 
đấu lý, đấu tình, đấu ca, đấu nói như được bày tỏ mặn mà nhất trong Trống quân, một bên hát xướng, 
bè bên kia phải hát đáp liền, nếu không là “ thua “.  

c.- Những mối liên hệ trong cuộc đấu Hoa Tình 
Điều đó nói lên tính chất Lưỡng hợp, mà Lưỡng hợp tính chính là linh hồn của triết lý Việt 
Nho.  Nên Trống quân là một lễ trong có liên hệ: 

 Tới Vũ trụ quan như Trời với Đất, 
 Tới Quốc gia như Non với Nước, 
 Tới Làng mạc như của Đông với Nam, 
 Tới Gia đình như hai bè Nam Nữ đưa đến việc nối dõi Tông đường. 
 
Hai bè dàn quân ra, rồi biểu diễn các tác động của chiến đấu: nào ve, nào ghẹo, nào thách, nào đố, 
nào tiến vào đất địch chớp nhoáng lại rút ra vì địch cũng đang tiến vào đất mình, đong đưa như hai 
con rồng lượn khúc theo nhịp thùng thình “ Vài Ba “ của trống ngũ liên: 3 trời 2 đất. Quả là một 
cuộc chiến đấu quan trọng nhưng đừng sợ chết chóc tang thương vì đây là “ một cuộc cờ người “: gọi 
là “ đấu trí mà chơi “ nên thay vì chết chóc thì chỉ có sống, sống mạnh: sinh sinh, vì cuộc chiến kết 
hậu bằng sự hợp thân trên nền cỏ xanh. Trước đó có tặng hoa nên hoa trở thành quan trọng, đến độ 
tiếng hoa gắn liền với tình thành hoa tình. Hoa đây thường là hoa lan (hay thược dược) được trao tặng 
nhau trước khi giao hợp và sau cuộc đấu mà nàng “ phình phình từ giữa phình ra “ thì đến mùa Thu 
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sẽ làm lễ cưới.  Chỉ phác họa sơ qua thế đã thấy ngay tầm quan trọng của Trống quân, nó bao hàm 
một triết lý Nhân sinh xây trên Vũ trụ quan động, nên cũng là một thứ Tế tự của toàn dân. Vậy 
mà cho tới nay chưa được nghiên cứu thấu đáo nhất là về phương diện triết lý. Vì thế đó sẽ là điều 
chúng ta bàn ở đây. (1) 

Tài liệu trong việc này phần lớn chúng tôi mượn của ông Granet trong cuốn Fêtes et chansons 
anciennes de la Chine, Paris 1929, sẽ viết tắt là Fêtes. Quyển ấy nhằm tìm hiểu Kinh Thi đúng với ý 
nghĩa trung thực của nó. Quyển thứ hai là “ Les Chants Alternés “ của tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, 
Paris 1934, sẽ viết tắt là Huyên. Bá Nho hay Hán Nho đều là Nho đã bị bẻ quặt. 

3.-  Kinh Thi: Chiến lợi phẩm của trống Quân 
Phương pháp sẽ là triết lý với sự trợ giúp của xã hội học, cơ cấu luận, tất cả đi ngược với lối Nho 
Thanh giáo dùng vương triều để giải nghĩa phong tục dân gian. Còn đây dùng phong tục dân gian để 
tìm hiểu Kinh Điển, lấy tiếng dân để hiểu Trống quân. Đó cũng là lấy chất gia làm nội dung tìm hiểu 
văn gia, nên xoay quanh quyển Kinh Thi, nói có cả Văn cả Chất.   Đây là sách mở đầu toàn bộ kinh 
điển Nho giáo, nên hiểu sai Kinh Thi là dễ dàng hiểu sai cả các kinh sau. Vì Kinh Thi không là chi 
khác hơn là chiến lợi phẩm của Trống quân.  

Nói khác nó ghi tiếng Dân nhưng không phải là bất cứ lúc nào mà chính là lúc Dân hát Trống quân 
hay ít nữa cũng theo phong thái của Trống quân, trong bầu không khí đó, hoặc hướng vào đó. Sau 
này Bá Nho uốn nắn để theo chiều hướng Thanh giáo nên không nhận ra điều trên (Fêtes 7). Nhưng 
cũng nhờ bị cạo tẩy mà nó được sống qua các đời để nay chúng ta còn có dấu vết đi tìm lại được 
nhiều tục lệ cũng như đời sống thời xa xưa. “  ( Về việc cạo tẩy, tức gán tác quyền cho vua quan xin xem 
Histoire de la literature chinoise, Prose Georges Margoulies p.13). 

4 .- Trống quân là một cuộc Tế Lễ: Tôn giáo Phong Nhiêu 
“ Là chính những yếu tố gặp thấy trong các cuộc tế lễ: 

 Bàn thờ là trống Đất trống Trời thay cho Non và Nước khi hoàn cảnh không cho phép có. 

Tư tế là hai bè Nam Nữ mặc áo đẹp ngày lễ. 

 Còn Tế là sự đấu của hai Bè: đấu ca, đấu lý, đấu tình     
Rồi tới Giao hợp được coi là cái đinh của cuộc lễ biểu thị sự phối hợp cao độ nhất mà con người 

có thể hiện thực: nên Non phải trèo, Nước phải lội, Người phải giao. Ông Granet gọi là “ chịu lễ giao 
tình “ (communion sexuelle).  

 Cuối cùng có cuộc Đại Ẩm làm như nghi lễ giao thoa với Đất. Tất cả được gọi là Bôn tức lối 
cưới hỏi trực tiếp: hỏi thẳng không môi giới, lẫn làm thằng, tức hợp thân liền, với niềm tin rằng năm 
nào không có “ Bôn “ thì sẽ mất mùa. Niềm tin này thuộc giai đoạn Bái vật sau sẽ thăng hoa và 
truyền sang cho vua: đức hạnh ông vua ảnh hưởng đến thời tiết. Cả hai niềm tin là một, cùng 
thuộc tôn giáo Phong nhiêu và ở đợt Bái vật, Lợi hành.  

Nói dân gian là công thể (toàn dân chịu trách nhiệm) đến khi quy tụ vào vua thì một mình vua chịu 
trách nhiệm về việc mưa gió, nóng lạnh nhưng rồi niềm tin đó sẽ được thăng hoa tới đợt triết lý là 
giúp Trời Đất trong việc hóa dục. Đó là một tiến trình đi lên, muốn hiểu được ý nghĩa cần tới bầu khí 
bao quanh Trống quân.  

5.- Bầu khí của cuộc Lễ: Tự do 
a.- Con gái:  Nói thẳng, làm thẳng 
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Trước hết đó là bầu khí tự do lúc con gái chưa bị bó chân còn có thể một mình đi dạo trên bờ sông 
Hán sông Giang, có th  ể mời trai ăn trầu, cho địa chỉ hội họp.  Mối tình thôn dã lúc ấy chưa bị thanh 
giáo cấm đoán hay bẻ quặt nên mọi cử chỉ đều làm trong tâm trạng vô tội, đường hoàng chứ không 
phải dấu diếm chi hết. Tất cả được nói thẳng ra. Người ta đang gánh nước nặng trĩu vai mà dám 
đường đột hỏi: 

Cô kia gánh nước quang mây 
Tôi hỏi câu này có lấy tôi chăng? 

 
Nói thẳng, làm thẳng “ trên Bộc trong Dâu “ như thấy ở nước Trịnh nơi giữ được nhiều tục lệ xưa 
hơn cả, cũng là nơi có con sông Bộc chảy qua. Nên nhớ Bách Việt cũng có tên Bạch Bộc vì nhóm ở 
trên sông này có nhiều nét biểu hiệu hơn cả (Xuân Thu nói đến Bộc rất nhiều xem bản của Legge 
tr.273). 

b.- Chưa có tinh thần Thanh giáo kiềm chế 
Thứ hai, lúc ấy chưa có câu “ nam nữ thụ thụ bất thân “ phát xuất từ óc Thanh giáo bắc phương nên 
có thể tự do ca hát ngoài đồng nội, trên bờ sông, chung quanh bờ giếng, có thể cùng lên xe, nhìn mặt, 
cầm tay (xem bài Hưng Ư Thi trong Cửa Khổng ). 

c.-Con gái làm chủ tình thế 
Điểm thứ ba, gái còn nắm chủ tình thế nên chính các cô khiêu chiến trước. Phu lúc ấy còn là cô, 
cậu mới là phụ, theo phong thái Tả nhậm như có thể đọc thấy rất nhiều trong ca dao Việt, cả đến 
Kinh Thi cũng còn có chỗ giữ thứ tự Thất (vợ) trước Gia (chồng) “ nghi kỳ Thất Gia “ ( đào chi yêu 
yêu) tức Âm đi trước Dương, Gái trước Trai. Nhiều Nho gia có thấy điểm này nhưng lại giải nghĩa 
bằng lý lẽ siêu hình giả tạo như mùa Xuân dương khí lên mạnh nên con gái (âm) bị ảnh hưởng!! Sự 
thật thì lễ tổ chức vào hai mùa Xuân Thu, là hai mùa của người hơn hết, đã vậy lại theo Tả 
nhậm: Gái nắm phần sáng kiến y như người trước Trời Đất. Cần nhấn mạnh điểm này để đặt nổi 
sự cấm đoán của vương triều không cho gái bắt đầu trước mà phải phu xướng phụ tuỳ về sau.  

6.- Hợp với Thời tiết: Triết lý Chữ Thời 
Điểm thứ tư cũng rất nền tảng là sự thống nhất và căn cơ của sự thống nhất đó là điển tiết cũng gọi 
là thời tiết, nên Kinh Thi cũng có thể coi là quyển triết lý của Chữ Thời trong đó hai mùa quan 
trọng hơn hết là Xuân Thu mà con én đóng vai đại sứ du hành để thông tin cho các cặp Nam Nữ biết 
đã đến ngày hội họp để mà “ đưa thoi “ . Như vậy con én là biểu hiệu của cưới xin tự do đã đưa thoi 
từ những ngày Xuân của muôn thế hệ trước, nên Trống quân đã trở thành một cơ cấu, một lễ, tức là 
cái gì u linh trang trọng dù sức vật lộn với văn hóa du mục đến sau.  

Tóm lại yếu tố nền tảng là cuộc Tế trong bầu khí tự do cởi mở của công thể: mọi cái là của 
chung theo một lối nào đó, có thể tóm vào hai cặp danh từ là Tâm linh và Công thể. Đó là 
những đức tính đi kèm Trống quân và sẽ bị văn hóa du mục phá vỡ.  

Vì nét đặc trưng của du mục là độc hữu ngược hẳn với tinh thần công thể của nông nghiệp: 
Độc hữu là óc cá nhân riêng rẽ với sự độc quyền là hậu quả tất nhiên. Khi óc cá nhân thắng thế 
thì mạnh được yếu thua, càng mạnh càng có nhiều, chiếm nhiều, chiếm tài sản, rồi chiếm luôn 
cả đàn bà làm tài sản, vì thế nảy ra sự cấm đoán đàn bà tự do đi lại, cũng từ đó mà nảy ra tục 
“nam nữ thụ thụ bất thân”. Chính vì vậy mà Trống quân trải qua nhiều cuộc lột xác. Ta hãy 
theo dõi một số trường hợp: trước hết với vương triều.” 

7 .- Lột xác phía vương triều để thành Tế Giao 
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a.- Tế Giao: biến thể của Trống Quân 
“ Nói rằng lễ Tế Giao phát xuất tự Trống quân là một câu nói khó có thể xác quyết vì nó thuộc phạm 
vi tiền sử bao la. Rất có thể lễ Tế Giao là hậu thân của hai lễ Phong và Thiện cũng như Phong Thiện 
là một dị bản chính thúc của nhà cai trị có tính cách tương đương với Trống quân của dân gian.    Tuy 
nhiên trong tiến trình đàn áp Trống quân thì Tế Giao có thể đóng vai trò thay thế và nhân đấy 
là biến thể của Trống quân như học giả Granet đã nhận xét. Học giả Maspéro cũng cho rằng lễ Tế 
Giao thêm vào sau đạo Phong Nhiêu, CA p.53. Như vậy là đã hé thấy mối liên hệ giữa hai bên, và 
trong ý hướng đi tìm chi tiết của liên hệ có thể kể ra những chặng biến thể từ Trống quân hướng về 
Tế Giao.  

b.-  Lễ Phong Nhiêu 
Ông Granet đã làm điều đó xuyên qua những tục lệ mùa Xuân của nước Trịnh, Trần, Lỗ. Ở Trần và 
nhất là Trịnh có tiếng là duy trì được nhiều tục lệ dân gian nhất thì người ta thấy hầu còn nguyên vẹn 
hình thức Trống quân như trong Quốc phong bài Trăn Vĩ. Ở đây xin chú mục vào nước Lỗ vừa là quê 
hương của Khổng Tử vừa có sự biến thể rõ hơn. Trong Luận ngữ, thiên XI, câu 25 có lời rằng: 

“ Mộ xuân giả, xuân phục kí thành: Quán giả ngũ lục nhân.   Đồng tử lục thất nhân.  Dục hồ 
nghi.  Phong hồ vũ vu. Vịnh nhi quy. “ 

Chúng tôi nhớ khi xưa mới học Nho đến bài này đã cảm thấy có cái chi chèo kéo bí ẩn lạ thường (như 
đã bày tỏ trong quyển Tâm Tư, chương IV ).  

Sau này đọc rộng thêm mới nhận ra nhiều học giả khác cũng khoái đoạn văn trên như vậy, cuối cùng 
chúng tôi nhận ra sức thu hút của câu văn là do tinh thần Trống quân còn lởn vởn trong đó:  

Bàn thờ là nơi cầu mưa: đó là đài Vũ Vu, 

Tư tế là hai đoàn trai trẻ mỗi đoàn từ 6 đến 7 người, 

Ca hát là vịnh, là phong ( hóng gió), 

  Tế là sang sông như trong câu “ dục hồ nghi: tắm ở sông Nghi “ . 

  Chịu lễ là quy. Chữ quy theo Vương Thông có liên hệ tới ăn. 

Đây là bước thứ hai trên đường hoán thể vì ở bước nhất sách Chu Lễ còn dùng cả Trai lẫn Gái: cả 
Vu lẫn Hích chỉ khác không còn ở tuổi xuân nữa mà đã lớn tuổi, lại đi tu. Đây thì không tu, cũng 
chưa già nhưng toàn trai thì cũng chẳng làm nên được trò trống gì ngoài sự nhai lại kiểu diễn tuồng 
trong các nội trú Nam sinh: vai Nữ phải hóa trang. Dầu sao đó không chỉ là một cuộc chơi thường 
nhưng là một cuộc Lễ, vì có sửa soạn xiêm áo cho dịp này trong câu ‘ xuân phục ký thành “. Rồi lại 
có ca vũ dưới đài cầu mưa, nên Vương Thông trong sách Luận Hành cho đó là Lễ cầu mưa. Sự thực 
thì không những cầu mưa mà là cầu mùa, hay đúng hơn là lễ Phong Nhiêu nhưng đang được “ 
thăng hoa “ : tức đang trút bỏ những gì không hợp cho thời Chu nữa, thí dụ bỏ bê Nữ để khỏi 
phạm tục “ Nam Nữ thụ thụ bất thân “. Còn hai việc Bôn và đại Ẩm thì bỏ hẳn. Vương Thông 
cho rằng việc đại Ẩm nằm trong chữ Quy mà lẽ ra Quỹ có nghĩa là một thứ tiệc Thánh, nên viết với 
bộ thực (Fêtes 156). Nếu không là lễ Phong Nhiêu thì tại sao phải hát, phải Ăn (Quỹ). Tại sao phải 
Mặc áo Xuân. Tại sao phải hai Bè. Tại sao phải qua Sông (dục hồ Nghi có nghĩa như “ thiệp đại 
xuyên: qua sông “). Tại sao lại Ca Hát trên Sông và dưới chân Đồi (Vũ vu)? Người ta chỉ tìm ra lối 
đáp thỏa đáng khi cho đó là Trống quân đang lột xác, nói cụ thể là bỏ hai yếu tố: toàn dân và bè nữ. 
Đây là cuộc lột xác thứ hai hay ba. 

Còn đợt bốn sẽ đưa sang lễ tế Thiên (hoặc đây là lễ trung gian giữa Trống quân và lễ Nam giao). 
Lễ Nam giao xét về nội dung được truyền tụng là có từ đời Vô Hoài thuộc thời đại Thần Nông. Vô 
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Hoài có nghĩa là từ đời nào không ai nhớ được nữa vì lâu quá. Rồi sau đời Tam Đại gọi là Phong 
Thiện. Phong là tế Trời: đắp đất cao lên làm bàn thờ để tế, còn Thiện là tế đất nên quét sạch đất mà tế 
(1) 

(1) Có mối liên hệ nào chăng với câu “ phụ đồng phụ chổi, thổi lổi ma lên “ và câu hát múa Lào: tôi cầm cái chổi, tôi quét 
cái nhà. 
  

c.-Lễ Phong Thiện, Lễ Nam Giao 
Có thể Phong Thiện đã là một hình thái biến thể của Trống quân và cũng là tiền thân của Lễ 
Nam giao, với mục đích không được rõ ràng như là Phong Nhiêu của Trống quân. Vì có lúc thiên 
về việc cầu tự cho nhà vua. Khi vua ra tế thì đưa cung phi đi cùng, người nào được vua ngự rồi thì 
được uống rượu và trao bao cung tên để chỉ sự cầu cho có con trai (Fêtes 168).   Người ta có thể thấy 
ấn tích của Trống quân trong những sự kiện đặt vào lễ Giao thấy không ổn. Thí dụ tại sao không tế 
Thiên trong thành như trong cung điện mà phải ra ngoài đồng, ở phía Nam? Tại sao có thời tế Địa 
trên phía Bắc, tế Thiên phía Nam? Tại sao lại gọi là Giao khi không có giao nào c  ả.  Và ở đây cũng 
chỉ tìm ra lối đáp thỏa đáng trong Trống quân mà tế Giao là một biến thể: vì có sự giao hợp trên 
ruộng nên Trống quân là lễ bao giờ cũng diễn trên ruộng.   Đã có dạo người ta tế Địa ở Bắc thành, tế 
Thiên ở Nam, nhưng sau không rõ vì lý do nào lại dồn một: có lẽ vì cách một cái thành thì làm sao 
mà giao. Vì vậy cuối cùng đưa cả về Nam và tế Thiên cũng là tế Địa: có xông hương cho Thiên, đổ 
rượu xuống đất cho Địa. Còn chịu lễ thì vua ăn và chia cho các quan phần thịt tế gọi là Quỹ. Nếu chỉ 
có thế là đủ để bù vào chỗ huỷ bỏ cuộc đại Ẩm trong Trống quân thì đã có những lễ Bát chá và Na 
gọi là Trừ tà cuối năm để đón năm mới nên có ăn uống linh đình. Ban đầu Bát chá và Na là những 
lễ đi theo mùa gặt. Bát chá là để ăn mừng gặt xong, và thường đặt ở mùa thu. Sau này được kể như lễ 
cuối năm đặt ở trục Chí, như vậy là từ trục Phân thuộc Nhân chủ chuyển sang trục Chí chỉ Trời Đất, 
thuộc Chủ Nô (về hai trục Chí và Phân xin xem bài Xuân Thu trong Ngũ Điển). Cách giải nghĩa như 
trên mới hợp tinh thần xã hội học là dùng tục lệ dân gian để tìm hiểu việc tế tự chính thức. Vì tục lệ 
có trước và đã đâm rễ sâu vào dân gian không thể phá nên vương triều phải thích nghi.  

d.- Ý nghĩa chữ Nam Giao 
Nếu hỏi tại sao lại gọi là Nam Giao, có người giải nghĩa bằng Cao môi, Cao môi là thần coi việc 
môi giới ở phía Nam: entremetteur de banlieue du Sud (Fêtes 160), nơi mà các bà phải đến cầu khẩn 
để thoát nạn không con (trừ kỉ vô tử chi tật) nên chữ Giao do Cao đọc trại. Trả lời thế là gượng, ấy là 
chưa kể chữ Nam chưa có giải nghĩa. Vì thế xin đưa ra một lời thưa khác: là chữ Giao ( Dao) nhắc lại 
nơi phát xuất là chi tộc Dao: có lối đọc giống chữ Keo mà người Nùng người Thái dùng để chỉ người 
Lạc Việt. Lối này giải nghĩa được cả chữ Nam là địa bàn của dân Việt. Dầu sao thì ta cũng đã nhận  

tên Nam tên Giao tên Dao, cũng như xưa đã là chủ tịch nhóm Trống quân, và hai chữ Giao Chỉ là tên 
thuận lợi nhất để nói lên sự giao thoa giữa hai chỉ: Đất Trời, Đông Nam, Sông Núi, Nữ Nam.  Vì thế 
tác động Giao có nhiều: giao tình, giao lý, giao ca, giao thân, và đại ẩm là giao với Đất (giao thực hồ 
địa).   Như vậy ta thấy nói lễ tế Giao là biến thể của Trống quân là câu nói có bằng chứng, tuy xét 
về nội dung đã mất đi nhiều, nhất là thiếu dân gian và bè nữ nên nét công thể tính, nhưng có lẽ cần 
thải bớt như vậy để dành cho nhà vua đặng để trọng thể hóa. Điều đó tốt, giả sử Vương triều đã 
không cấm Trống quân mà cứ để nó sống song hành với tế Nam Giao thì mới đúng tinh thần hợp tác 
giữa Chất gia và Văn gia. Nhưng không may Trống quân đã bị cấm đoán theo óc du mục chủ nô. 
Nhưng “ phép vua thua lệ làng “ nên Trống quân vẫn sống và cùng với không gian và thời gian mà 
biến đổi, ta cần đặt vào đó cái nhìn tổng quan. “ 

8.-Lột xác phía dân gian 
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a.- Không gian và Thời gian của hát Trống quân 
‘ Biên cương của dân gian hát Trống quân rất rộng từ Hoa Nam xuống tận các đảo Thái Bình Dương, 
còn thời gian thì có tự rất lâu đời trước vương triều. Vì thế việc nghiên cứu đòi rất nhiều công sức. 
Đã có một số học giả lưu tâm và được ông Granet thâu lượm lại ở cuối quyển Fêtes. Xin trích dịch ra 
vài triệt tiêu biểu để độc giả thấy sơ qua những hình thái khác nhau của Trống quân.  

 Nhật: Bên Nhật Trống quân biểu lộ trong lối hát đối gọi là Kagai. Đặc biệt là lúc hai bè đang 
hát bỗng ngưng lại rồi một người trong nhóm nay đứng ra ứng khẩu hát lên một câu, bè kia cũng sẽ 
có một người đứng ra hát đáp lại: nội dung vẫn là bày tỏ yêu đương. Tác giả có kể ra một số câu mẫu 
rất nhiều đoạn giống thơ “ Quốc phong “. Lối hát Kagai này vẫn còn được duy trì trong dân gian, tuy 
giới thượng lưu đã bỏ.  

 Tibet và Tân Cương (Fêtes 281): Người ta ưa thích cuộc hát hai bè bên nam bên nữ đối diện 
với nhau, vừa hát vừa tới rồi lui lại theo nhịp nhàng được tổ chúc vào mùa Xuân và hát công cộng, 
không được riêng lẻ, nhưng trong lúc làm đồng áng gieo gặt cũng có thể hát.  

 Vân Nam (Fêtes 281): Người Lô Lô làm cả ngày tối lại hát đối. Xong ngồi từng đôi tặng rượu 
nhau. Nữ tặng trai trước, trai tặng lại sau. Cuối cùng ai về nhà nấy ngủ nghỉ mai làm để rồi tối lại hát 
nữa. Có nói sau khi hát quay quần cùng uống rượu.  

 Lô Lô (Fêtes 282): Cuối năm có hát mà còn thêm một thứ lửa trại, khởi hát từ lúc đi lấy củi 
về chụm lửa, sau còn thêm đốt pháp cho thêm rộn ràng. Trong Socio. 125, ông Granet nhận xét thơ 
Lô Lô rất giống Kinh Thi quốc phong.  

 Miêu ở Vân Nam (Fêtes 283): cũng có Trống quân như người Miêu ở Quảng Tây hay người 
Thổ ở Cao Bằng, hai bè Trai Gái cầm tay nhau hát theo nhịp trống Cơm và một thứ dân cũng có 
những câu hỏi ứng khẩu phải thưa liền, thưa không được bị phạt rượu uống cho đến say mèm. Có nơi 
người thua bị vò tai rất mạnh.  

 Hải Nam (Fêtes 288): Khi một cậu trai ưa cô nào thì mang đàn đến gẩy trước cửa nhà cô ấy. 
Nếu cô ưng thì ra. Khi đã thỏa thuận về các khoản rồi thì trình lên cha mẹ. Cha mẹ làm lễ cưới tại nhà 
và cậu trai về ở nhà gái.  

 Nam Chiếu (Fêtes 288): Nơi đây người ta tin tưởng có những vụ mang thai một cách lạ với 
rồng nhân lúc tắm hoặc khi ra đến giữa sông thì chạm phải cái gậy rồi có thai.  

 Người Miêu Tử có thêm vào Trống quân trò ném cầu làm bằng chỉ ngũ sắc và đánh Trống 
đồng. Tất cả các sắc dân ở đây cũng như Vân Nam đều có ít nhiều thói tục này.  

 Các sắc dân Bô Di, nam nữ bao giờ cũng hợp thân trước rồi mới cưới sau. Họ không ưa 
những người nữ ở vậy, y như ở miền Dương Tử Giang và Hán Thuỷ (Fêtes 291). 

 Long Châu (Fêtes 293): Các người đi dự mang cơm theo, mỗi lần hội có cả trên ngàn người. 
Tuy tục lệ này bị nhà cầm quyền ngăn cản nhưng vẫn lưu hành trong khắp miền Việt Tây (Quảng 
Tây). Hễ mỗi lần vua quan Tàu cấm thì sinh xôn xao.  

 Lô Lô ở Quý Châu (Fêtes 295) cũng hát trên núi. Có sự đấu tài hùng biện và thi ca. Những 
cuộc hội này vẫn còn truyền tụng tuy đang trên đà biến mất.  

 Bên Java vợ chồng vẫn giao hợp trên ruộng (Civ I 191). Mã Lai cũng có (Fêtes 228). 

 Dân Dao, Chi Lao, Lê, Bạch Mán, Thái được nói tới nhiều nhất. Tất nhiên Mán, Mèo, 
Thái, Thổ, Nùng ở Bắc Việt cũng đựơc nói tới, đủ biết biên cương của Trống quân rất rộng, rộng 
bằng với cái biên cương của nền văn hóa Viêm Việt.  
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b.- Sự hợp tác giữa Văn gia và Chất gia 
Thứ đến có thể nói rằng khắp thế giới cổ xưa đâu đâu cũng có thể tìm ra vết tích một thứ Trống quân 
(Civ I 19) nhưng sau đều biến mất hay biến thể trọn vẹn chỉ còn ở Viễn Đông là tồn tại.  Điều đó giải 
nghĩa được bằng sức mạnh của nền văn hóa Việt Nho trước sức xâm lăng của vương triều, nên đã 
xuất hiện sự kiện duy nhất trên đời là có sự hợp tác giữa Văn gia với Chất gia, nhờ đó mà chúng ta sẽ 
tìm ra được chiều kích thâm sâu của Trống quân như sẽ bàn ở triệt sau. Tuy hai bên sống chung 
nhưng cũng phải lột xác, trong đó Việt tộc phải bỏ phần bị công kích hơn là hợp thân ngay trên cỏ, 
rồi thay vào bằng nhiều trò chơi khác: đánh đu, b  ắt chạch, bắt dế, ném cầu  Phần nổi nhất còn lại là 
hát Đối, là nơi nhận được nhiều sự hợp tác giữa Thôn dân và Kẻ sĩ. Vì phần hát đối này được biểu lộ 
sâu xa nhất trong Lạc Việt nên chúng ta sẽ theo dõi cách riêng. “ 

9.- Trống quân với Lạc Việt 
a.- Việt ngữ hợp với Trống Quân 

“ Sở dĩ hát liên hệ mật thiết với Trống quân vì Trống quân chính là đạo Trời Đất, hay nói cách 
khác là lễ hòa hợp Trời Đất nên cần tiết nhịp như Đất cùng Trời, nhất là Trời. Tiết trời thì như 
Sáng với Tối, Xuân với Hạ, tiết Đất thì như Đông với Nam, Sông với Núi. Vậy mà hát cũng đầy 
nhịp, có thể nói đó chính là nhịp nghĩa là chưa cần đến lời thì nhạc đã khởi sự có từ lúc có nhịp. 
Vậy ngôn ngữ nào giàu nhịp nhàng nhất cũng là giàu nhạc tính nhất, do đó hợp với Trống quân 
hơn cả.  

b. Giàu song ngữ có tính cách co dãn 
Thế mà trong các nhóm Nam Man, Việt ngữ là một trong những tiếng giàu song ngữ nhất: thanh 
thanh, nhẹ nhõm, vàng vọt, lung tung, lè phè, tà tà.  Tiếng thêm sau có khi để tăng gia phẩm tính 
như vàng hoe, đỏ đỏ hoặc để bớt đi như tím tím, vàng vàng, đo đ  ỏ.  Nhưng nhiều khi thêm vào coi 
như là để cho có vậy thôi. Rõ nhất là trong vần iếc: ăn iếc, yêu iếc, học hiếc, chơi chiếc, hôn 
hi  ếc. Nhờ những tiếng song trùng đó mà Việt ngữ có một số nét đặc trưng như sau:  Thứ nhất phải 
kể đến nét co dãn làm cho nó biến hóa vô cùng mà hình thức đầu tiên là nói lái. Riêng tiếng nhị âm 
mới nói lái được, đa âm như Tây hay độc âm như Tàu đều không có nói lái. Tây thì đã rõ: dù có 
tiếng hai âm nhưng không là bản chất của tiếng, nên không nói lái được, thí dụ maison mà lái ra 
son/mai thì hết nghĩa; còn Việt mà nói “ cà nhái “ cũng hiểu liền là cái nhà. Tiếng Tàu không thể nói 
lái. Lối ký âm trong tự điển kiểu Ngô Hoàn chiết đọc là Ngoan không phải là nói lái. Tiếng Tàu đôi 
khi kể một hai tích nói lái thì quá cầu kỳ (xem Vân Đài Loại Ngữ quyển VI, câu 42 có cho một thí dụ 
dài lê thê). Có lẽ vì thế Tàu ưa dùng lối đồng âm. Con dơi Tàu đọc là Phúc nên vẽ hình dơi để chỉ 
chúc Phúc, vẽ con Hầu để chỉ hầu tư  ớc.  

c.- Giàu nhạc tính 
Tính chất thứ hai là giàu nhạc tính đến độ nói thông thường đã có nhạc tính rồi, như nhận xét của 
nhiều người ngoại quốc rằng: nói tiếng Việt đã là ca hát. Có thể vì đó mà ta có những danh hiệu 
đồng hóa được với ca hát chăng như Lạc và Dao, Lạc cùng với nhạc viết như nhau (nhạc giả lạc dã),  
còn Dao thì là ca dao, có thể hiểu là tiếng hát của người Dao hay Giao Chỉ. (Tàu viết Dao, Diêu, 
Giao khác nhau mà thấy chua là yao cả).  

d.-  Nói như Thơ, Thơ như Nói, Nói Thơ đều để ve 
Tính chất thứ ba là nói với thơ hầu như một gieo vần ngay trong câu nói “ có mới nới cũ, vì cây giây 
quấn “  Vậy mà đó là thể lệ trong lúc hát Trống quân. Trong đó nói bằng thơ, hỏi bằng thơ, thưa 
cũng phả bằng thơ. Thế mà hầu như không ai cho đó là chuyện khó. Hỏi là thưa liền, ứng khẩu thành 
thơ. Đây là chỗ phải nói về vè. Vè là một lối ở giữa thơ và nói. Nói như thơ, thơ như nói, rất hợp cho 
Trống quân. Nên ghi ra đây như giả thuyết làm việc là Vè do chữ Ve mà ra, mà Ve là Ve gái: “ vẻ 
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vè ve bắt vè con nhện “ . Và khi đã có sự ưng thuận thì bắt về. Ai bắt về? Bắt về đâu? Thời xa xưa là 
gái bắt trai. Người đàn bà Radhé hiện còn nói “ không đủ tiền đi bắt cái chồng” . Sau này khi phụ hệ 
lên chân thì trai bắt gái. Xa xưa nữa là bắt cóc. Sau này bỏ tục bắt cóc thì vẫn còn một vài nơi giữ 
một số nghi thức để giả đò bắt cóc. Theo đó câu truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh là bắt gái về núi.  

e. Triết lý “ Chí Trung Hoà “ trong cách gieo vần Thơ 
Một điều cần phải nhấn mạnh cho tâm thức hiện nay hay khinh thường những cái giản dị, tưởng vè dễ 
quá nên không có gì cao sâu, sự thực là không thiếu cao sâu cả trong thơ lẫn trong tiết nhịp. Thứ nhất 
về thơ thì vè là thơ không những trong tiếng đôi mà luôn trong câu đôi, đó là lục bát so le làm nên 
nhịp câu. Cả nhịp tỏ trong từng từ (6-8) lẫn nhịp ngầm trong cặp đôi từ (3-4). Còn triết lý thì nó ẩn 
trong một nét lạ lùng là gieo vần trên lưng câu sau: 

Trăm năm / trong cõi / người ta 
Chữ tài / chữ mệnh / khéo là / ghét nhau. 

 
Triết lý ẩn bên trong sự vụ là tinh thần “ chí Trung hòa “ của nền văn hóa Đông Nam: theo cung Ngũ 
hành thì Đông số 3 chỉ Trời, Nam số 2 chỉ Đất. Đất cũng chỉ bằng các số chẵn khác như 4, 6, 8. Số 3 
trời đi với 2 đất thì ra số 5 trong Ngũ hành. Số 3 đi với 4 thì ra bánh Trời bánh Đất.  

Áp dụng nét Song trùng vào hai số 3, 4 thì ra 6-8. Đó là số của thể thơ lục bát. Nên thể thơ này 
gọi được là thể thơ riêng của nước, y như bánh Dầy, bánh Chưng, hay con số Vài Ba, bào thai của 
Ngũ hành vậy. (1) 

(1) Lần viết đầu tiên tôi móc nối câu thơ với quẻ Chấn Li (xuất Chấn hướng Li). Chấn số 4 Li số 3 nhân đôi thành 8-
6. Nhưng sau xem lại sự móc nối đó không uyển chuyển bằng móc nối với Ngũ hành. 
 

g.- Trống quân với nhịp Song trùng của Ta 
Nói theo tiên thiên thì là “ 3 Trời 2 Đất “, tức là bao hàm được tiết điệu vũ trụ vừa trong hai câu thơ, 
vừa trong từng cặp đôi tiếng, vừa trong bước chân vũ tức là tiết nhịp đầy ắp, nên câu thơ lục bát nói 
lên cái nhịp của Trống quân hơn hết, cũng là nhịp Song trùng đã xuất hiện với dân tộc từ mãi xa xưa. 
Bởi đó khi đọc lên những tiếng đi đôi nó gây cho ta cảm giác man mác nhiệm mầu là do cái tiết nhịp 
cũng như thể thơ và triết lý tàng ẩn bên trong. Vì xuất hiện quá sớm nên khi Hoa tộc vào nước Tàu 
thì không đổi nữa mà chỉ còn cách thích nghi. Trước hết bằng đưa vào tiếng Tàu nhiều cặp song ngữ. 
Mở đầu Kinh Thi đã thấy hai chữ Quan Quan (thư cưu) rồi kể tiếp biết bao tiếng khác: 

Đào chi yêu yêu 
Săn săn hề 

Hoàng hoàng hề 
Ân ân, đi     ền điền  

Những tiếng đôi đó có đầy trong Kinh Thi.  Ông Granet đã thu thập vào trong ba trang lớn rồi nhấn 
mạnh rằng những cặp chữ đôi đó gợi là cái gì cụ thể như những bức họa bằng lời: Comme de 
véritables peintures vocales (Socio 114). 

h.- Những tiếng  ngân nga của Ta và Hư tự của Tàu 
Việc thứ hai là đưa các Hư tự như các chữ Tư, Hĩ, nhất là Hề lên bậc từ chính cho chiếm một chỗ 
trong câu thơ. Điều đó với tiếng Việt không cần, nên những tiếng ngân nga (í, a, tình, tang, tính) 
đứng ngoài thơ là vì tự nhạc đến thơ không gặp khó khăn nào như đã nói trên về vè. Còn Tàu thì gặp 
khó khăn khi thơ muốn tách khỏi nhạc, nên phải dùng nhiều Hư tự. Sau này Ly Tao dùng Hề thả dàn 
là do thơ đã gần tách hẳn khỏi nhạc để sống độc lập, nên phải thêm tiếng Hề để người đọc có cảm 
tưởng hát, mà đồng thời cũng là chấm câu dùng lời thay cho dấu chấm.  
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Chữ Nho không dùng dấu chấm câu là do chịu ảnh hưởng quá nặng văn Trống quân đó. Còn lại mấy 
cái khác như nhịp câu thì Tàu không có mấy thành công. Kinh Thi hầu hết câu 4 chữ. Sau này chỉ có 
thơ ngũ ngôn, thất ngôn, vẫn gieo vần ở cuối cả. Không có nhịp từng cặp từ. Sài Ung đã cố đưa thể tứ 
lục vào thơ Trung Hoa nhưng không được phổ biến, vì không phải cơ cấu của tập thể mà là của một 
cá nhân. Thứ đến câu 4 quá ngắn không đủ diễn tả tư tưởng cách đầy đủ, nên không chơi nổi vai trò 
tiếng nói thông thường như thể lục bát. Ấy là chưa nói tới cái vụ câu 4, không theo lối gieo vần trên 
lưng câu 6 nên thiếu chiều sâu của triết lý.  

10.- Lạc Việt là chủ của Trống quân 
Trên đây là thử phác họa sơ sài ảnh hưởng Trống quân trên ngôn ngữ và do đó trên tư tưởng của Tàu, 
một nền tư tưởng xây trọn vẹn trên cặp đôi Âm Dương mà Âm Dương chỉ là kiểu thức hóa các cặp 
đôi trong Trống quân.  Vậy tiếng Lạc Việt vốn đã là cặp đôi nên có lý do chân chính để nói Lạc 
Việt là chủ chính của Trống quân.  

Câu chuyện Âu Cơ đưa 50 con lên núi, Lạc Long Quân đưa 50 xuống biển với hai cái tết mồng 5 
tháng 5 xuống Nước nên có cuộc đua thuyền, và tết Trùng cửu ( 9 / 9 ) là lên Núi gọi là đăng cao để 
hái hoa vạn thọ để chỉ thu thường, có thể giải nghĩa là phát xuất từ nguồn gốc xa xưa của Trống quân. 
Vì tổ chức đúng chỗ thì khi khỏi hát một bên từ Núi xuống một bên từ Sông qua. Khi ca dao nói: 

Công cha như Núi Thái Sơn, 
Nghĩa mẹ như Nước trong nguồn chảy ra, 

 
thì nền tảng siêu hình phải là cặp Song trùng Sơn Xuyên nọ. Chính cặp đôi đó đã làm nền cho 8 
quẻ Kinh Dịch vì cả 8 có thể quy vào hai thực thể là Núi và Nước.  

Núi: Lửa, Gió, Mẹ = Cấn, Li, Tốn, Khôn 
Nước: Sấm, Ao, Cha = Khảm, Chấn, Đoài, Kiền 

Khi mẹ ông Bành Tổ giở nách Tả sinh ra ba con, giở nách Hữu sinh ra ba con nữa, cũng như 6 anh 
em Hi Hòa: 3 bên Tả, 3 bên Hữu đều phải quy chiếu vào cặp Nước Non sơ nguyên nọ mới hiểu được 
mối liên hệ nằm ngầm. Còn khi bỏ huyền thoại mà nói bóng thì ra: 

Quốc tắc ỷ sơn xuyên 
Sơn băng xuyên kiệt 

Vong quốc chi trung dã (Sử Ký II 278). 
 
Nước dựa vào núi sông: khi núi lở sông cạn thì đó là điểm triệu báo hiệu nước sắp mất, nên có niềm 
tin truyền đời như sau: 

Sông Nghi sông Lạc cạn nhà Hạ mất, 
Sông Hà cạn nhà Thương tiêu. 

Núi Thái Sơn sụt là điềm nguy khốn. 
 
Vì Sông Núi chính là biểu tượng Trời Đất, cũng như 2 quẻ Kiền Khôn là hai trụ cột cho nền Đạo lý 
giữ nước. Đó là điều chúng ta phải hiểu khi “ đứng lên đáp lời Sông Núi” . Đó cũng là đứng lên đáp 
tiếng gọi của Tiên Rồng, của con người tiểu ngã đứng lên đáp tiếng gọi u linh của Nguyên Tính. Có 
thấy mối liên hệ sâu xa đó mới nhận ra giá trị nghệ thuật ẩn trong thể thơ lục bát Trống quân. “ 

11.-Trống quân  trình bày một Vũ trụ sinh sinh hoá hoá 
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“ Sau khi đã biết tiến trình giao thoa của hai nền văn hóa Nông Du, sau khi đã hiểu lý do vì sao Du 
mục cấm đoán hay bôi xấu Trống quân, sau khi đã hiểu sự sống dẻo dai của Trống quân xuyên qua 
nhiều thời đại trong một biên cương bát ngát hẳn không còn ai phải ngạc nhiên nữa về câu nói Trống 
quân vốn là một cuộc Lễ, trái lại có thể yên lòng tìm hiểu đến chỗ thâm sâu của nó.  

Ai cũng biết Tế tự là rốn của Tôn giáo, mà Tôn giáo là để kết hợp với Thượng Đế. Hiểu theo 
nghĩa cao siêu hơn hết Thượng Đế là cái toàn thể u linh nên việc gì bất cứ nếu giúp con người 
kết hợp với toàn thể u linh thì là Tế tự. Vậy mà đó là ý chính của Trống quân trong buổi sơ 
nguyên.     Hát Trống quân là để hòa hợp với Trời bằng ca hát nhịp nhàng.  

Thứ đến là hòa hợp với Tha nhân trong mối tình sâu thẳm hơn hết là hai người Trai Gái hợp thân.  

Ba là ăn với Đất bằng Đình Đám vì thế phải nói không những là một lễ nhưng là lễ trọng nhất, đầy 
đủ nhất. Nó trình bày một Vũ trụ quan của “ Hóa nhi đa hí lộng “ hay một Vũ trụ sinh sinh hóa hóa. 
Rồi một Nhân sinh quan cũng theo nhịp vũ trụ: Cá nhân có ăn uống.  Dòng tộc có Hợp thân giúp 
Trời Đất sinh hóa là sinh con và nuôi dưỡng giáo hóa. Vì thế đó là lễ Phong nhiêu.  

12.- Trống quân: Một vũ trụ quan Thống nhất 
Có hai lối hiểu, một lối Bái vật là năm nào không có Trống quân, không có Hợp thân trên ruộng, năm 
đó mất mùa. Còn một nữa thăng hoa theo lối Tâm linh gọi là giúp Trời Đất hóa dục: “ tán thiên địa 
chi hóa dục “ . Tức nói lên sự đóng góp của con Người vào cái Tiết nhịp cao cả của vũ trụ để làm 
nổi bật lên mối “ Thiên Nhơn tương dữ “ đã được đổ khuôn vào thuyết Tam tài.  Đó là một Vũ 
trụ quan thống nhất bao gồm trọn vẹn cả kinh tế, chính trị, tôn giáo, ăn, chơi, hát, xướng.  

13.- Trống quân: Thỏa đáp 3 nhu yếu nền móng của con Người 
Con người thời nay quá quen với ý niệm nhị nguyên tách rời không thể chấp nhận được sự đi đôi của 
Du hí với Tế tự, nhưng với quan niệm nhất nguyên lưỡng cực thì chỉ có một toàn thể không có gì Tục 
với Linh, nhưng Linh bao hàm Tục y như nội ngoại gắn bó vậy.    Cho nên Chơi cũng là thành phần 
của Lễ, vì Chơi biểu lộ bản chất con người hơn hết ở chỗ nó siêu thoát, không còn cầu lợi nữa nhưng 
đã nhô đầu vào cõi An hành là đợt đầu tiên để kết hợp với toàn thể u linh. Cho nên hiểu theo vũ trụ 
quan “ thiên địa vạn vật nhất thể “ bất phân ly thì Trống quân dù có đi kèm với những cuộc Du hí, ăn 
uống linh đình vẫn không mất chút nào tính chất cuộc Tế lễ của nó cả. Trái lại càng biểu lộ đến cao 
độ nền minh triết thâm sâu vì đã thỏa đáp được cả ba nhu yếu nền móng của con người: “ Thực, sắc, 
diện thiên tính dã “ . 

14.- Trống quân: cuộc Lễ gồm đủ Tam Tài 
Xưa nay Lễ hay bị quan niệm quá cao khi chỉ hiểu là cuộc kết hợp với Thượng Đế trừu tượng ngự 
trên cao xanh. Vậy là lệch lạc vì mới có hàng dọc Lý trí khô cằn. Hoặc lại hiểu theo kiểu tả truyện “ 
Tễ là để điều chỉnh việc dân “ . Vậy là mới có hàng ngang.  

Lễ mà đầy đủ phải có cả Ngang cả Dọc: cả Trời, cả Đất, Người đều tham dự. Nói khác là cả Ý, 
Tình, Chí phải được thỏa thuê mới đúng câu: sử thần nhơn bách vật vô bất đắc kì cực ( làm cho cả 
Thần, cả Người, cả vạn Vật đều được thỏa thích cùng cực). Fêtes 189.      Câu này nói về lễ Bát chá, 
là lễ bế mạc mùa gặt mà sau này đổi ra lễ Tất niên, trong đó có cuộc đại ẩm là nét còn ghi lại dấu 
trong Trống quân, khiến mọi người được no say nhảy múa như điên (quốc chi nhơn giai nhược 
cuồng) điều đó bị người theo thuyết Thanh giáo khắc nghị khinh chê, nhưng thực ra đó mới là bản 
chất của lễ, cũng gọi là Tiết, ta đọc là Tết. Lễ hay Tết phải có một cái gì qua mức thường để biểu lộ 
sự thoát khỏi quy ước thường nhật; đó là một yếu tố quan trọng của lễ. Toute fête est un excès là câu 
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nói mà con người thời nay không hiểu nổi nữa vì bị đè nặng dưới ảnh hưởng của thanh giáo.   Còn ở 
thời sơ nguyên khi chưa bị những quy ước trái khoáy của Du mục bẻ quặt thì Trống quân là một cuộc 
Tế lễ toàn vẹn có Ăn Uống, Hát xướng, Giao hoan và do đó nó gây âm vang sâu thẳm vào lòng con 
người đến độ chỉ huy cuộc sống trong cả năm, từ ý nghĩ, việc làm, lời nói, nó gây sức mạnh đến nỗi 
mọi lời khác đã qua đi nhưng những lời hát trong Trống quân được giữ lại, như ca dao tục ngữ hay 
nếu đã có văn học thì như Kinh Điển.  

Kinh Thi chính là kết nạp những bài đã hát trong Trống quân (Fêtes 224).   Còn trong Việt thì Trống 
Quân kết tinh vào Trống Đồng. Trống Đồng không chi khác hơn là tinh tuý Trống Quân, nơi Âu Cơ 
tiên đang lao xuống miệng rồng là bố Lạc.  

15.- Hát Trống Quân :  Lối thông giao với nguồn Tâm linh 
Đây là chỗ cần đặt câu hỏi tại sao lại nói Trống Quân. Có nên viết là chống quân với ý nghĩa hai đạo 
quân chống nhau chăng: opposer toupes? (như ông Nguyễn Văn Huyên đề nghị trong Chants alternés 
p.29). Thưa viết chống không hẳn sai nhưng muốn toàn vẹn phải nói Trống Quân với ý nghĩa để 
Trống. Y như cái trống Trời trống Đất phân hai bè Nam Nữ cũng để trống mặt. Và sau này khi đã 
làm thành Trống Đồng cũng để trống một mặt gọi là Trống Bộc (Huyên 28) tức là Trống của dân 
Bách Bộc (trên Bộc trong dâu) cũng như Trống Đồng cũng phải để một mặt trống mới đúng tên là 
Trống, là “ thần cổ đánh ở kinh đô Việt mà tiếng ngân mãi tới Lạc Dương “.  

Đó là để nói lên lối thông giao với toàn thể u linh vốn là vô biên là cái không thể diễn tả mà chỉ biểu 
lộ bằng nhạc, bằng sự im lặng, bằng trống rỗng tâm hồn. Vì lẽ đó cái Trống phải để trống một đầu, 
sau này người ta mất ý thức nên bịt luôn hai đầu, mà vẫn cứ kêu là trống, là đánh trống, mà thực ra là 
đánh bịt, đánh bùng, đánh lùng bùng vòng ngoài đối kháng làm ra hai bè chống nhau mà không biết 
đến vòng trong sinh sinh nội tại. Như thế là sa đọa tự nhất nguyên lưỡng cực đốc ra nhị nguyên bịt 
kín: chọn một bỏ một theo kiểu biện chứng, ý hệ , không còn hợp với dịch lý kết hậu bằng quẻ vi tế, 
tức để trống đầu cuối cho nó mở sang cõi vô biên.  Y như hội họa mà đi đến cùng kỳ cực phải như 
Mã Viễn “ vẽ bằng không vẽ “ tức biết phối hợp cảnh vật với quãng trống lúc ấy đóng vai vô biên. 
Chính sự hiện diện của quãng trống kể như một thực tại vô biên đó đem lại cho bức họa nét trầm 
hùng bi tráng không tìm thấy ở nền hội họa nào khác như René Grousset nói về bức họa “ chiếc 
thuyền câu trên ao thu “ của Mã Viễn “ une des oeuvres les plus poignantes de la peinture de tous les 
temps “ ( La Chine et son art p.177, 186 ) vì nó cũng nằm trong một nền triết lý của quẻ “ Vi tế “ tức 
của cái trống, cột trụ của Trống quân. “ 

XIII.- Địa vực lễ lạy: Nguồn gốc văn minh 
( Triết lý cái Ðình: Kim Ðịnh ) 

Ba cái Tết: Ba cái Lễ sống 
“ Điều đặc chú trong chương này là địa vực một số lễ được coi như ấn tích của tác giả văn minh. Nếu 
văn minh là nông nghiệp mà nội dung các Lễ cũng là nông nghiệp thì ở đâu mừng lễ đó tức đấy là 
chủ khởi sáng ra nền văn minh. Tính chất các Lễ nông nghiệp là đi sát thiên nhiên như mùa gặt mùa 
cấy, hoặc những hiện tượng thiên nhiên như ngày Trùng ngũ mừng mặt trời vào cung Ngọ. Nói 
chung là các Lễ này hướng nhiều đến sự sống, và gọi là Tết: 

Tết Nguyên đán 
Tết Đoan ngọ 

Tết Trung thu. 
Có lẽ ý nghĩa chữ Tết là một lối đọc chữ Tiết, hiểu là Tiết nhịp uyên nguyên mà mọi tác động đều 
nhịp theo thì mới đạt cảnh thái hòa “ phát nhi giai trúng Tiết vị chi hòa “ (D.T). Theo Tiết là 
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những nhịp sống cao độ mà mọi cơ năng đều cố vươn lên cực điểm để cùng nhịp theo với tiết 
điệu thiên nhiên. Vì thế mà có những cuộc vui, tưng bừng ăn uống đình đám kèm theo nói lên sự 
sống tràn ngập. Văn minh nông nghiệp đặt nền trên sinh sinh nên chú ý nhiều về sống hơn về 
chết như Lễ Thanh minh, Lễ các Vong hồn là những Lễ không được chú ý lắm và phần nhiều mang 
nặng ảnh hưởng Phật giáo.   Chúng ta chú ý đến ba cái Tết (Lễ sống). Tìm hiểu nơi phát xuất của cái 
Tết với những biến dạng của nó xuyên qua các đời và hiện nay còn nh  ững đâu giữ nhiều nhất v.v  
thì đấy là việc dài hơi của một nhóm nghiên cứu và thuộc về văn học xã hội hay cổ tục học.  Ở đây 
chúng tôi không bàn kỹ về các lễ mà chỉ nhằm ghi lại ít nét thuộc địa vực phát xuất hoặc duy trì. (1) 

(1) Trong việc này chúng tôi có nhờ đến tài liệu của một số học giả trong đó phải kể tới quyển Chinese Festivals của 
giáo sư Wolfram Eberhard (Henry Schuman 1952 N.Y). Tác giả đã tốt nghiệp về triết học, xã hội và Nho học năm 1931. 
Năm 1933 được hội Baessler cấp học bổng cho sang Tàu nghiên cứu về cổ tục học nước này. Luôn thể ông có dạy Đại 
học Bắc Kinh cũng như Bắc Bình. Nhờ nghiên cứu tại chỗ nên sách của ông là những tài liệu đáng tin cậy có thể dùng 
làm tiêu điểm đầu tiên cho những ai muốn đi sâu vào đề tài.”  

1.- Tết Nguyên đán 
‘” Trước hết là Tết. Cái Tết của ta rất lớn lao như chưa có đâu ăn Tết trọng thể bằng: kéo dài 
đến cả hai tháng. Tháng Chạp sửa soạn còn tháng Giêng thì ăn Tết ở nhà và tới nay tuy đời sống bắt 
phải giản lược nó vào những chiều kích bé nhỏ, nhưng so với các nơi khác Tết vẫn còn to hơn, lâu 
hơn nhiều lắm. Có một điểm mới xuất hiện là bên Tàu, Đài Loan, Nhật đã bãi bỏ Tết để ăn Tết Tây, 
trái lại bên Việt Nam mặc dù ở vào tình trạng thuộc địa thì lẽ ra phải bỏ Tết trước hết, vậy mà vẫn giữ 
Tết thì có nên xem đó như một dấu chỉ ngầm rằng xưa kia Tổ tiên Việt đã đặt ra cái Tết?  Đấy chỉ là 
một sự gợi ý mời các nhà nghiên cứu về sau, ở đây chúng tôi chỉ tìm hiểu ít nhiều nét riêng biệt của 
ba ngày Tết. 

a.- Gia đình tính 
Điều nhận xét đầu tiên nằm trong chữ “ tháng Giêng ăn Tết ở nhà “.  

Đây là nét đặc trưng, bởi vì Tết là Lễ trọng thể nhất cũng như lâu dài nhất trong năm mà lại không 
mừng ở Đền Chùa cũng như không ở những công sở mà lại mừng ngay ở nhà thì điều đó biểu lộ gia 
đình là nền móng của xã hội, mà không có gì khác thay thế được kể cả Tôn giáo lẫn Chính quyền.   
Về phía chính quyền thì đã có mấy Lễ chung rồi như hai Lễ “ tế Đế, tế Thường “ hay một hai kỷ niệm 
gì đó gọi là Quốc khánh thì nói chung dân vẫn tỏ ra hờ hững, họ để chú ý vào đó may ra được một 
phần mười, còn tất cả dốc trọn vào cái Tết phần lớn nằm trong khuôn khổ gia đình.  

Vì thế những chế độ ghét gia đình như cộng sản đều cố gắng quốc gia hóa cái Tết như thí dụ cho 
nghỉ ngày mồng một còn mồng hai thì dân phải thi đua trồng cây cho nhà nước. Đó là dùng võ lực để 
tước đoạt gia đình. Phía các tôn giáo cũng có tính cách kéo Tết ra khỏi gia đình ít là một phần. Không 
thành công vì chỉ có thể kéo ra khỏi gia đình để đem đến chỗ tinh thần hơn.   Nhưng theo quan niệm 
Việt Nho thì tinh thần đã lại nằm sẵn ngay trong nhà rồi nên không có gì hơn mà phải ra ngoài nếu có 
ra chăng thì cũng là rất chóng vánh: đi lạy Phật, hay hái xăm một lát rồi về “ ăn Tết ở nhà “.  

b.-Táo quân 
Điều biểu lộ tinh thần gia đình thứ hai là tục Táo quân. Ngày 23 tháng Chạp ông Táo về trời lập bô về 
các việc đã xảy ra trong năm qua có liên hệ đến nước đến gia đình. Đấy là một Tục Lệ coi có vẻ dị 
đoan nhưng biểu lộ niềm tin vào Hoàng Thiên Thượng Đế của các dân Viễn Đông. Đêm 23 tháng 
chạp các gia đình thường tiễn ông Táo một bữa cơm thịnh soạn những món ăn toàn là đồ ngọt, cốt để 
cho khi lập bô ông dùng những lời lẽ ngọt ngào. Vì thế mâm chất bánh ngọt, mật, lại thêm một xị mật 
ong để bôi mép ông Táo! Lễ này do các ông phụ trách, còn các bà lo bếp núc không tham dự. Nhân 
dịp này ông Eberhard nhận xét về mối liên hệ giữa Người và Thần trong xã hội Viễn Đông.  Tuy 
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Thần có quyền phép hơn nhưng đó chỉ là sự khác về cấp bậc, chứ không về giống loại. Thần 
cũng chỉ là những công chức, một thứ quan lại, coi một việc nào đó mà nếu không chu toàn nhiệm vụ 
thì phải đổi đi. Thí dụ khi trời đại hạn dân đã cúng tế đàng hoàng mà thần vẫn không chịu làm mưa 
thì rất có thể tượng thần sẽ bị đem ra phơi nắng để nếm mùi đại hạn là gì. Cũng có thể bị quăng vào 
đống rác, rồi dân làng viết đơn lên Thượng Đế xin sai xuống một ông thần khác đắc lực hơn. Học giả 
Eberhard thêm rằng: tuy người Âu Tây chúng ta coi là buồn cười nhưng theo các nhà tâm lý thì lối 
quan niệm bình đẳng với thần thánh kiểu này không gây ra cảm tình tội lỗi hay ý niệm bị lệ 
thuộc quá đáng vào quyền năng thần thánh, đó là điều có sức cứu gỡ tâm hồn khỏi nhiều sự 
căng thẳng thần kinh do sự dồn nén, sợ sệt thần thánh, nên giúp cho con người cảm thức được 
quyền hạn riêng của mình. Tuy biết mình là một vật nhỏ không có nhiều quyền năng nhưng có một 
số quyền lợi bất khả sang nhượng, và hai bên đều có ăn sang ăn giả chứ không một chiều như bên Âu 
(Festivals 22).  

Đối với Tục Lệ Táo quân ta có thể coi như việc thanh toán sổ sách trong năm sắp qua đặng có 
thể bước vào năm mới với tâm hồn thanh thản. 

c.- Tổ tiên 
Ngày mồng một đầu năm là ngày trọng đại hơn cả, cũng là ngày nói lên tính chất gia đình đầy đủ 
hơn hết vì đấy không còn phải là gia đình nhỏ hẹp nữa nhưng là đại gia đình về ăn Tết, trước hết các 
Tổ tiên đã qua cũng được thỉnh về để cùng ăn Tết với con cháu. Còn về hàng ngang nghĩa là những 
người đang sống thì dù ở xa mấy mặc lòng trong mấy ngày Tết gia đình cũng cố tụ họp để cùng 
chung vui.  Bởi vậy có thể nói ngày mồng một Tết là tuyệt độ cao của đời sống gia đình trong đó mọi 
người đều được nhắc đến nhờ có Tục Lệ đọc và ghi gia phả. Ông Eberhard có nhận xét về việc ghi 
gia phả trong dịp này như sau: “ Bất kỳ đứa con nào sinh ra dù là chết yểu cũng được ghi chú tên 
tuổi phần số để lại các thế hệ về sau, nhờ đấy ai nấy đều có một địa vị trong cái chuỗi dài bất tận của 
các thế hệ.”  

Thật là một điều đáng suy nghĩ trước sự đổ vỡ của gia đình hiện nay, các nhà tâm lý nói đi nói lại 
rằng rất nhiều những khó khăn nội tâm của chúng ta như bệnh thần kinh là hậu quả những cảm thức 
bất an ninh cách sâu xa, bởi ngay từ trong những ngày bé bỏng đứa trẻ đã cảm thấy mình trơ trọi 
trên đời: vì sống trong một nhóm tuy là gia đình nhưng thực chất chỉ là một đơn vị kinh tế. Trái 
lại ở đây ai nấy đều có một địa vị ngay từ lúc bé thơ và truyền lại mãi về sau. Nó vẫn là một 
phần trong công thể, mặc dù ngày mai có xảy ra sao đi nữa nó vẫn là một phần tử nên vẫn còn 
được tham dự trong buổi tiệc đầu năm này. “;  

“ Our psychologist tell us over and over that many of our inner difficulties, our neuroses, are the 
result of a deep-seated feeling of insecurity which begins in the early days of childhood when the 
child feel itself alone in this world, living in a group of people called “ family “ but representing no 
more than an economic unit. Here in this Chinese framework every member has his definite position. 
Has the security from the early day of his birth: each individual knows that he will have place in this 
record over his lifetime and in all future time. He is a member of a community, come what may, and 
will remain a member even after his death. He will take part, even then, in this sacrifice on New 
Year’s.” (Festivals 43).   

Tôi biên lại cả bản văn để độc giả có thể đọc trong chính văn cảm nghĩ của một tác giả ngoại quốc về 
tính chất gia đình của ngày tết, đặng nhìn ra những điểm rất sâu xa nhưng vì chúng ta ở trong cuộc 
quá quen nên không nhận thấy được, nên cần nhớ đến những suy nghĩ của người ngoại cuộc xem 
bằng con mắt lạ lẫm tra hỏi thì cũng là điều hay. “ 

d.- Múa Lân 
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“ Trong các trò vui công cộng dịp Tết thì có tục múa Lân. Trong lúc múa người ta vừa múa vừa 
ca những bài hát Phương Nam “ leader of the group sang the Southern song “ (Festivals 15). 
Tôi ghi điểm này vì coi là kiện chứng cho tính chất phương Nam của ngày Tết, tức là chủ tịch 
thuộc Bách Việt rất ưa ca vũ.  Nhưng từ năm 200-100 t.c.n xẩy ra một sự đứt khúc rõ rệt gây 
nên do sự thắng thế của Hán Nho tức một thứ Nho đã bị trộn quá nhiều chất Thanh giáo Bắc 
phương nên từ đấy ca vũ bị trụt xuống dần cho tới độ “ xướng ca vô loài “, và dân ca chỉ còn 
sống bám víu vào một số lễ lạy mà thôi. Bởi vậy cần phải có con mắt tinh tế nhìn những cái bé 
nhỏ để tìm ra dấu vết của nguồn gốc chúng ta.”  

2.- Đoan Ngọ 
“ Tết Đoan Ngọ đã được bàn tới trong Việt Lý bài Âu Cơ tuý, ở đây chỉ ghi nhận thêm ít điểm minh 
chứng đó là Tết của Việt tộc.  Điểm trước hết thuộc màu dùng trong Tết này là sắc Đỏ để chỉ sự 
sáng nóng, mặt trời, mùa hạ, sự sống, vì thế đấy là Lễ Sống thứ hai gọi là Lễ “ cầu may “ hay Lễ của 
sự sống thuộc phương Nam “ double fifth is a Southern festival, lucky festival or festival of the 
Living” . (Festivals 70-71).  

Vì thế Tết này ít có ở phía Bắc, ngược lại được mừng trọng thể ở phía Nam nước Tàu, tức trong 
miền của Bắc Việt. Một trong những trò vui của Tết là cuộc đua thuyền trong đó có hai dấu nói lên 
tính chất phương Nam: một là mỗi thuyền gồm 50 người. Con số 5 vừa nói lên ngày mồng 5 tháng 5 
mà đồng thời cũng nói đến “ 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển” .  

Thứ hai là dùng cồng để đánh hiệu đua thuyền. Cồng đi với bà nên là dấu chỉ thuộc Viêm Việt. 
Tuy nhiên những yếu tố này dễ mất ý thức nên sau lẫn lộn. Nhất là vì Tết này bị vương triều cấm 
đoán ít ra hạn chế thí dụ việc đua thuyền, vì khi đua thuyền người ta hát những bài của Khuất 
Nguyên rất dễ gợi lòng ái quốc, nhưng còn vì một tục lệ nguy hiểm cho tính mạng Hán tộc. Không 
hiểu tục thi bơi thuyền có từ lúc nào, nhưng về sau nó kéo theo sự kỷ niệm Khuất Nguyên là người 
Nam Man thuộc nhóm Thái hoặc Dao tức Bách Việt (Festivals 75) vì không được vương triều 
thâu nhận những bản điều trần mà tự vẫn, thì đấy là một mối thù của dân gian đối với vương 
triều của Hán tộc, và vì thế có tục bắt một người Hán để đến ngày đua thuyền thì tế đặng báo 
thù cho Khuất Nguyên. Đấy là tục lệ nguy hiểm cho Hán tộc nhất là những người có bộ râu dài 
đẹp.  

Dân Nam Man bắt người có họ đưa về nuối nấng đàng hoàng để đến ngày trùng ngũ đưa ra dìm sông 
tế Khuất Nguyên. Về sau vì có nhiều biến đổi, nhiều hiện tượng dị đoan len lỏi vào như việc thả cơm 
cháo xuống nuôi hồn Khuất Nguyên v.v  (Festivals 76). Nhưng ý tưởng cầu mưa để đặng mùa màng 
phong đăng luôn đi kèm Lễ, nên ta vẫn có thể nhìn ra được gốc gác của nó thuộc nông nghiệp và từ 
phương Nam phát xuất.”  

3.- Trung Thu 
“ Trung Thu là Tết Sống thứ ba hoàn toàn có tính cách đàn bà. Trước hết đây là Lễ đặc biệt thuộc mặt 
Trăng. Vì thế không mừng đúng vào ngày Thu phân là 21 tháng 9 dương lịch, mà lại mừng vào ngày 
15 tháng 8, thường là cuối tháng 9. Cứ kể ra thì Lễ nào cũng gọi được là thuộc mặt Trăng vì theo lịch 
Viễn Đông thì tháng tính theo mặt Trăng biểu thị nguyên lý Mẹ. Nhưng Lễ này còn có thêm hai nét 
nữa nói lên nguyên lý Mẹ là mừng về Đêm, nên có tính chất “ lãng mạn “ nhất (it is undoubtedly the 
most romantic. Festivals 79). Hai nữa là việc Tế Tự thì do các Bà chủ sự. Tai sao lại thuộc các Bà? 
Lý do sâu xa là vì mùa gặt là công các Bà.   Thời sơ nguyên đàn ông đi săn, đàn bà ở nhà nghĩ ra việc 
gieo, mà đã gieo thì rồi có gặt, cho nên mọi Tết đều có tính chất Mẹ hơn Cha. Nhưng vì hậu quả của 
gặt kéo dài hơn nên có lẽ vì vậy mà Tết Trung Thu là một Tết mừng mùa gặt, mùa tích trữ (thu tàng) 
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thóc lúa nơi buồng các Bà, nên là lễ thuộc các Bà hơn và vì thế cũng phát xuất bởi vùng Viêm Việt 
nhất là Phúc Kiến, theo như các sách cổ nói: old texts tell us that the midautum festival originated in 
Fukien Province. (Festivals 100).   Không hiểu vì từ lúc nào đó thì có một Lễ khác gọi là Lễ Trùng 
cửu, tuy sau này sáp nhập với Tết Trung Thu nhưng ban đầu là hai Tết khác nhau. Tết Trung Thu 
hoàn toàn vui vẻ còn Trùng cửu thì có mang sắc thái lo âu, xem ra là riêng của dân Việt một dân có 
nhiều điểm giống với các dân Thái.    The festival of “ Double Nine “ belonged to an East Chinese 
ethnic group, the Yueh. These Yueh were in many respects similar to the Tai. (Festivals 111) Có lẽ vì 
sự bành trướng của du mục Bắc Phương nên nhiều lần Viêm Việt phải bỏ tất cả để tháo chạy nên Lễ 
Trùng cửu tỏ ý lo âu chăng.  Ngoài những lý lẽ trên thì ta còn thêm được một chiều kích siêu hình 
của Tết Trung Thu, tức là sự trùng hợp với các số Lạc Thư mà Lạc Thư biểu thị một nền triết đạt 
quan như đã trình bày trong quyển Dịch Kinh Linh Thể (bài cuối). Thế mà Lạc Thư có những con số 
hợp với Tết Trung Thu.  

Vì Lạc Thư gồm 8 lô với một Trung cung, và cộng chiều nào cũng được 15, như vậy là có sự 
trùng hợp với ý cùng của Tết là ăn mừng mùa màng thu gặt thì Lạc Thư cũng là triết đạt quan thâu 
thái, vì là biểu hiện nguyên lý Mẹ đối với nhà Hà Đồ biểu hiện nguyên lý Cha. “  

XIV.- Quốc túy quốc hồn xuyên qua tục ăn Tết 
( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Kim Định ) 

1.- Định nghĩa về Quốc Hồn và Quốc Túy 
“ Quốc hồn là cái Hồn thiêng của đất nước, cái Tinh hoa văn hóa dân tộc, ta có thể gọi bằng 
tiếng mới là cái triết lý của tiên Tổ chúng ta.  Quốc tuý trái lại là cái gì Vật chất thường gắn liền 
với ăn với uống, có tính cách tinh vi, có khả năng làm cho say, say tuý luý như quen nói về 
thuốc lào, rượu đế, một số món ăn đặc biệt tinh xảo.  

Hai điểm trên nếu để rời thì nói được là đâu cũng có cách nọ hoặc cách kia, nhưng khi đem hai cặp 
thành ngữ đó ghép vào nhau thì đấy là một nét đặc trưng nghĩa là không đâu có. Nét đặc trưng nói lên 
hai điều:  

2.-  Đạo được đặt vào truyện thường nhật 
Thứ nhất là đặt Đạo vào ngay những truyện thường nhật như ăn uống là điều khác với nhiều nơi, thí 
dụ Tây Âu và Hy Lạp thì họ đặt trên lý giới rất xa cõi người ta: ăn ra ăn, triết ra triết. Họ nói ăn đã rồi 
mới triết lý sau: prius manducare deinde philosophari. Với ta thì ăn đã là triết. Triết ngay trong việc 
ăn.  

3.- Con Người chủ động trong việc Đạo 
Điểm hai là nói lên tác động con người, chính con người giữ một vai chủ động ngay từ trong việc 
Đạo, việc linh thiêng.  Đó là điều đặc biệt của triết lý Nhân chủ vốn đề cao tác động con Người, đưa 
lên tới bậc ngang hàng cùng Trời Đất như bánh Dầy chỉ Trời chỉ Đạo đó là Quốc Hồn, bánh 
Chưng chi đất là Quốc Tuý: còn phần việc của con người là Ăn.  

Nếu ta để tâm suy nghĩ sẽ thấy việc của con người cao cả xiết bao: đó là ăn Trời ăn Đất, hoặc nói 
theo Kinh Dịch là vui với Trời, ăn với Đất (lạc hồ Thiên, thực hồ Địa).  

4.- Cái Ăn: khung của Đạo lý 
a.- Bề ngoài của cái Ăn với cái Nhai No, Say 
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Chính vì nét đặc trưng đó mà tiếng Việt có những cặp danh từ kỳ lạ như ăn học, ăn chơi, ăn nói, ăn 
làm, ăn hỏi, ăn cưới, ăn lời, nếu không thì ăn đòn v.v, tức là ăn đi với những việc không phải 
ăn.   Vậy thì tiếng ăn ở đây nó như cái khung của Đạo lý: thay vì nói phương pháp tôn chỉ của học 
của chơi thì ta nói ăn học, ăn chơi. Là vì Đạo lý nào muốn có thực chất thì phải tiêu hóa, nên sau mỗi 
cái ăn đều có một Đạo lý, thường được biểu lộ bằng một câu truyện và những âm vang như Tục ngữ 
Thói tục.  Thí dụ cụ thể là ăn Trầu. Ăn Trầu là một lối ăn riêng biệt rất công phu, kéo dài gọi là nhai. 
Nhai thì Mỹ cũng có, Mỹ Việt đều nhai: Mỹ nhai chewing gum, Việt nhai Trầu. Nhưng đàng sau cái 
nhai của Mỹ không còn gì ngoại giả cao su. Ngược lại với miếng Trầu thì đàng sau còn lắm điều hay. 
Điều thứ nhất là có Say: có tuý luý, có đỏ mặt và nóng ran người. Điều hay thứ hai là có truyện 
Trầu Cau.  

Đây là truyện hay ở chỗ biểu thị cao sâu của nó, cây cau mọc thẳng lên tượng Trời, hòn đá vôi nằm 
ngang dưới gốc tượng Đất, còn Người là cô gái trở thành cây leo quấn quýt lấy cả hai cây và đá. Vì 
đó có bản gọi tên cô là Liên tức đóng vai liên lạc giữa Trời cùng Đất. Quốc tuý được biểu thị 
bằng nhai đi nhai lại cho Trầu Cau hòa hợp vào nhau để sinh ra một chất mới là nước Trầu đỏ 
thắm để chỉ Quốc Hồn Quốc Tuý hòa hợp và như vậy rất tiện để chỉ việc hôn phối giữa Nam 
Nữ, hầu sinh ra con cái nối dòng, do vậy mà miếng Trầu trở nên đầu câu truyện với vô số 
phong dao tục ngữ đi kèm: 

Trầu bọc khăn trắng cau tươi 
Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh 
Ăn cho nó thỏa tâm tình (tuý đấy) 

   Ăn  cho nó thỏa sự mình với ta (hồn đấy). 

   Trầu này trầu quế trầu hồi 

   Trầu loan trầu phượng trầu tôi trầu mình. 

Trầu này trầu tính trầu tình, 
Trầu nhân trầu nghĩa trầu mình lấy ta. 
Trầu này têm tối hôm qua, 
Trầu cha trầu mẹ đem ra cho chàng. 
Trầu này không phải trầu hàng, 

   Không bùa không thuốc sao chàng không ăn? 

    Hay là chê khó chê khăn, 

Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu. 
 

Còn biết bao nhiêu nữa nhưng vậy tạm đủ để thấy sự dị biệt giữa cái nhai của Mỹ và cái nhai của tiền 
nhân ta. Nhai chewing gum thì chỉ có nhai đàng sau không còn gì; còn nhai Trầu thì đàng sau có câu 
truyện Trầu Cau đầy ứ ý nghĩa với vô số cái ăn đàng sau: ăn hỏi, ăn cư  ới, rồi ăn ở, ăn nằm.   

Sau ăn Trầu thì nói đến ăn Tết ta còn thấy sự dị biệt lớn lao hơn nhiều. Trước hết Tây đâu có nói ăn 
Tết, họ nói célébrate gì đó, nghĩa là mừng. Thí dụ Tết Tây chỉ có một ngày là hết, hôm sau là chấm 
tròn đi job. Tết ta thì có đến ba ngày, ta quen nói “ ba ( 3 ) ngày Tết “, đã vậy đó chỉ là chính cốt chứ 
phải kể cả sửa soạn và cái đuôi thì cả hàng tháng. Đến nỗi phong dao có câu: 

Tháng giêng ăn tết ở nhà 
Tháng hai cờ bạc, tháng Ba hội hè 
 

b.- Bề trong: Tiết nhịp Hòa giữa 3 cõi: Thiên, Địa, Nhân 
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Đấy là cái khác nhau bên ngoài, bây giờ tìm vào đến nội dung ta mới thấy một sự khác biệt sâu xa lạ 
lùng. Ta thấy Tết chính là Tiết, tức là Tiết nhịp hòa âm thống nhất. Thống nhất chi? Thưa là Trời Đất 
Người, cả ba phải hòa nhịp.  Vì thế mà Tết phải có ba ( 3 )  ngày và cả ba đều là căn bản, vì thiếu ba 
thì làm sao có hòa hợp, có thống nhất. Trời quá cao Đất quá thấp, phải có Người làm trung gian mới 
có Thái hòa.  

*Nền tảng triết lý trung thực mưu hạnh phúc cho con Người 
Rồi để cho sự thống nhất có nội dung trung thực thì Tết phải mừng vào lúc Trời hết lạnh, lúc Đất nở 
hoa lá, con Người có thể ra đồng trồng gieo.  

* Mừng Tết  trong khung cảnh Thái hòa 
Vậy nên đó phải là mùa Xuân lúc khí trời ấm áp, thảo mộc nảy mầm lá hoa, người có thể đi ra để 
khởi đầu quá trình gieo gặt. Đó là một cảnh Thái hòa được diễn cách cụ thể trong mùa Xuân. Ta 
quen nói: “ Ngày xuân con én đưa thoi “ là vậy.  Phải là mùa Xuân én mới đưa thoi được chứ ngày 
Đông mà rở thoi ra thì teo gấp, còn đâu nữa mà đưa, mà thoi không đưa thì làm gì có hòa hợp.  

Tết Tây không bao hàm triết nên họ đặt Tết vào lúc thịnh đông: lúc trời rét căm căm, đất đầy 
tuyết, người phải rúc trong nhà.  Như vậy là chỉ nghĩ đến Trời mà không kể đến Đất đến 
Người, nên Tết chỉ có một ngày, nếu nói ngặt thì Tây chỉ có một ngày đầu năm mà không có 
Tết.  

Vì Tết là Tiết là Nhịp mà có nhịp với ai đâu: độc tấu à, chỉ có Trời độc tấu. Đất với Người 
không tham dự, làm sao mà có truyện Tết như ta.  

* * Lang Liêu sắm món ăn Thái hòa cho cả 3 cõi 

Truyện Tết kể rằng vua Hùng Vương thứ ba muốn truyền ngôi cho con, nhưng không truyền cho 
bất cứ con nào mà phải là con có Tài có Đức, vậy để tìm ra người đó thì vua đặt ra cuộc thi gia chánh 
kỳ lạ: hễ con nào làm được món ăn vừa ý vua hơn cả thì sẽ truyền ngôi cho. Các con vua liền bổ đi 
khắp ngả để tìm của ngon vật lạ người lên rừng, kẻ xuống bể, kẻ đi đông người sang tây đưa về thôi 
thì đủ thứ: sơn nhung, hải vị, giò lụa, nem công, chả phượng, chả quế, hot dog, hamburger không 
thiếu thứ gì. Trong khi đó công tử thứ 9 tên là Lang Liêu nhà nghèo không có phương tiện chuyên 
chở nên chẳng tìm ra được cái gì xa lạ, nên buồn rầu cả đêm trằn trọc mất ngủ.  May thay đang lúc 
bối rối thì có thần hiện đến mách nước rằng khỏi đi đâu xa xôi hãy xuống ngay bếp lấy gạo nếp ra 
làm một bánh Vuông, và một bánh Tròn, rồi chồng lên nhau mà dâng vua cha. Lang Liêu liền làm 
theo đó. Đến ngày thi thì được vua cha chấm nhất với ưu hạng khen rằng ăn không những đã ngon 
mà ý nghĩa thì hàm súc vô cùng, vì bánh chưng vuông chỉ Đất, bánh dầy tròn chỉ Trời. Vậy đó là 
Đạo người rồi còn chi, vì người được định nghĩa là “ nhân giả kỳ thiên địa chi đức “ mà.  

Thực là không thể sâu xa hơn được nữa. Thế là vua truyền ngôi cho Lang Liêu và cải hiệu là Tiết 
Liệu nghĩa là biết lo liệu cho cuộc sống hợp với tiết trời cùng đất. Và từ đấy thì gọi ngày đầu Xuân là 
Tết và cũng từ đấy hễ đến Tết thì tiên Tổ ta gói bánh Dầy bánh Chưng với đạo Trời đạo Đất.  

** Tết: Nghi Lễ làm Hoà giữa Người với Người 

Đấy là câu truyện Tết còn âm vang của câu truyện là sự Thái hòa trước là giữa Trời, Người với 
Đất sau là giữa Người với Người. Về Trời với Đất thì có những nghi lễ nhớ Trời Đất như múa 
Lân, Trời thì có Rồng với ông Địa đi kèm.      Còn với Người thì kỹ hơn. Với thế hệ đã qua thì có 
lễ Gia tiên, với những nghi thức tưởng nhớ đến Ông Bà. Với Người đang sống thì thăm hỏi quà 
cáp, những người họ hàng ở xa cũng cố trở về quê hương ăn Tết để gặp lại và thăm hỏi bà con. 

** Chế độ Bình sản: nền tảng Tự do cho mọi Người 
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Ấy là chưa kể đến thể chế Bình sản, xóa bỏ sự phân chia giai cấp giữa kẻ Có với người Không, giữa 
Chủ với Nô, để ai ai cũng là người Tự do, và nếu vì kế sinh nhai cả năm vất vả thì nhờ vào “ ba ngày 
Tết “ mà nghỉ ngơi ít bữa để có dịp ngửa mặt nhìn Trời, cúi xuống nhìn Đất tức sống an vui trong 
mấy ngày: tạm xếp sang bên mọi bận rộn, lo âu thường nhật để lòng phơi phới vui Xuân: vì thế ngày 
Tết không ai dám đòi nợ, hay trách mắng, trái lại ai nấy cố vui tươi mời gọi, chào đón, đi đâu cũng có 
ăn với những nét mặt hân hoan cười nói làm ta dễ cảm tưởng đó là quang cảnh lân bàng với bồng lai 
tiên cảnh, vì là lúc người nghèo tới đâu cũng được hưởng cảnh dư dật phong nhiêu tràn ngập của 
ngon vật lạ.   Đó lẽ ra phải là cuộc sống thường xuyên của con người nghĩa là con người lẽ ra phải 
được sống thảnh thơi như những con chim, làm ít chơi nhiều, tung tăng với ca xướng và vũ điệu như 
được ghi tạc trên mặt trồng đồng Ngọc Lũ.  

Chính đó là lý tưởng của triết lý an vi, một nền triết nhằm hạnh phúc của mọi người như lý 
tưởng, như là cứu cánh.  

* * Tết: một ấn tượng tươi vui phấn khởi và trẻ trung 

Và quả thực trong dĩ vãng lý tưởng đã hiện thực được phần nào tuy còn xa mới hoàn bị, nhưng so với 
những nơi khác thì quả không hổ mặt xưng là nước có văn hiến sống theo lý tưởng Tết là hoà hợp 
giữa Trời, Đất, Người. Tuy vì trình độ lúc xưa chưa có cơ khí, cũng như vì nhiều lý do phức tạp con 
người chưa đạt được cảnh an vui thịnh vượng như ý, thì ít ra mỗi năm để ra ít ngày và tạo điều kiện 
để mọi người có thể sống lối sống lý tưởng nọ ít nhất trong ba ngày, rồi sau đó cố kéo dài ra được đến 
đâu thì đến, bằng các cuộc hội hè, đình đám, chơi xuân  

Đấy là lý do giải nghĩa tại sao Tết đã in sâu vào tâm thức người Việt một ấn tượng tươi vui 
phấn khởi đầy tưng bừng trẻ trung đến nỗi thiếu Tết nó làm cho ta cảm thấy mất mát một cái 
gì quá ư trầm trọng, mà trầm trọng thật, vì nó là dấu mất một nền triết lý ơn ích hơn hết cho 
con người mà Việt tộc có cái may đã sáng tạo và duy trì được trên bốn ngàn năm.  

** Ba ngày Tết: triết lý xây trên chữ Thời 

Đang khi các nơi chỉ có triết lý một chiều bất động gây nên các thứ độc quyền, độc chiếm, độc 
chuyên, đã không giúp cho đời được an vui thì chớ, mà nếu chẳng may nó cướp được chính 
quyền thì gieo rắc đau thương trầm thống khôn cùng, như dân nước ta hiện đang là nạn nhân 
cực kỳ khốn đốn.  Đó là trái đắng của triết lý xây trên không gian bất động với cái Tết chỉ có 
một ngày, trái ngược hẳn với triết Việt xây trên chữ Thời rất uyển chuyển vì làm bằng tiết, 
nhịp, hợp hòa, thống nhất dễ giúp gây được nhiều hạnh phúc như nước ta trong hơn bốn ngàn 
năm qua đã nhiều lần được hưởng.  

Đành rằng so với đời sống hiện nay được nâng đỡ do khoa học kỹ thuật: đâu đâu cũng đầy xe hơi nhà 
lầu với tiện nghi tràn ngập thì đời sống thôn quê ta xưa thấp hơn nhiều lắm. Thế nhưng biết bao 
người di tản vẫn nuối tiếc cuộc sống bên nhà là vì hạnh phúc con người chỉ lệ thuộc vào tiện nghi 
có 2 phần 5, còn 3 phần nữa ở tại lối xắp đặt, ở tại môi sinh tinh thần, ở tại tâm hồn thảnh thơi: 
không có tủ lạnh nhưng gà vẫn chạy quanh vườn, cá vẫn lội dưới ao, lúc hứng lên muốn nhậu là chạy 
ùa ra rãnh bắt ít con tôm, hái thêm mớ rau mớ lá, lôi ra vài xị đế nữa, thế là một cuộc nhậu khởi đầu 
bất tận, nhiều khi có sáu câu vọng cổ mùi giúp vui hay dăm ba ván cờ tướng! Khỏi lo mất job với 
đụng xe. Đấy không phải bản ráp của cuộc sống trên “ bồng lai tiên cảnh “ hay sao? Thế mà không 
phải chỉ có trong huyền thoại nhưng đã thấp thoáng xuất hiện nhiều lần trong trình sử của nước ta.  

** Có ăn Tết thực sự mới nuôi dưỡng được ý chí phục Việt kiến quốc 

Đó là công hiệu của một nền triết lý trung thực hơn hết cho con Người mà “ ba ngày Tết “ là 
một bản tóm sinh động. Như vậy quả là đáng cho chúng ta nâng niu gìn giữ như một gia sản 
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thiêng liêng để mà truyền dòng nối dõi. Chúng ta cần phải nghiên cứu học hỏi để duy trì lấy 
nền văn hóa ơn ích nọ trong các đoàn thể người Việt hải ngoại, cũng như để nuôi dưỡng cho 
ngày thêm vững mạnh ý chí phục Việt kiến quốc, mong một ngày nào đó không còn phải kỷ 
niệm Tết, nói về Tết nhưng là “ ăn Tết ” với sự tham gia của mọi giác quan trên chính quê nước 
khi đã tìm lại được tự do hạnh phúc như xưa.” 

XV.- Trong các Lễ Hội 
Tết ( Tiết ), Lễ, Hội. 

Thanh Minh trong Tiết tháng ba. 
Lễ là Tảo mộ, Hội là Đạp thanh. 

( Kiều : Nguyễn Du ) 

1 .- Danh Từ 
Qua hai câu thơ lục bát trên, ta thấy ba chữ: Tiết, Lễ, Hội 

Tết ( Tiết ) , Lễ, Hội đáp ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của con Người Việt tộc.  Con ngươi Việt tộc 
sống theo đạo Nho: Nho là nhu thuận, nho nhã ; mà Nho cũng có nghĩa là nhu yếu, thứ văn hoá đáp 
ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của con người : Đó là Thực, Sắc, Diện.  Ta hãy lần lượt đi vào từng 
chữ: 

2.- Tiết: là thời tiết : Tết 
Tổ tiên ta xưa sống theo nông nghiệp, nên phải theo dõi thời tiết để gieo trồng cho kết quả, cha ông 
chúng ta không dừng lại đó mà còn tìm mọi cách sống theo nhịp điệu huyền vi của vũ trụ, vì thâm 
cảm rằng “ Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong “ .   Tết là tiếng nói trại của Tiết, Tiết nhịp 
của Vũ trụ, dân ta tổ chức ăn Tết trải dài theo các mùa trong năm, nghĩa là theo Thời gian, nhất là  

hai mùa Xuân Thu, theo thuyết Tam tài hai mùa đó ngày và đêm dài bằng nhau thuộc về trục ( trục 
Phân ) của con Người ( Nhân ), còn mùa Hạ ngày dài hơn thuộc về Trời ( Thiên ), mùa Đông thì đêm 
dài hơn thuộc về Đất ( Địa ). Mùa Hạ và muà Đông thuộc về trục Chí. 

Mùa Xuân là mùa của vũ trụ bất đầu một chu kỳ mới, Ta tổ chức ăn Tết Nguyên Đán vào ngày mồng 
một tháng giêng, về mùa Hạ vào ngày mồng 5 tháng 5 là ngày Ánh sáng mặt trời chiếu sáng nhất, là 
con cháu của Viêm Đế ta ăn Tết Đoan Ngọ.  

Tết Nguyên Đán và Tết Đoan Ngọ là hai cái Tết quan trọng nhất của dân ta, vì ngoài lý do Thuận 
thiên, còn là lý do Thực tiễn nữa, vì lúc này công việc gieo trồng đã thu hoạch xong. Đây là thời gian 
tốt nhất để nghỉ xả hơi, cũng là lúc cần được bồi dưỡng bù vào những ngày làm việc đầu tắt mặt tối, 
nên phải ăn ngọn mặc đẹp, nhất là phải làm mới lại tất cả: làm mới lại mối giao hoà với Trời Đất, Tổ 
tiên, Thần Thánh; làm mới lại mối luân thường đạo lý với mọi người, nhất là trong gia đình. Đây 
cũng là cuộc sống Tâm linh. 

3 .- Lễ 
Lễ là cung và kính: Cung là trọng Mình và Kính là trọng Người.  Mình trọng mình, thì mình cũng 
trọng Trời Đất, Tổ tiên, Thần Thánh, nên phải cúng bái, để tỏ lòng tôn kính và biết ơn, đây là những 
dịp để tâm hồn vươn lên bắt gặp những tâm hồn cao thượng, những hành động quả cảm, những giá 
trị cao cả. Đồng thời mình cũng trọng Tha nhân, nên phải thăm viếng, quà cáp, chúc mừng, để hiện 
thực những điều tốt đẹp học được nơi các bậc hiền nhân.  

224



 225 

Con Người của ta là con người Lưỡng thê, nên khi tổ chức ăn uống đình đám cho Thể xác, thì phải 
cúng tế cho phần Tâm linh. Vì vậy mà ta có thể nói Lễ Tết để diễn tả hai mặt của việc ăn Tết. Ngoài 
ra chúng ta còn có nhiều Tết khác như Tết Hàn Thực ( ngày 3 tháng 3 Â. l .) Tết Trung Nguyên ( 15 
tháng 7 Â l. ), Tết Trung Thu ( 15 tháng 8 Â. l.) Tết Trùng cửu ( 09 tháng 09 Â .l .) . . .  

4 .- Hội 
Là cuộc vui được tổ chức cho dân Làng, liên Làng, hàng Tổng hay cho cả Nước tham dự, với mục 
đích là tập trung đông người lại vui chơi với nhau, để làm phát triển tinh thần cộng đồng. Nhưng với 
con người lưỡng thê của Việt tộc tuy vui, nhưng không bao giờ bỏ quên mặt khác của cuộc sống: đã 
có ăn, thì phải có chơi và cũng phải có những hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, đời sống tâm 
linh, để cho con người phát triển toàn diện. 

Lễ là bản chất sự sống của Việt tộc, gồm hai lối xuất nhập, xuất thì kính ( trọng người khác ), nhập 
thì cung ( trọng chính mình ). Chữ Lễ đã thẩm nhập trong mọi lãnh vực của đời sống, đây là hiện 
thực những nét lưỡng hợp vào đời sống của toàn dân. Vì thế ta có thể nói Lễ Tết hay Lễ Hội thì mới 
rõ nghĩa hơn . “  Có rất nhiều Lễ hội ở nhưng nơi khác nhau, các Lễ hội đó mang nhiều ý nghĩa khác 
nhau, tựu trung ta có thể tạm xếp loại như sau: 

5.- Các loại Lễ Hội 
 (  Lược trích cuốn  “Lễ Hội truyền thống của các Dân tộc Việt Nam Khu vực phía Bắc. Hoàng 
Lương. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội  )  
 

a.- Lễ hội liên quan đến sinh hoạt kinh tế 
“ Hội cấy, Hội Tằm tang, trình nghề nông, thờ ông Điền. . . 

* Lễ cầu mùa 
“ Cầu mưa, cầu tạnh, cầu mưa thuận gió hoà . . . Thường vào mùa Xuân thì trời nổi con giông, sấm 
chớp. Năm nào mà Trời có mưa giông thì năm đó hoà cốc phong đăng, vì khi có sấm chớp thì khí 
Nitrogen trong không khí, nhờ có tia sét mới hoá hợp với Oxygen mà thành NO2, khí này hợp với 
nước thì thành NO3H, acid này mới hợp với các chất trong đất mà thành Nitrate là thức ăn của cây. 
Theo kinh nghiệm thì năm nào có mưa giông, có sấm chớp, thì được mùa, nên đến Tết dân chúng đốt 
pháo để nhắc ông Trời đổ mưa giông xuống cho dân nhờ.” 
 

* Lễ dâng cúng sản phẩm nông nghiệp 
“Thường tường khi các hoa quả hoặc lúa vừa mới thu hoạch đều được dâng cúng đẻ tỏ lòng biết ơn 
Trời Đất.” 

* Lễ rước lợn ( heo ), Xôi, Lễ ăn cơm mới . . 

b.- Lễ hội trình diễn Tổ sư các ngành nghề 
“Để nhớ công ơn người phát minh cũng như khuyến khích các làng nghề phát triển,một số lễ hội điển 
hình như hội Vó ( Gia Lương - Bắc Ninh ) thờ Tổ sư đúc đồng Nguyễn Công Nghệ, Hội Chuông ( 
Thanh Oai - Hà Tây ) tổ khâu nón và thờ Tổ nghề nón; lễ hội làng Vân Sa ( Ba Vì- Hà Tây ) là lễ hội 
trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa, rước bông, rước kén; hội Phương Thành ( Ninh Bình ) thờ ông Tổ nghề 
dệt; hội Phú Đô ( Từ Liêm- Hà nội thờ Tổ làm nghề bún. . “.  

c .- Lễ hội thi tài và các trò vui chơi 
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“ Đây là những Lễ để luyện thể xác và tinh thần, tập luyện sự khéo léo, sáng trí, tháo vát, nhanh 
nhẹn để thành Đinh để sống đời tự lập (Đây là những thử thách cho Lễ thành Đinh lúc vào tuổi 20, 
sau này Nho giáo gọi là Lễ Gia quan .Những cuộc thi đó như : Trò thi thổi cơm. Lễ hội Đình Thi 
Cấm ( Từ Liêm- Hà nội ) thi nấu cơm vừa kéo lửa, vừa chạy múc nước về nấu cơm; Hội Xuân Điển ( 
Can Lộc- Hà tĩnh ) cử 12 trai làng vừa kéo lửa, vừa giã gạo vừa nấu cơm; hội Hào Xá ( Thanh Hà - 
Hải Dương ) thi nấu cơm trên thuyền bằng bã mía; hội Trằm ở Nghệ An, hội Cảnh Dương ( Quảng 
Bình ) thi từng đôi vừa khiêng nồi vừa chạy vừa nấu cơm. . . . , ngoài ra còn có hội thi luộc gà, thi 
dọn cỗ, thi chèo thuyền bắt vịt trong ao, thi dệt vải, thi leo cây chuối trơn, thi bịt mắt bắt dê, thì đi cà 
kheo, thi cờ người . . . Tất cả có mục đích để khuyến khích thanh niên nam nữ tự rèn luyện thể xác và 
tinh thần để trở thành những người trai hùng gái đảm. “ 

d.- Lễ hội phồn thực 
 

* Rước Nỏ Nường 
“Nõ là bộ phận sinh dục Nam, nường là bộ phận sinh dục Nữ . Hội làng Sơn Đồng ( Hoài Đức – Hà 
Tây ) có tục múa Mo, biểu tượng của bộ phận sinh dục nữ trước hương án thần làng trong Đình. Sau 
khi tế và múa xong, chủ tế tung mo ra để mọi người tranh cướp mong cho người an, vật thịnh ..Trong 
các hội không chỉ có các trò rước liên quan đến sinh thực khí ( sinh : sinh đẻ, thực : nảy nở ; khí : cơ 
quan ) mang ý nghĩa Phồn thực, mà các trò diễn đó mang ý nghĩa sinh động hơn về quan hệ Nam Nữ, 
mong cho sự sinh sôi phát triển . Đó là trò diễn ở hội Quảng Lâm. “ 

*Trò chơi bắt chạch trong chum ( cái Lu đựng nước ) 
 
“Nam Nữ thanh tân, một tay quàng vai nhau, tay kia cùng thò vào trong chum bắt chạch hay lươn, 
như hội Hoa Sơn, ( Ứng Hoà , Hà Tây , hội Rưng ( Vĩnh Lạc, Phú Thọ ), hội Bạch Trữ ( Mê Linh, 
Vĩnh Phúc ) . . . .”  

* Hội chen 
“ Ở làng Ngà ( Quế Võ- Bắc Ninh ) vào dịp trung tuần tháng giêng cũng cho phép Nam Nữ tự do 
chen chúc xô đẩy lẫn nhau sau khi rước và tế ở đình làng. Từ nửa đêm rằm tháng giêng cho đến 
sáng, họ còn được phép tự do quan hệ trong không khí linh thiêng của lễ hội. Các trò diễn đó còn khá 
phổ biến ở các dân tộc miền núi trong các cuộc chơi của người Thái, Tày. . .” 

* Hội ném Còn vòng 
“ Hội này có ở nhiều dân tộc trong nước. Đây là trò chơi vui giữa Nam và Nữ nhưng lại mang ý 
nghĩa cầu mùa khi quả Còn với nhiều tua vải màu được ném lên làm thủng cái vòng giấy ở tít trên 
cao . Ngoài ra còn có hội cướp Kén, hội trai gái tìm nhau, hội tắt đèn, cướp cầu thả lỗ, đánh đáo, 
nhún đu . . Theo Việt tộc thì chuyện Trai Gái yêu đương là chuyện quan trọng hàng đầu trong mối 
nhân luân, ( quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ ), quan hệ nam nữ khá phóng khoáng, không có 
khe khắt phiền toái như kiểu Hán tộc, cả làng xóm tổ chức dưới thanh thiên bạch nhật trong không 
khí linh thiêng của lễ hội, cho Trai gái được tự do tìm hiểu nhau để kết duyên vợ chồng; đây là việc 
tuy là my own business, nhưng được cả làng khuyến khích, tôn trọng, đây cũng là dịp làm phát triển 
tính cộng đồng.  Sau này bị những người thanh giáo, vua quan chuyên chế cho những bộ phận sinh 
dục là xấu xa, chuyện trai gái yêu đương một cách công khai là dâm bôn, họ cho đàn bà là thấp kém, 
thế mà một ông vua dành cho riêng mình những 3000 cung nữ như Tần Thuỷ Hoàng, rồi đàn ông thì 
năm thê bảy thiếp, sống theo kiểu chồng chúa vợ tôi ! “ 

e .- Lễ hội hát giao duyên 
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* Hát Trống Quân 
“Hát Trống Quân gồm có hai phe Nam và nữ. Theo điều kiện lý tưởng thì phe Nữ từ trên Núi xuống ( 
con của mẹ Tiên ), phe Nam từ dưới Sông lên ( con của cha Rồng ). Khi gặp nhau thì khởi đầu bằng 
lời hát giao duyên, hai bên đối đáp nhau bằng những lời thơ câu hát.  Sau khi hát xong, cặp nào ưng 

ý nhau thì lội qua Sông, tặng nhau bó Hoa hay Cành cây, rồi thì Hợp thân trên thảm cỏ xanh (đạp 
thanh ). Lúc này là mùa Xuân, đến mùa Thu mà người con gái có mang thì hai bên cưới nhau, kết 

nghĩa vợ chồng. Nếu chưa có mang thì lại đi hát Trống Quân nữa . Những Lễ Hội có tính cách Phồn 
thực như hát trống Quân, có tính cách cầu mùa cho người an vật thịnh, mùa màng được tốt tươi, 

cuộc sống mới an vui hạnh phúc, với niềm tin rằng con người cũng phải góp phần vào việc sinh hoá 
của vạn vật, để cho vũ trụ được điều hòa, mà cốt tuỷ của sinh hoá là âm dương kết hợp, để thiên thời 
địa lợi nhân hoà.  Những nhà thanh giáo, nhà cầm quyền chuyên chế cho những Lễ Hội dân gian này 

là xấu xa gọi là Bôn, sau còn thêm chữ Dâm vào gọi là Dâm Bôn để khinh miệt và cấm cản, nhưng 
phép vua cũng thua lệ làng, “ quan có cần mà dân không vội , quan có cần thì quan lội quan sang “ 

* Hát Quan họ ( Bắc Ninh ) 

     

( Các liền Anh Liền Chị ngồi trên thuyền chèo trong hồ ở Đồi Lim mà hát đối đáp với nhau. Các Liền 
Anh Liền Chị hát Quan họ để trao Tình gởi Ý cho nhau )  

 
 “ Đây là vùng có gần 50 làng có nghề Quan họ. Trong đó nổi bật nhất là là hội hát quan họ ở vùng 
Lim ( Tiên Sơn ). Ngày 13 tháng Giêng hàng năm hội Lim lại được tổ chức, liền Anh, liền Chị ở các 
làng Quan họ khác cũng thường tập trung về đây thi tài.   

Hát Quan họ là cuộc hát đối đáp giữa hai bên Nam Nữ ( liền Anh, liền Chị ) theo từng nhóm, từng 
tốp, giữa làng này với làng khác, giữa tốp này với tốp khác.  

Hát Quan họ là nghệ thuật kết hợp, chọn lọc giữa làn điệu thơ ( thường là lục bát ) giữa lời hát và 
cách diễn xướng. Vì thế các làn điệu Quan họ thường dễ làm say lòng người, tuỳ tâm trạng của 
người hát lẫn người nghe, mà mức độ rung động có khác nhau .  Điều đáng chú ý là lối chơi Quan họ 
tạo ra sự liên kết và quý trọng nhau, phải lòng nhau ăn ý nhau từ lời ăn tiếng hát và đeo đẳng nhau 
suốt đời, tuy không được là vợ chồng cũng trở thành những nhóm bạn tri kỷ bền lâu.”  

* Hát Xoan ( hát Xuân ) 
“Ở Phú Thọ có tục hát Xoan. Có 4 họ Xoan chuyên nghiệp là họ Phù Đức, họ Thét, họ Kim Đôi và 
họ An Thái thường đi biểu diễn khắp nơi. Tiêu biểu cho cho hội hát Xoan là lễ hội đền Thánh Ông 
Thánh Bà, làng Bác Đức vào ngày 1 tháng 2 âm lịch.   Ngoài ra trong các lễ hội còn có hát Ghẹo, 
hát Ví, hát Tuồng hát Chèo, . . . “ 

* Hát ghẹo 
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“Hát Ghẹo gắn liền với Lễ Hội từng làng như Lễ Hội Nam Cường, Bảo Vệ ( Tam Thanh – Phú -Thọ 
). Sau Lễ phường Ghẹo không hát ở sân đình mà ra hát với nhau ở nhà dân rộng rãi. Nội dung hát 
ghẹo chỉ diễn ra xung quanh việc Nam Nữ giao duyên.” 

* Hát Ví 
“ Ở Nghệ Tĩnh có tục hát Ví. Trong cảnh trăng thanh gió mát, giữa ngả tư đường cát mịn hoặc trên 
một đoạn đường đê, hai đoàn Nam Nữ đứng dưới gốc đa, hay hai bên đầu một chiếc cầu, trên bờ 
giếng, hay nơi cổng làng, họ trao đổi duyên tình với nhau bằng những câu hò điệu hát, nghe rất lý 
thú và đầy ý nhị. Bên Nữ xướng, ( nữ ve trai trước ) bên Nam hoạ, bên này dứt câu bên kia trả lời, 
nếu bên nào bí giữ im lặng thì xem như thua cuộc.  

Lối hát ví này chỉ là một tập tục truyền lại tự ngàn xưa, lan rộng mãi ăn sâu vào đám trai gái quê 
mùa, chất phác. Nhưng không những hạng người ấy ham mê mà thôi, các đấng văn nhân, các bậc túc 
Nho ( như Cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Du lúc thiếu thời . . . ) cũng mến chuộng đến say đắm nữa . . . 
Cũng giống như hát Ghẹo về nội dung và hình thức là hát Giao duyên Nam Nữ, nhưng là nghệ thuật 
gồm hai việc : câu văn và giọng hát. Người hát ứng khẩu tại chỗ ứng đối theo từng câu của đối 
phương. 

Hát Chèo, hát Tuồng là hình thức văn nghệ phổ biến tại sân đình trong các dịp Lễ Hội của làng. Đây 
là hoạt động sân khấu thực sự. Các diễn viên phải biết nghề mới múa mới hát được. Vì Chèo và 
Tuồng đòi hỏi phải có nghệ thuật diễn xướng vừa hát đúng làn điệu vừa múa cho phù hợp với làn 
điệu và nội dung của bài Chèo, bài Tuồng . Có thể nói rằng không có Lễ Hội nào lại không có sinh 
hoạt văn nghệ. Đây là những cơ hội cho mọi người nhất là thanh niên Nam Nữ phát triển con người 
toàn diện, nhất là về tình cảm và nâng cao trình độ tâm linh hướng về nguồn gốc Chân, Thiện, Mỹ . 
Dân Việt Nam được tiếng là dân giàu cảm tình, có nhiều thi sĩ và triết nhân, chính là cũng nhờ vào 
cung cách và khung cảnh đào luyện này.” 

g.- Lễ hội liên quan đến việc ghi nhớ công lao của các vị: 
Danh nhân văn hoá, anh hùng lịch sử, . . . 

* Lễ trẩy hội đền Hùng 
“Để ghi nhớ công lao Tổ tiên, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại núi Ngũ Lĩnh, tỉnh Phú Thọ, 
con dân Việt Nam trẩy hội đền Hùng.” 

* Lễ hội Thánh Dóng 
“Hội Săn Làng La Cả ( Hà Tây ) diễn trò Thánh Gióng đánh 28 tướng giặc Ân ( do các cô gái đóng 
).”  

* Lễ hội Hai Bà Trưng 
“ Lễ Hội chính ờ Hát Môn , làng vận động hàng ngàn Nam Nữ thanh niên tham gia hội. Số Nam Nữ 
thanh niên này được chia làm hai đạo binh tiền hậu để rước nước về tắm tượng khiến không khí đêm 
Đông vô cùng vui nhộn. 

Lễ Hội ở làng Hạ Lôi ( Yên Lãng- Phúc Yên ) mở vào rằm tháng Giêng. Trong hội có nhiều trò vui, 
như đánh cờ, đánh đu, đáo đĩa, . . .nhưng vui nhất là đám rước tập trận của 150 thanh niên và 150 
thanh nữ. Các thanh niên mặc áo dài đen quần trắng, thắt lưng đỏ bó que, thanh nữ mặc áo nâu dài 
váy đen, hai vạt áo vắt ra đằng sau. Khi đám rước diễu hành, Nam Nữ tham gia đám rước hò reo, hát 
xướng vui vẻ .” 

* Hội Đền Kiếp Bạc 
“ Hội được mở vào ngày 20 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ của Hưng Đạo Đại vương . Ngài đã chỉ huy 
quân dân Việt Nam đánh thắng quân Mông Cổ 3 lần là đạo quân mạnh nhất thế giới thời đó.  Ngoài 
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ra còn có nhiều lễ hội như các lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, chư Phật, chư Thánh, Hội Lễ thờ Trương 
Hống, Trương Hát , Bố Cái đại vương , . . .  

Đây là những Lễ Hội tôn vinh con người Nhân chủ của Việt tộc, phụng thờ rước xách các vị cũng là 
để tôn vinh và hiện thực con người Nhân chủ.  Ngoài ra đây cũng là những Lễ hội biểu lộ tâm tình “ 
uống nước nhớ nguồn “để tôn kính và biết ơn tiền nhân, đây cũng là những nẻo đường hướng nội đi 
vào Tâm linh, dẫn con Người về đại Đạo, đê xây dựng con người đại Ngã, con người của Nhân, Trí, 
Dũng hay là những Trai hùng Gái đảm. 

Cái đỉnh cao nhất của những sinh hoạt của Lệ Hội cũng là tạo cơ hội cho mỗi người hướng về vươn 
lên những giá trị cao cả là Chân , Thiện, Mỹ .” 

h.- Tóm lại 
Lễ Tết nặng về cái ăn, Lễ Hội thiên về những lối chơi. Phạm vi của Tết là cho cá nhân và gia đình, 
họ hàng.  Phạm vi của Lễ hội là mở rộng ra cho mọi người trong cả làng, liên Làng, hàng Tổng hay 
cả Nước.   Lễ Tết nhằm duy trì cái gốc, cái tôn ti trật tự. Trong việc thờ cúng Tổ tiên, một mặt người 
ta hướng về Tổ tiên, truy nguyên về Văn Tổ, ( perfect ancestor ) hay Thượng Đế, mặt khác người ta 
lại làm đẹp lại mối nhân luân với cha mẹ anh em bạn bè, họ hàng làng xóm. Còn Lễ hội là nhằm thực 
hiện tính chất bình đẳng hay tinh thần dân chủ giữa những con dân của Làng của Nước. 

Tết được tổ chức theo các thời gian trong năm. Còn Lễ hội lại được tổ chức theo những nơi khác 
nhau, nghĩa là theo không gian .  Qua một năm, con dân Việt ta đã sống theo Tiết nhịp của vũ trụ qua 
sự giao hội của Không và Thời gian, nhờ đó mà sự sống được viên mãn, hay cách khác là mẹ Tròn 
con Vuông ( tròn là Thời gian, vuông là Không gian .   ) Đây là lối sống hợp nội ngoại chi đạo, có 
vật chất, tinh thần, mà cũng có Tâm linh. 

Rõ ràng đâu đâu cũng có nét lưỡng hợp xuyên suốt bên trong, nên nói con Người Việt là con người 
lưỡng thê là vậy.  Tất cả có nền tảng từ Kinh Dịch. Đó là những cặp đối cực, mà ta gọi là nét Song 
trùng hay lưỡng hợp, hay Âm Dương cũng thế.  

Trong các Lễ Tết, Lễ hội, ta thấy, các yếu tố của Tết, Lễ, Hội đều khăng khít với nhau, không thể tách 
rời.    Cái nhu cầu ăn cho được no và ngọn; cái nhu cầu cần được yêu thương và kính nể cũng như 
tính dục cần được thỏa mãn; cái khát vọng về Chân, Thiện, Mỹ để thể diện con người cho được cao 
trọng, bao giờ cũng được tổ chức rất chu đáo :  Trong Lễ Tết, người ta chuẩn bị hàng tháng để ăn 
chơi, người ta phải sửa sang dọn dẹp nhà cửa, sắm sang của ăn, may áo quần mới, nhất là chuẩn bị 
một tâm hồn mới để giao hòa với Trời Đất Tổ tiên, cũng như làm mới lại mối liên hệ với mọi người 
cho được tốt đẹp. 

Trong các Lễ hội xóm làng cũng sửa sang đường sá tu bổ nơi tổ chức buổi lễ cho được đẹp đẽ nhất là 
các linh địa, mọi người đều cố sắm sanh ăn mặc đẹp đẽ, và cư xử với nhau tốt đẹp hơn ngày thường, 
nhất là dâng tâm hồn trong trắng của mình lên với Tổ tiên, Thần Thánh với Phật, Thượng Đế, có thế 
mới bắt gặp được những giá trị cao cả, những hào quang Chân Thiện, Mỹ . 

Đặc biệt nhất là mối liên hệ Nam Nữ, người ta liên hệ mật thiết với nhau với tâm hồn trong trắng, cả 
làng tổ chức cho cuộc trai gái ve nhau, thần thánh bảo trợ cho cuộc chuẩn bị sinh hoá này, họ ve 
nhau dưới dưới thanh thiên bạch nhật, được mọi người dân làng tôn trọng và mong chờ.  Không có  
cách quá riêng tư  như một số thanh niên nam nữ Âu Mỹ ngày nay, người Nam rủ người Nữ đến 
hotel, rồi làm cử chỉ bất ngờ ( surprise ) bằng cách người Nam quỳ xuống trước mặt người Nữ, dơ 
cái engagement ring ra, hỏi câu “ Will you marry me ? : “ Sau đó mới có thể gọi phone báo tin cho 
Cha Mẹ!  
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Tất cả chỉ là tạo ra môi trường để ươm tình người, đề làm phát triển con người toàn diện, đó là cách 
xây dựng Nhân quyền, để chuẩn bị sống theo Dân quyền là luật nước . 

Một nước có điều hòa được cả hai yếu tố Nhân quyền và Dân quyền thì con dân trong nước mới 
được an vui hạnh phúc. Sống trong nền văn hoá này con người được đáp ứng được 3 nhu yếu thâm 
sâu của con Người : Đó cái cái ăn để nuôi cơ thể, cái dục tính đề thỏa mãn khát vọng yêu đương và 
bảo toàn, phát triển nòi giống, cái thể diện bằng cách vươn lên những giá trị Chân, Thiện, Mỹ để 
nâng cao phẩm giá con Người. Nho giáo có câu : “ Thực, Sắc, Diện , thiên tính dã “ . 

Tiết ( Tết ) cho thực; Hội cho sắc; Lễ cho diện. )  Thực, sắc cho vật chất và tinh thần, Diện cho Tâm 
linh .   Đáp ứng được nhu yếu Thực, Sắc, Diện là đáp ứng nhu cầu của bàn năng, nền tảng của triết 
Việt ( Việt Nho ) là bàn năng . Vì thế nên chữ Nho còn có nghĩa là nhu yếu thâm sâu của con Người 
.Những nền triết lý nào không đặt nền tảng trên bản năng chê bản năng là thấp hèn xấu xa, thì nền 
triết lý đó xa con người, chuyên nói chuyện trên Trời dưới Đất, lấy nguyên tắc : “ Cận thủ chư Vật, 
viễn thủ chư Thân “ 

i.- Ý nghĩa của Lễ Hội 
( Nguồn đạo gốc nước: Kim Định ) 

“ Lễ Hội là một phương thức nhiệm màu để gia tăng bầu khí Tâm linh làm cho thống nhất tâm trí, 
nên từ xa xưa khắp nơi đã biết dùng để làm tăng trưởng óc liên đới, tinh thần bốn bể một nhà . Khi 
hội lại như vậy thì không những có sự để chung lại những mối cảm xúc đã được khuếch đại, nhưng 
còn có thêm chiều kích linh thiêng màu nhiệm mà sự cộng lại suông không thể cho được.  Người ta 
cho rằng nhờ Lễ Hội như cái nắp an toàn giúp người xả bớt đi những ẩn ức trong tâm trí, nên được 
như vậy. Điều đó cũng có nhưng chỉ phần nào và nhất là mới tiêu cực không đu công hiệu u linh như 
kia.  Cả đến các Tôn giáo dầu đã rút tỉa từ thể chế này nhiều khả năng làm cho cộng đồng tôn giáo 
được đứng vững lâu bền, nhưng chưa bao trù hết mọi chiều kích của Lễ Hội như có thể cảm thấy 
phần nào trong những cuộc hội ở đình làng nước ta. Những cuộc Lễ này đã để lại nơi người dự Hội 
những cảm xúc thực thâm sâu thấm thía. Nên nhiều khi phải lặn lội thật xa xôi cũng cố đi cho kỳ 
được. Thiết nghĩ chiều sâu thẳm đó giải nghĩa được do những yếu tố vi tế vượt tai mắt giác quan như 
sau:  Trước hết là sự tự tình tự động, không có chút chi thuộc cưỡng hành, lợi hành, mà hoàn toàn an 
hành tự nguyện. 

Thứ đến Lễ Hội có tính cách toàn thể, không những có Lễ mà còn có Hội, mà đã Hội Hè thì phải có 
Đình Đám, đèo theo những cuộc Chơi Vui nhiều khi mang tính cách tháo khoán, như đánh đu, bắt 
chạch. . . khiến cho khi ra khỏi Hội Lễ con người cảm thấy thỏa thuê trọn vẹn vì đã được sống những 
phút tròn đầy viên mãn, hết mọi giác quan đều được tham dự, trong bầu khí sống như chơi lâng lâng 
bay bổng . Đã không gặp điều kiện gò bó bắt phải trang trọng khắc khổ, tinh thần công thể lại được 
nâng cao rất mực, nhờ thể chế Bình Sản nên vắng bóng chênh lệch quá đáng hoặc Đấu tranh giai cấp 
gắt gao, khiến cho môi sinh thái hoà trùm phủ mọi người, toàn dân đều thích thú tham dự, tâm trí lại 
không bị khuấy động vì các chủ thuyết nọ kia, mà trái lại là bầu khí “ Du ư Nghệ “ đầy thi thơ ca 
nhạc làm cho tâm hồn như đã nhắc chân ra khỏi đời đến nửa, nay gặp không khí tưng bừng của Lễ 
Hội thì nhiều người dễ cảm thấy nhẹ nhàng như bay bổng vào cõi Thiên thai man mác (được biểu thị 
trong Trống bằng những cánh chim dài rộng vươn cao hơn người ) như được hớp vào làn nước cam 
tuyền của cuộc sống bồng lai hạnh phúc, để lại trong tâm thần con dấu không thể xoá mờ, khiến có 
thể nói không sợ ngoa rằng mỗi cuộc Lễ Hội lưu lại ảnh hưởng sâu xa hơn trăm bài huấn đức, hơn cả 
trăm sách lý luận duy tâm .”     ( Trích trong cuốn Văn Hiến Việt Nam. Việt Nhân) 
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Chợ Bến Thành 

 

Nhà Thờ Đức Bà  Sài gòn 

 

Bảo Tàng Viện Sài gòn 
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CHƯƠNG BỐN 

A.- Nền tảng Hữu hình của Văn hoá Dân tộc 

 

 

I.- Vật biểu Tiên Rồng  ( số 2 ) 

      
Chim Vũ hoá ( bay Cao ) thànhTiên 

Giao Long  Xà Long ( Lặn sâu ) hóa Rồng 

Tiên Rồng tương giao, tương hợp tạo nên Nhân Nghĩa 

Sống theo Nhân Nghĩa hài hòa trở nên Hùng Dũng 

 

 

II.- Lăng Vua Hùng 
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 Biểu tượng của :Mẹ Tiên Âu Cơ, Cha Rồng Lạc Long, Con Hùng Vương hùng dũng 

( số 3 : Con Ngưòi Nhân Chủ ) 

III.- Lăng Hùng vương trên đỉnh Núi Ngũ Lĩnh ( Nghĩa Lĩnh ? ) 
Ngũ Lĩnh là biều trưng cho số 5  của Ngũ hành: Nguồn Tâm linh hay Nhân Nghĩa 

Chúng ta đã tìm đươc  Sách Ước của Việt Nam qua bộ số : 2-3,5 ở Đền Hùng 

( Sách Ước của Lạc Long khi thăm Thủy phủ với hai trang Hỏa ( 2 ) Mộc ( 3 ) 

 

 

 

 

Đền Thượng 

 

 

 

 
Đền Trung 
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Đền Hạ 

Ba đền Thượng, Hạ, Trung ( số 3 ) 

 

 

 
Đền Giếng: Gương soi mặt của công Chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa 

( Việt Tỉnh bỏ hoang ?  ) 

Đây là Nền tảng Hữu hình mang Di chỉ Tinh thần Tổ tiên: 

Hồn Thiêng Sông  ( Nghĩa ) Núi ( Nhân ) 

Hay Tam cương : Nhân, Trí , Dũng 
 

B.-Vai trò của Bộ số Huyền niệm 
Khi đã tìm ta Cơ cấu Văn hoá thì người ta có thể khai triển Nội dung Văn hoá được nhiều ít, chứ 
không thể bị cạo sửa, xuyên tạc, giải thích sai lạc Nguyên Nho Vương đạo của Khổng Tử thành Hán 
Nho Bá đạo, rồi đến việc Hán Nho “ chiếm  công vi tư “ bằng  cách xoá cho hết gốc tích Chung để 
nhận làm của Riêng mình, như các nhà cầm quyền Tàu đã làm xưa nay. “ Công “ là công trình đó là 
của chung thuộc đại chủng Việt tại Đông Nam Á, chừ không chỉ là của “  Riêng “ Tàu. Đến nỗi ngày 
nay  Trung Cộng còn hết sức dụ dỗ Việt Cộng đem Dân tộc Việt trở về với Trung hoa của Trung 
Cộng, Trung cộng chỉ là kế thừa nền Văn hoá Hán Nho Bá đảo của các nhà cầm quyền Tàu, cuộc 
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cách mạng Văn hoá Mao đã phá Hán Nho cho tan tành, nay vì khủng hoảng Văn hoá, nên Trung 
cộng lai giở tró bịp mới, một mặt vừa thờ Mao để duy trì Bạo lực mà độc tài, mặt  khác cũng xây 
Viện Không Tử để vớt vát chút Nhân Nghĩa đã mất hết bản chất để lừa dân.  Mao là Lửa, Khổng là 
Nước, nếu để gần nhau chưa biết cuộc chiến giữa Lửa và Nước sẽ đi đến đâu khi người dân nhận ra 
cái quả Lừa trái khoáy này !?    .Chúng ta chỉ cần nhìn vào âm mưu thâm độc của Trung cộng hơn 
70 năm nay đối với Việt Nam thì thấy rõ cái Tâm địa nham hiểm và trơ trẻn của họ. Cái Ngôn và 
Hành của họ theo lối “ Khẩu Phật Tâm Xà “ ! 

Co đi vào Việt Nho mới thấy được sự tham tàn và cường bạo của cvác nhà cầm quyển Tàu và đồng 
thời cũng thấy được cái khôn ngoan của Tổ tiên chúng ta.  

Nghe nói đến Nho thì người ta cứ tưởng Nho là của riêng Tàu, thứ của Tàu thực ra là Hán Nho, thứ 
Nho này được Tàu truyền bá qua Việt Nam trong thời gian  đô hộ Việt Nam. Tổ tiên chúng ta cứ ký 
tụng, tầm chương trích cú Hán Nho, mà không biết Hán Nho có nguồn gốc từ Chủng Việt, và đã bị 
xuyên tạc làm cho mất tinh hoa, Hán Nho chỉ  là món Tạp – Pín-Lù giữa Nho Vương Đạo của Khổng 
Tử và Bá đạo của Hán Nho.  

Thiết tưởng khi đề cập tới Việt Nho, theo Triết gia Kim Định chúng ta nên biết có nhiều thứ Nho. 
Khởi đầu có Thái Nho được thai nghén từ nền Văn hoá Hoà  Bình ở Thái Bình Dương cách nay 
12,000 tới 30,000 năm, tới Hoàng Nho vớí bộ sách “ Tam phần Ngũ điển, Bát sách, Cửu khâu “  ở 
Trung nguyên bên Tàu , rồi Di Nho của Tứ Di ( Bắc Địch, Nam Man, Đông Di, Tây Nhung ) tới Chu 
Nho của nhà Chu,  Nguyên Nho của Khổng Tử, tới Hán Nho của Hán Vũ Đế cùng mấy lần Nho phục 
cổ của các đời sau.  

Tuy có một lịch sử lâu dài như vậy, nhưng qua các cuộc phế hưng do những cuộc chiến  giữa hai nền 
Văn hoá Du mục của các nhà cầm quyền Du mục Tàu và các lãnh tụ Nông nghiệp của Đại chủng 
Việt, một mặt Nho chưa được phát triển đầy đủ, mặt khác lại bị “ Tam sao thất bản “, nên ngày càng  
bị các lớp  bụi Thời Không phủ lấp mất phần nền tảng cùng với tinh hoa của nó, nên đã bị thất 
truyền.. 

Việt Nho, Triết lý An vi và Thái Nho mới được triết gia Kim Định khai quật khỏi lớp bụi Thời Không 
khoảng từ thập niên 50 của Thế kỷ 20. Công trình khai quật đồ sộ này tuy đã được chỉ dẫn đường 
hướng tổng hợp chung, nhưng các sách vở còn là những bài cảo luận, tiểu luận  còn ngổng ngang, 
chưa có đủ thì giớ  để  hoàn chỉnh, đúc kết nên hệ thống thành những tác phẩm có tính cách Hàn 
lâm, nên cần phải có những công trình tiếp nối, nhất là hình thành cho được Bộ sách Dân tộc rất 
thích hợp với thời đại hôm nay. 

C.- Bộ Huyền số  của nền Văn Hóa  Đông Nam của Việt tộc và của Việt Nam 
Trong hệ thống  thập phân thì những con số 2, 3, 5, 9 là quan trọng, những số đó là số nguyên tố, tức 
là số trọn vẹn không thể chia cắt, trong các con số trên thì bộ số 2 – 3. 5 là quan trọng  nhất,vì nó 
mang theo trong mình ý nghĩa nền tảng của nền Văn hóa  .  Tổ tiên Việt đã dùng bộ Huyền số đó làm 
biểu tượng cho Thiên lý, hay Dịch lý.  

Vì chưa  có Văn tự nên Tổ tiên đại chủng Việt đã cất dấu bộ số Huyền niệm trong nhiều lãnh vực để 
khỏi bị mai một, nhất là chống lại âm mưu tiêi diệt Văn hoá của Tàu . 

D.-Nơi ký thác Bộ Huyền số 
Bộ Huyền số là nên tảng của Văn hóa, công trình này là khó khăn nhất, khó khăn hơn phần viết ra 
Nội dung. Sở dĩ có nhiêu Di chỉ của các bộ Huyền số trong nhiều lãnh vực là do Tổ tiên Việt  đã cất 
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dấu kho tàng Văn hóa, không cho các nhà cầm quyền Tàu cướp đi kể từ thời Hiên Viên Hoàng Đê tới 
nay. 
 Ngoài ra để chống lại việc tịch thu sách vở  Nho của Việt để tiêu diệt Văn hoá Việt Nam của các  
nhà  cầm quyền Tàu,  Tổ tiên chúng ta có sáng kiến lập ra Văn chưiơng truyền khẩu như Ca dao, Tục 
Ngữ cùng các truyện Cổ tích . . . Do đó mà nền Văn hoá Việt Nam có hai dòng: Dòng Văn gia và 
Chất gia, nhưng cả hai đều Xuất phát và Đồng quy vào Thiên lý tức là Dịch lý. Một cái lợi lhác là 
Văn gia thì đi sâu vào Kinh Điển, cón Chất gia sống theo tinh thần Kinh điển đã được Bình dân hoá 
để cho ai ai củng hiểu được mà thăng hoa cuộc sống, nhơ vậy mà có nền Văn hoá Thớng nhất. 
 
Ta có thể tìm thấy Bộ Huyền số 2, 3 – 5 trong vô số  Di chỉ của Tổ tiên Việt ( yueh people ) đã được 
dối  lại cho con cháu trong nhiều lãnh vực.  

I.- Phần chung của Đại chủng Việt 

1.- Ngọc Long Toại. 

 
Ngọc Long Toại là cặp Trống Mái ( số 2 ), được chôn dấu trong đất mà tia sáng chiếu thẳng lên 
Trời, các nhà Võng khí đều biết hòn Ngọc Long Toại còn ở phương Nam . Đây là lời nhắn gởi  kín 
cho cháu con cháu về nguồn gốc Văn hóa Dân tộc, chỉ có con cháu mới hiểu, còn người ngoài khó 
nhận ra. ( Xin xem truyện Việt Tỉnh ) 

2.- Nữ Oa Phục Hy  ( Nét Lưỡng nhất ) 

 
Nữ Oa cấm cái Quy ( ┼┼┼┼: : : : vẽ Vòng Tròn ) , Phục Hy cầm cái Củ  ( ┘┘┘┘:::: vẽ hình vuông ), khi chết Nữ 
oa biến thành chim Tinh vệ thuộc nòi Tiên, Còn Phục Hy biến thành Thanh tinh tức Rồng Xanh, hai 
bên giao chỉ nơi đuôi, hay giao thoa thành nét Lưỡng nhất . Đây là hình ảnh của hình vuông ngoại 
tiếp, mà  Cha ông ta đã ví von là “ Mẹ Tròn con Vuông” 
Tuy hai nhân vật Văn hoá này có trong Cổ sử  Tàu, là do họ đem vào sử của họ, nhưng hai nhân vật 
này lại thuộc nòi Tiên Rồng của chủng Việt.   Không những Nữ Oa Phục Hy, mà cả Thần nông, Hữu 
sào, Nghiêu, Thuấn cũng như Bàn Cổ  đều là những nhân vật Văn hoá thuộc Nông ngiệp, do các nhà 
sứ Tàu  mới đem vào sử của họ, nhân vật càng Xưa lại được đem vào sau hết. Nhân vật xưa nhất là 
Bàn cổ được Từ Chỉnh đem vào vào thời nhà Hán. 

3.- Hòn sỏi Bắc Sơn 
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Hòn sỏi Bắc Sơn 

 
Hòn sỏi Bắc Sơn có khắc hai gạch song song, T.G. Kim Định gọi hà nét Song trùng lưỡng hợp        số 
2 ). Trong hình học Euiclid thì hai đường song song không gặp nhau, nhưng trong hình học mặt cầu 
thì hai đường song song  lại gặp nhau. 

4.- 5 hòn sỏi ở Ngưỡng Thiều 
 

2 hòn mài nhẵn, 3 hòn để thô 

5.- Bộ 3 cái Chạc 
 
Kế tới là số 3 cũng được quan trọng hoá như thấy nơi cái Chạc (đồ tùy táng giống cái ly uống nước ), 
bao giờ cũng tìm được bộ 3.  . 

 
Bộ 3 cái Chạc 

Con số 3 quan trọng đến độ định tính sự vật, nên biến thể nhiều vật như cóc và chim tìm được ở 
Ðông Sơn có miệng nhọn, tức 3 góc, gà 3 chân, cóc cũng 3 chân để lên chức cậu ông trời ( phải rụng 
một chân ). 

              
  

6.- Cây phủ Việt: Bộ số 2 - 3 
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Trong cái Búa có tên Việt gọi là Phủ Việt có khắc:  bên trên là 2 Giao Long ( Rồng ) “ cài hoa kết 
hoa”  nghĩa là giao thoa nhau,  bên dưới có hình 3 người  đầu mang lông Chìm ( hoá trang thành 
Tiên ), hay 3 con nai chà ( nai  Lộc, Lộc Tục  ). Đây cũng là nơi tộc Việt cất dấu bộ số huyền niệm, 2 
– 3.   2-3 là Cơ cấu của nền Văn hoá Đông  Nam ( Mộc số 3, Hỏa số 2 ) .  Cai Phủ Việt mang Danh 
tính là Việt  và Thể tính là 2 – 3:   

7.- Cái Tước  
 

 
Cái tước có 2 tai 3 chân 

8.-  Cái Qua với bộ số 3 – 2 
Hình  cái qua ( cái dao : can qua )  trên cán có khắc : Trên 3 người, dưới 2, sửa soạn cho Ngũ hành 
trong Sách Ước.  

                 
 

9.- Cái Tước, cái Giá, cái Đỉnh với bộ số 2 -3 
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Cái Tước             Cái Gỉả            Cái Đỉnh 

Cái Tước, cái Giá, cái Đỉnh, cái Lư hương  trên có 2 tai, dưới có 3 chân.Tất cả đều có bộ số 2 – 3. 

10.- Trong Linh cổ :Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ 
Các diễn đề trên mặt Trống Đồng là bản Hoà tấu các cặp đối cực Thiên Địa Nhân thành Tiết nhịp  
Hoà Vũ trụ hay Vũ trụ hoá. ( Xem Sứ điệp trống Đồng của Kim Định ).   

 

Trống Đồng Ngọc Lũ 

.  

Mật Trống Đồng Ngọc Lũ. 
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Trống đồng là bản Hòa tấu Vũ trụ hòa, là phần tinh hoa nhất của Văn hoá Việt, được gọi là Linh cổ, 
c cả thảy có 4 loại trên 100 chiếc, đa số được ký thác  ở Việt Nam, nhất là  trống Đồng Đông Sơn và 
à Ngọc Lũ.    

II.- Phần Riêng của Việt Nam 

1.- Vật biểu Tiên Rồng 
 

 

Hình Tiên Rồng 

             
Tiên ( Chim Vũ hóa )       Gái Trai  thăng hoa cuộc sống            Rồng ( Xà hoá Long ) 

Gái học theo Chim Bay Cao ( Vủ hoá ) thăng hoa cuộc sống, tu dưỡng lòng Nhân thành Tiên  

Trai noi theo Rồng ( hoá Long ) lặn sâu xuống đáy Đại dương, luyện Trí  thành Rồng. 

Do bay cao (đạt Nhân )  lặn sâu ( luyện Trí ) để thăng hoa cuộc sống, sao cho Nhân Trí hài hòa thì đạt 
Đức Hùng Dũng , do  đó mà : Nhân, Trí, Dũng  là Nhân phẩm ( Human dignity )  của Dân Việt . 

Tục Thờ cúng Ông Bà Tổ Tiên là thờ Nhân Tính  được bẩm thụ tử Tinh hoa Trới Dất. . 

 

Đối với Dân tộc Việt Nam thì có cặp Vật biểu Tiên Rồng  ( số 2 ). Âu Cơ  và Lạc Long gặp nhau nơi 
Tương dã, tức là  cánh Đồng Tương để tương giao tương hoà, nên Tiên Rồng trớ thành nét Lưỡng 
nhất . Khi đó thì “ Thuận Vợ thuận Chồng “, 

Huyền thoại Ngọc Long Toại, Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, Nữ Oa Phục Hy cùng Tiên Rồng 
cũng như văn chương truyền khẩu là những Di bảo của tổ tiên về nền Văn hoá Thái hòa Việt, 
cũng là nền tảng của Triết lý Nhân sinh mà Tổ tiên Việt đã khéo cất dấu, nên người Tàu không 
thể nào tước đoạt được, không cách nào họ tiêu diệt nền Văn hoá Việt  để mà đống hoá, họ chỉ 
hớt được cái Ngọn của Dịch chỉ dùng 64 quẻ để bốc phệ và nhâm, cầm, độn, toán. 

2.- Trong Kiến trúc:  Chùa Một Cột 
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Chùa Một Cột ờ Ba Đình 

Chùa  được xây trên  một cột ở giữa Hồ 

Hồ tượng trưng cho Nòng ( Âm vật ), Cột tượng trưng cho Nọc ( Dương vật: Số 2 ) 

3.- Cửu Đỉnh 

       
 

Cửu Đỉnh trước Thái miếu. Thành Nội Huế 
9 cái Đỉnh, Mỗi Đỉnh có  2 tai và 3 chân. Cửu Đỉnh : Số 9: Cửu Lạc 

4.- Ông Núc ( 3 đầu rau ).  Cài kiềng 3 chân 

 
Hình ông núc: 3 chân.  Hình Tranh Dân gian: 2 ông 1 bà. Hình Quẻ Ly: phương Nam :2 nét Dương 1 Âm    

( Minh triết trong sự tích Ông Táo:  Nguyễn Vũ Tuấn Anh )  

 

Có hai điều chúng ta nên để ý: 
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 Những bộ số như trên  không có nhiều trong nếp sống của Tàu. 

 Những Di chỉ về con số, không phải là ngẫu nhiện mà là một sự cố ý của Tổ tiên về nơi dấu 
kho tàng Văn hoá, không cho các nhà câm quyên Tàu theo thói Du mục cướp đoạt như kiều hình 
Lưỡi bò ở Biện Đông. 

5.- Trong sinh hoạt  của dân Việt 
Trong cách Ăn, cách Mặc, cách Nói, cách Ở, cách Sinh hoạt  . . đều mang các Huyền số. Đó là cách 
Thể đạo hay “ Thể Nhân, đính Nghĩa “ tức là đem Đạo lý vào đời sống. 

Trong cách Ăn phải chú ý đến đôi đũa, đó là cặp đối cực, khi hai chiếc đũa có tương giao thì mới 
gắp được thực phẩm, về  thực phẩm thì phải kết hợp được yếu tố : Ngon và Lành.  

Thực phẩm ngon phải thỏa mãn được 5 giác quan: Đồ ăn phải trình bày đẹp mắt, ( thị gi ác ) , phải  
gia vị cho có mùi thơm ( Khứu giác ), đồ ăn có thứ thì phải mềm, có thứ thì phải dai, cứng  ( Xúc giác 
), có thứ khi ăn phải nghe tiếng kêu rôm rốp ( Thính giác ) và cuối cùng phải ngon ( vị giác ) 

Thực phẩm lành phải làm cho 2 yếu tố Âm ( Hàn ) Dương ( Nhiệt ) của thực phẩm trở thành Ôn 
lương để cho con người được khỏe mạnh. 

Trong cách Mặc thì có Khăn đóng và Áo dài  5 thân:  

a.- Khăn đóng 
 

         

Đàn ông                             Đàn Bà 

Hình trên là khăn đóng để ngược. Khăn đóng được kết  bằng nhiều lớp vài vòng tròn, Đáng lẽ chính 
giữa trán tất các các lớp vải được xếp chéo với nhau thanh chữ Nhân (  : 人人人人: : : : người ) rẽ ra hai bên, 
nhiều lớp tượng trưng cho nhiều người nối  kết với nhau, lớp vải trên cùng thì không chéo với nhau 
mà chỉ là một băng tròn, tương trưng cho chữ Nhất ( 一 : một ) . Vậy khăn đóng nhắc nhở cho mình 
ý thức mình là con Người, và mọi người phải kết hợp với  nhau thành một Đơn vi, một Dân tộc. . ., 
tức là tinh thần đoàn kết của Đồng bào.  
Khăn đóng mà chính giữa các lớp vải không xếp chéo nhau thành chữ Nhân ra hai bên,   là mất ý 
thửc về  con Người, quên mất tinh thần “ Đồng quy nhi Thù đồ “, đánh mất tinh thần Đoàn kết Dân 
tộc, tức đánh mất ý thức thể Nhân Đạo. 
 
 

b.-Áo dài 
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Áo 5 thân 

Áo 5 thân có Tà trước gồm 2 giải vải may vào nhau theo chiều dọc tức là 2 thân trước, Tà áo sau 
cũng có 2 thân, nơi nách về phía gài nút có may thêm 1 thân ngắn từ cổ theo nách tới eo, thân này 
được 2 vạt áo trước che khuất vào trong, như vậy là áo dài có 5 thân, 4 thân bao bên ngoài, 1 thân 
được che khuất vào trong .  

 Như vậy Áo dài cũng có Cơ cấu như Ngũ hành:  4 thân tượng trưng cho  4 hành xung quanh và 1 
thân chẽn bên nách tượng trưng cho Trung cung hành Thổ ở giữa.    Về nút gài thì phía từ cổ theo kẻ 
vai xuống nách  có 2 nút , và từ nách xuống eo có 3 nút . 2 -3 là số độ thuộc Hỏa Mộc của Ngũ hành , 
bộ số huyền niệm 2 – 3 là Cơ cấu của nền Văn hoá thái hòa Đông Nam. 

Khi xưa khổ vải của ta rất hẹp, nên rất tiện cho việc may áo 5 thân, ngày nay khổ vãi rộng hơn, nên 
Tà trước và Tà sau đều có 1 thân, vì cho tiện lợi mà đánh mất ý thức về Văn hoá. 

Về phía gài nút thì người Tàu gài nút về nách bên Phải được gọi là Hữu nhậm ( nghịch Thiên vì bạo 
động và gây chiến tranh ) , còn Việt tộc thì theo Tả nhậm,tức là  lối sống Thuận thiên của nền Văn 
hoá “ Khoan nhu dĩ giáo bất báo vô đạo “ của Nông nghiệp. Khi cai trị người Tàu bắt phải tập quán 
của họ, nên Việt mất ý thức cũng theo Hữu nhậm, nên cài nút áo dài về bên phải, dần dà người Việt 
quên mất tinh hoa của văn hoá  Tổ tiên.  

Trong thời gian đô hộ, người Tàu bắt dân Việt sống theo phong tục tập quán Du mục của họ  để xâm 
thực Văn hoá, đến nỗi ngày nay người Việt cũng đã in trí rằng mình đã học Văn hóa  của Tàu, không 
dè đó là văn hoá của Tổ tiên mình mà nhà cầm quyền Tàu đã làm cho mất hết tinh hoa, ngày nay 
không những người Việt mà ngay các nhà Nho cũng không nhận ra cái tinh hoa đó, khốn nỗi bỏ Nho 
là bỏ mất cốt tuỷ của  Dân tộc Việt.        

Việc đem tinh thần Văn hoá vào  mọi lãnh vực của nếp sống được gọi là Thể Đạo, Thể Đạo có hai ý 
nghĩa: Đạo phải được đem vào Đời trong mọi sinh hoạt, và cũng để nhắc nhở nhau hàng ngày về 
tinh thần Văn hoá..       

Cái đẹp của áo dài là sang trọng, thướt tha và uyển chuyển.                 
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( Hình áo dài: Source: From internet ) 

 Trong cách Nói: Nối theo nhịp đôi hài hoà : Ăn  ( vào ) Nói ( ra ); Đi ( Động ) Đứng ( Tĩnh ) 
, Học ( vào ) Hành ( ra ) ; Lo  ( thực tự ) lắng ( hư tự ); lạnh lùng. . .  Đây là cách nói theo Dịch lý:  
Âm  Dương hoà.       

 Trong nhà ở thì có nhà 3 gian 2 chái, 5 gian 2 chái,  các nhà Thờ, Đền, Chùa thường có 3 
nhà: Thượng, Trung, Hạ, bàn thờ 3 cấp , bực lên xuống thì có ( 3 ) tam cấp.  

 Trong ngạn ngữ dân gian, không đẩy rẫy những con số : Làm xấp 3 xấp 7; ăn xấp 3 xấp 7; 3 
chìm 7 nổi; 3 chìm 7 nổi, 9 lênh đênh; 3 lừa 7 lọc; 3 lo 7 liệu; 3 vuông 7 tròn…( 3 là con số quan 
trong trong các Tôn giáo, 3 cũng là con người Nhân chủ, còn 7 là thất nhật đắc : đắc đạo ; 9 là con 
số của Lạc Việt : Cửu Lạc ). 
 
  Trong các cuộc Hội hẻ như Hát Trống Quân, Quan Họ, hát Ví, hát Dặm, rước Nỏ Nường , 
Xít đu , bắt chạch trong Chum . . . .  đều có hai bè Nam Nữ hay cặp Nam Nữ.  

 Trong Tế tự thì tế Tam sinh ( 3 ) gồm  Cừu, Dê, Bò và Ngũ sinh thì thêm Gà Chó. rót 3 chén 
Rượu, thắp 3 nén nhang, bái 3 bái hay 5 bái gồm 3 bái cho Trời 2 bái cho Đất.    

7.- Trong Huyền thoại về các sách: Kinh Vô tự 
a.- Sách Ước: Thánh Kinh Việt Nam : Kinh vô tự 

“ Ở đây xin kể tạm vài ba quyển thôi:  Sách Ước, gậy Thần của Hùng vương  

Sách Ước chính là Thánh Kinh của Việt Nam, một kinh vô tự: sách không có chữ, chỉ có 3 trang 
trống trơn, nhưng 2 trang đọc được có tên là Hỏa và Mộc. Sách được ban cho Thần Tản Viên khi 
xuống thăm Lạc Long quân dưới thủy phủ. Sách có 3 trang không chữ. Thần đọc 2 trang Hỏa và Mộc 
. Lại ban cho gậy Thần 9 đốt để làm nhiều việc ơn ích cho đời, gọi là phép cai trị Cửu Lạc mà Trang 
Tử khen rằng “ Cưủ Lạc chỉ sự trị thành đức bị “ Ai cầm vào được số 5 thì coi sống chết như nhau.  

Để hiểu truyện Sách Ước ta hảy phân ra số 2 – 3, 5 . Số 2 ẩn trong trang Hỏa chỉ hỏa lực, sức mạnh. 
Đây là con số đã xuất hiện đầu tiên với Tiên Rồng, rồi thăng hoa nhiều cách, cuối cùng thành nét 
Song trùng Bắc Sơn, gọi là số Lưỡng hợp hay Lưỡng nhất ( dual unit ) không môộ dân nào khác có 
cả. 
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b.-  Gậy Thần   Kinh vô tự 
Hay là con số 9 sinh ra giống dân hân hoan an lạc, hay là số 9 của những dân ca hát hoan lạc, hiểu 
đàng nào cũng được hết, cùng một ý nghĩa như vậy.   Về sau Nho giáo gọi là Lạc Thư cũng trong ý 
đó.  Lạc thư là Sách Mẹ, với Hà đồ là Sách Cha . 

 

               
Hà đồ                                     Lạc thư 

Hà đồ đi vòng vo, chỉ luận lý của Lý trí, Lạc Thư thì đi thẳng tuốt kiểu Trực thị là cách biết nổi bật 
trong Việt Nho.  Lạc Thư cũng như Trống Ðồng gặp nhau ở số 9, cả hai đều Tả nhậm, cả hai đều nói 
lên sự hân hoan.  Trống Ðồng nói bằng những hình ảnh, còn Lạc Thư nói bằng tên Lạc hay là hoan 
lạc do cuộc sống tròn đầy viên mãn. 

Gậy Thần hay Cửu lạc: số 9 của dân Lạc sinh ra giống dân hân hoan an lạc, hay là số 9 của những 
dân ca hát hoan lạc, hiểu đàng nào cũng được hết, cùng một ý nghĩa như vậy.   Về sau Nho giáo gọi 
là Lạc Thư cũng trong ý đó.  Lạc thư là Sách Mẹ, với Hà đồ là Sách Cha . 

 
Fig. 92 . Danceur & musicien 

Bronze . Ðông Sơn , Thanh Hóa 
Hình người nhảy múa 

 
Thêm hình một người cõng người khác mà nhảy múa để đặt nổi bật sự hoan lạc vui sống. Ðây là nét 
đặc trưng cực kỳ thú vị, khi nhớ lại nét sầu bi khắc nghị của triết học cổ xưa ở hầu hết các nơi .    Ðến 
nay mọi người mới giật mình, mới cố đề cao triết lý vui sống, chấp nhận sinh thú ở đời, nhưng chính 
đó là thể chế 15 bộ nước Văn Lang đã có từ xa xưa. Một nước có trên 2000 năm lịch sử liên tục đã để 
lại một lâu đài văn hóa 5 tầng, không đâu có thể ví được, dù chỉ có một tầng 

Gậy Thần: Đợt tăng trưởng của Ngũ hành 
Bước tăng trưởng đầu tiên là vòng Trong vòng Ngoài .Vòng Trong mới đáng gọi là Ngũ hành, vì chữ 
Hành nói lên sự biến động, nói lên luồng Linh lực vận chuyển chưa kết đọng ra cái gì cả. Ðiều này 
chỉ xảy ra ở vòng ngoài, nơi Sinh lực đã kết tinh thành sự vật, và từ đấy phải dịch là tứ Tố như của 
các nơi, vì đã thành sự vật cố định như: nước, lửa, kim, mộc.  Vòng Trong vòng Ngoài nhắc lại tính 
chất Lưỡng nhất của con người gồm cả Trong lẫn Ngoài .   

Ngoài thì là Lý nhưng Trong là Tình. 

Tình thâm nhi văn minh. 

Duy tâm chỉ ôm vòng Trong 
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Duy vật chỉ biết có vòng Ngoài . 
Các Duy làm nên những văn hóa một chiều kích, nó làm què quặt con người, đẩy con người ra khỏi 
cái “ chu tri “ toàn diện. Các nền văn hóa hiện đang bị khủng hoảng là vì vụ này.   Heidegger gọi văn 
hóa Tây Âu là quên nét Gấp Đôi là vì vụ này đây. Bachofen 1851, Briffault 1927 chứng minh được 
rằng văn hóa Tây Âu đánh mất nguyên lý Mẹ cũng vì vụ này: vì thiếu vòng Trong, chỉ toàn tứ Tố, 
ngũ Tố, cho được chút Hành nào đâu mà chả ứ đọng .  

Vòng Sinh vòng Thành 
Cũng chân lý Lưỡng hợp nhưng được biểu diễn kiểu khác là vòng Sinh vòng Kháng: Vòng Sinh là 
đường đi ra thế sự theo kim đồng hồ với 4 chặng Sinh, Thành, Suy, Hủy; vòng Kháng đi ngược chiều 
trở về Trung tâm theo 4 chặng Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, nó đem lại chất Trường tồn cho Văn hóa ( 
và do đó có vụ Tả nhậm là đề cao tay trái như đã nói trên ). 

Vì có Trong Ngoài và cũng có 2 vòng Xuôi Ngược, nên cuối cùng thành ra chữ Viên, gồm cả Vãn lẫn 
Vạn. 

c .-  Kinh Dịch: Kinh Vô tự 
Sách không Tên thi vô số, như: Cái Trống, cái Ðình, cái nhà Sàn, cái Giếng và vô số vật dụng khác 
đều hàm tàng các số 2 , 3 đôi khi cả 5 , 9 nữa .   Cũng phải kể đến Huyền thoại mà nét đặc trưng là 
vắn tắt hết sức chỉ một vài dòng như chuyện “ Nữ thần Mộc dạy anh em Lộ Bàn, Lộ Bộc biết làm nhà 
chữ Ðinh “, vắn tắt như thế nhưng ý nghĩa lại bao la vô tận . Quả đúng như câu châm ngôn triết : “ 
nội hàm càng nhỏ ngoại hàm càng to”. Nội hàm rút vào cùng cực thì toả ra cũng cùng cực . Nội hàm 
rút vào còn có một chữ Trống thì toả ta muôn vàn.  Trong các Kinh Vô tự, phải kể đến Kinh Dịch. Nó 
có một địa vị đặc biệt ở chỗ có chân trên cả hai bình diện Văn và Tự, tức là không có Chữ mà chỉ có 
Số, vì thế gọi là Văn, vừa có Chữ , nên gọi là Tự ( tức là các hệ từ ). 

5 giai đoạn của  Kinh Dịch 
Truy tầm theo lối sinh thành thì thấy Kinh Dịch có 5 giai đoạn ( theo Tam phần thư ) : 

 Giai đoạn I .- Dịch thiên nhiên hay Ðạo Dịch của Trời Ðất.   
Tức hồn Dịch gặp được trong các Huyền thoại đầy chất Lưỡng Hợp như truyện Ông Cồ Bà Cộc, Núi 
Sông, Nước Lửa, Tiên Rồng . . .  
 Giai đoạn II .- Dịch của Phục Hy 
Thành bởi nét Đứt ( - - ) nét Liền (― ) ghép thành 8 quẻ đơn , mỗi quẻ có 3 nét . Ðó là bộ số 2 , 3 , 5 
.  
 Giai đoạn III .- Dịch của Ông Ðại Vũ đúc 9 đỉnh 
Tức là thêm vào vòng Trong 5 số Sinh 4 số Thành nữa là 9, cũng gọi là Cửu Lạc ( số 9 của dân Lạc ) 
. 
 Giai đoạn IV .- Dịch của Văn Vương 
Bắt đầu có Văn tự, đó là những lời giải nghĩa 64 quẻ gọi là Hào từ. 
 
 Giai đoạn V .- Dịch của Khổng Tử có thêm Thập Dực 
Nổi nhất trong đó là Hệ từ đại truyện có giá trị triết lý siêu hình .   =Xưa nay người ta chỉ biết có giai 
đoạn IV và hầu hết nó đã trở thành sách bói toán và tán nhảm . Giai đoạn V được chú ý chút ít . Chí 
như 3 giai đoạn trước thì hầu như không có ai nói gì tới và đấy là chỗ cắt nghĩa sự sa đoạ của Nho là 
vì Ðạo là cái gì linh thiêng siêu việt không thể dùng ngôn từ hữu hạn mà nói được, “ nói được thì 
không phải Ðạo thường hằng nữa ”, mà chỉ là Ðạo phù phiếm thuộc xã hội.  
Vì thế “ Tri giả bất ngôn ” người biết Ðạo không nói mà chỉ dùng một hai dấu hiệu, vài ba con số để 
chỉ thị rồi yên lặng .  Ðó là lý do tại sao các đạo lý Ðông phương quý chữ Trống rổng, Hư tâm, Vô 
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thể. Vì thế Kinh Dịch khởi đầu chỉ có số 2 và 3, đến sau mới thêm lời vào. Vậy mà các thế hệ sau lại 
chú ý nhiều về lời thành ra chỉ chuyên ngành mà bỏ gốc. Nay muốn tìm lại Ðạo Uyên Nguyên thì 
phải học về các số trong Kinh Dịch. 

III.- Ý nghĩa của các Số Lẻ Chẵn. 
Muốn tìm ý nghĩa các số ta hãy căn cứ trên Kinh Dịch . Kinh Dịch chia các số theo những lối cần 
phải biết để sau đoán ý . 

1- Số Ðất 
Chỉ bằng các số Chẵn là 2 , 4 , 6 , 8 , nếu vẽ ra hình sẽ là nét Ngang — hoặc hình vuông □ . 

2- Số Trời 
Chỉ bằng các số Lẻ 1 , 3 , 5 , 7 , 9 . Vẽ ra là hình nét Dọc ( │ ) hoặc hình tròn ○ . 

3-Vòng Trong, vòng Ngoài 
Các số trên được chia ra vòng trong và vòng ngoài : 

Vòng trong ( xếp theo ngũ hành ) : gồm 5 số từ 1 – 5 , được gọi là số Sinh . 

 

2 

| 
3 ─ 5 ─ 4 

| 
1 

 

Vòng Ngoài : gồm 4 số từ 6 – 9 , được gọi là số Thành. 

 
 

7 

| 
2 

| 
8 ─ 3 ─ 5 ─ 4 ─ 9 

| 
1 

| 
6 

( 5+1=6 ; 5+2=7; 5+3=8 ; 5+4=9 : Số thành ) 

Vòng Trong ( tại Thiên thành Tượng ) là Linh Tượng, vòng Ngoài ( tại Địa thành hìnht) là Sinh 
Tượng ( Cá biệt hoá mà thành vạn vật ).  Văn hoá nào có nhiều số 4 là thiên về Ðịa có thể gọi là Duy 
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vật với hình Ngang hay Vuông. Chính trị đặt trên mẫu Du mục : có Giai cấp, liên hệ người là Chủ Nô 
.   Còn thiên về số 1 là nghiêng về Thiên có thể gọi là duy Tâm linh, hình là nét Dọc hay Tròn .  Ðây 
chỉ là sự phân loại Tiên thiên chưa được áp dụng, chỉ cần nói rằng trong thực tế văn hoá nào cũng có 
rất nhiều sửa sai nên nó làm cho khó nhận diện.  Lại theo luật hai Thái cực ở liền ngõ ( les extrêmes 
se touchent ), nên văn hoá ưa dùng số 4 cũng dùng số 1 ( nguyên lý đồng nhất ), còn văn hoá ưa dùng 
số 1 cũng lại dùng số Ðất như số 4 . Vì thế có những bộ số ; 1 – 4 hay 4 – 1 . 

Việt Nho thì dùng bộ số 2 - 3 . Việt nói Vài Ba ( 2 – 3 ); Tàu nói Tham Lưỡng ( 3 – 2 ) . Hai số 
cộng với nhau thành 5, số Ngũ hành. 

Ðó là bộ số chỉ trỏ sự Quân bình Vũ Trụ : Trời 3 , Ðất 2. Vẽ ra là hình Thập tự nhai ┼ gồm nét 
Ngang là 2 Ðất, cộng với nét Dọc là 3 Trời thành ngũ hành là số 5 . Hoặc cùng vẽ là hình tức là Tròn 
trên Vuông hay Tròn bao lấy Vuông .   Xã hội theo quy chế Bình sản không có chế độ nô lệ . Hỏi ai 
là chủ bộ số 2 – 3 này trước thì đó là Việt . Vì cả khảo cổ ( nét song trùng ) lẫn huyền thoại ( Tiên , 
Rồng ) đều nói lên điều đó. Ðây chì nói có số 2, vì nó là đầu mối cho các số nền tảng sau:  

Thí dụ:  

Số 3 = 1 + 2 
Số 5 = 2 + 3 
Số 9 = 5 + 4 

 
Các bộ số cứ đi đôi ( 2 ) như vậy vừa căn bản lại vừa đặc trưng để nhận diện . Trong thực tế thì phải 
nói cả Việt lẫn Tàu đều là chủ.   Việt chủ ở đợt số Sinh gọi là Văn Hoá; Tàu chủ ở đợt số thành 
gọi là Văn Minh.  

Nói khác đi Việt thai nghén ra những tượng ý, thí dụ bánh Dầy bánh Chưng. Còn Tàu thì hoàn chỉnh 
tượng ý đó bằng đổ khuôn lời gọi là công thức hoá bánh Dầy bánh Chưng Việt trở thành câu “ 
Thiên viên Địa phương ” của Nho .  

Còn Rắn với Thuồng luồng của Việt trở thành con Long của Tàu , nhà Sàn trở thành Tam tài . Do đó 
mà đặt thứ tự Việt Nho tức là Việt trước Nho ( khi hiểu Nho là Tàu ) . 

Ðây là vấn đề rắc rối sẽ phải nhờ đến sự trợ lực của các khoa Tân nhân văn như Khảo cổ, Dân 
tộc học, Cổ sử để phân xử.   Ðể đi đến hệ quả là muốn tìm ra đâu là Nho trung thực tức là Nho chưa 
xa lìa số sinh của nó thì phải kể đến yếu tố Việt . Nói cụ thể là phải kể đến Huyền thoại và Huyền 
Số nữa , nếu không dễ trật đường .   Trên đây ta đã nói bộ số nền tảng của Việt Nho là Vài Ba. 

IV.- Sự gặp gỡ nơi nền tảng giữa Kitô giáo và Việt Nho 

1.-Lời  Mở đầu 
Khi tìm hiểu về Cội nguồn Văn hoá Dân tộc cũng như học hỏi về Thành Kinh, chúng tôi nhận ra sự 
Thù đồ  ( khác nhau ) nơi cách Diễn giải, nhưng lại Đồng quy nơi Cấu trúc nền tảng.  Thù đồ là cách 
diễn giải khác nhau: Bên Thánh Kinh do các Thánh lúc Trực giác còn mạnh, nên tiếp nhận được Mạc 
khải của Chúa Yêsu nơi Thế giới Tâm linh về Quyền năng của Thiên Chúa, nên cách trình bày nặng 
về Thần quyền.  Còn ngày nay là thời đại Khoa học thuộc Thế sự, mà Khoa học cũng là Thiên lý cũng 
là Dịch lý mà Tổ tiên Việt đã trực thị được. 
 Qua hai lãnh vực Tâm linh và Thế sự, (  là Giáo dân )  chúng tôi thấy có sự Đồng quy nơi một số 
lãnh vực.   Tâm linh ( Tôn giáo ) và Thế sự ( Khoa học ) tuy Nghịch lý, nhưng lại Đồng quy nơi Thái 
cực . Tâm linh thuộc Âm tức nguồn Sống, Thế sự thuộc Dương là nguồn Sáng, mà Đại Đạo là “ Âm 
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Dương hoà “.  Chúa Yêsu là Nguồn Sống và nguồn Sáng, nên có thể hiểu như «  Tạo hóa lư : Bộ mày 
Huyền vi sáng tạo ra  Vũ trụ, cũng tương như Time - Space - Continuum của Einstein. 
Chúng tôi rất ngần ngại đưa ra những ý kiến sau đây, có thể hiểu lầm là phạm thượng, nhưng thiết 
nghĩ dầu có hiều theo lối quyển năng của Thiên Chúa hay Dịch lý, thì mọi thứ cũng đêu bắt nguổn tử 
Thiên Chúa, nhưng có hai cái lợi là giúp cho  Giáo dân hiều Văn hoá Dân tộc và Thánh kinh một 
cách rõ ràng hơn, hai nữa là gây ra sự thông cảm  giữa Nhân dân Việt Nam và Kitô giáo, và nhất là   
giúp Giáo dân mạnh dạn đi vào lòng Dân tộc để cùng Dân tộc Cứu và Dựng nước: Vừa lo việc Đời 
này và cả việc Đời sau.  Với tinh thần  “ Tôn giáo đại Kết “  hy vọng sẽ giúp Dân tộc giải trừ được 
Quốc nạn và Quốc nhục hiện nay. 
Chúng tôi trình bày vấn đề với hảo ý, nếu có điều thất thố, xin được chỉ giáo và miễn thứ. Đa tạ 
 
Sau đây là sự gặp gỡ trong các lãnh vực khác nhau:  

2.- Trong các Di vật 

 
a.- Chúa Yêsu từ Trời xuống Thế 

                       
 

* Ngôi sao 14 cánh treo trên máng cỏ của Chúa Yêsu 
  
Vòng trong có khắc câu: 
Hicde Virgine Maria Jesus Christus Natus: Nơi đây Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Đức Yêsu. 
 
* Hình trống Đồng Đông Sơn có ngôi sao 14 cánh ở Trung tâm 
Hình Ngôi sao 14 cánh  ở trung tâm  Trống Đồng Đông Sơn, tượng trưng cho Thiên, 2 vòng 
ngoài với Chim muông tượng trưng cho Địa, còn Vòng giữa với những người mang lông Chim múa 
tương trưng cho Nhân.  Ngôi sao 14 cánh được treo trên máng cỏ của Chúa Yêsu là chỉ “ Chúa Yêsu 
từ Trời xuống Thế “  
 

b.- Trong cuộc tử nạn của Chúa Yêsu 
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( Cây Thánh giá cũng là Thập Tự nhai của Ngũ hành ) 

Khi bị treo lên cây Thập giá, Chúa Yêssu đã hy sinh  với 5 vết thương: 2 ở hai tay, 2 ở hai Chân và 1 
ở cạnh sườn.   4 vết thương trên  Thánh giá ( Thập Tự nhai ) tượng trưng cho 4 hành xung quanh, 
còn vết thương cạnh sườn tượng trưng cho hành Thổ.   Khi được đóng đinh vào Thập  giá, Chúa Yêsu  
được đồng nhất với khung Ngũ hành. Vậy Chúa Yêsu tượng trưng cho Ngũ hành tức là  Nguồn  sinh 
sinh hoá hóa của Vũ trụ, vì Ngài  sáng tạo ra vạn vật. 
 

c.- Trong Phụng vụ 
Trong Lễ Giáng Sinh năm 2013 do Đức Giáo hoàng Francisco chủ tế,  trên Bàn Thờ  ta thấy có một 
Đèn cầy ở giữa, hai bên có Hai ( 2 ) dãy đèn cầy, mỗi dãy có 3 đèn cầy. 

Trong Ban giúp Lễ cho Đức Giáo Hoàng thì có 6 chú giúp lễ, có khi chia ra ( 2 ) hai Bên, mỗi bên 3 
chú, có khi chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 chú. 

Khi xông hương bàn thờ, Đức Giáo hoàng cũng  lắc bình hương  ba ( 3 ) lần, mỗi lần hai ( 2 ) lắc, 
Khi xông hương cho Giáo dân cũng vậy. Đây là hành động mang ý nghĩa Tôn giáo, chứ không phải 
hành động vô ý thức.Trong ba ví dụ trên chúng ta đều có bộ Huyền số:  2 - 3.Đây là sự gặp gở từ 
Gốc tới Ngọn giữa Kitô giáo và Việt Nho: Gốc là Bộ huyền số: 2 - 3, 5. Ngọn là “ Tôn giáo đại kết “ 
và “ Vạn giáo nhất lý hay Lý Thái cực “ . 
 

d.- Trong cuộc Phục sinh của Chúa Yêsu 
Sau khi táng xác được 3 ngày thì Chúa Yêsu sống lại. Đây cũng là bài học cho Giáo dân muốn vào 
Cửa hẹp thì phải tu luyện theo 3 giai đoạn: Tầy rửa tội lỗi ( purgatoire ), Kết hợp với Chúa ( Unitive 
) và Nên Thành  ( Illuminative ). Ngoài ra  số 3 cũng là biểu tượng cho con người Nhân chủ: tự 
Chủ, tự Lực, tự Cường mới là con cái của Chúa. 

3.- Trong Cựu Ước 

a.- Chúa  Cứu Thế: Nguồn Sống và Nguồn Sáng (  Thái cực: số 2 ) 
( Phúc Âm theo thánh Giăng < Gioan > ) 

“ Ban đầu có Chúa Cứu Thế.  Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thuỷ, vì Ngài là Thượng 
Đế ngôi hai.      Chúa Cứu Thế đã sáng tạo ra vạn vật: mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa dựng 
nên. Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt.  Nguồn Sống ấy soi sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong 
bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng. 

Với cái nhìn Việt Nho, ta thấy đoạn Phúc âm trên có hai điểm tương tự với Việt Nho: 
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Hình Thái cực 

Thái cực : Âm ( nguồn Sống, ) Dương  ( Nguồn Sáng ). Chúa Yêsu là nguồn Sống và nguồn Sáng  

Biều tượng của nguồn Sống và nguồn Sáng ở Công giáo 

 

                         
   Baptismal fountain: Giếng rửa tội: Nguồn Sống  

    Hình ảnh Chúa Thánh thần:  Ngọn lửa: Nguồn Sáng     

  Chim Bồ câu: Nguồn Sống Hoà bình.     

Nguồn sống: Lòng Bác ái ( Tình  ) Nguồn Sáng:Lẽ Công bằng  ( Lý )  

 

b.- Chúa Cứu Thế là nguồn Sống bất diệt. Nguồn Sống đó soi sáng cả Nhân loại 
Vậy Chúa Cứu Thế là Thái cực: Âm là nguồn Sống, Dương là nguồn Sáng. Đây là nguồn sinh sinh 

hoá của Vũ trụ. 

c.- Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thuỷ, vì Ngài là Thượng đế Ngôi Hai 
 Vậy Thượng đế ngôi  Cha là Vô cực, vì “ Thái cực nhi Vô cực “. Vô cực được giải thích bằng 

câu: “ Tại Thiên thành Tượng “ tức là “ thế giới Tâm linh tuyệt đối “ ,  còn Thái cực là “ Tại Địa 
thành Hình “ tức là “ Thế giới Hiện tượng tương đối” do các cặp Đối cực . Ta có thể hiểu cách khác 
từ Vô cực biến thành Thái cực là ngay lúc có sự can thiệp phân chia của Lý Trí hay cũng như Con 
Chúa Giáng trần, hay đem Đạo vào Đời hay cũng như Trới Mới Đất Mời giao hòa. 

Do cách nhìn vấn đề khác nhau giữa Thái cực và Vô cực mà Kitô giáo va Phật giáo có cái nhìn 
khác nhau: Bên Đức Phật giáo thì khi đi trọn bước đường Giới, Định Tuệ ( Cánh Tay chỉ Trăng “ 
thì bị choáng ngợp bởi nguồn Vô, cảm thấy không thể dùng ngôn tử để diễn tả, mà chì nói đưoợc 
được lá “ Chân không diệu hữu “, tức là điểm Tới “ Mặt Trăng Giác ngộ “.    Còn bên Công giáo 
thì nhờ trong giai đoan Trực giác con người còn nhạy bén, nên được Mạc khải về Thái cực tức là 
Chúa Yêsu từ Vô cực giáng Thế, nên nhận ra Thượng Đế hữu hình đầy quyền năng.   

4.- Trong Tân Ước 
Bộ số 2 – 3, 5 
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Các Bài Dụ ngôn về phép lạ  về 5 chiếc Bánh và 2 con Cá để nuôi ăn 5 ngàn người của Chúa Cứu 
Thế. Tất cả  Bón Phúc âm đều có Dụ ngôn về bộ Huyền số:  2-3, 5. ( 5 – 3 – 2 ) 

 Trong Phúc âm thánh Matthêu thì ghi: 5 chiếc bánh và 2 con cá, số người ăn là 5000 người, 
số bánh và cá dư là 12 thúng.    

 Trong Phúc âm thánh Mác cô thì số bánh là 5 , số cá là  2, số người ăn là 5000 số ngươì 
đươc ngồi thành từng nhóm chỗ thì 100, chỗ thì 50. Bánh cá dư là 12 thúng. 

 Trong Phúc âm Thánh Luca thì số bánh cũng là 5, cá là 2, số người ăn là 5000 người, ngồi 
theo từng nhóm 50 người. 

 Trong Phúc âm thánh Gioan thì số bánh là 5 và cá là 2, số người ăn là 5000 , số bánh và cá 
còn dư là 12 thúng. . 

E.- Ý nghĩa của Bộ Huyền số 

I.- Số 2 
Số 2 tượng trưng cho các cặp đối cực trong Vũ trụ, theo Văn gia  thì là cặp Âm Đương, theo Chất gia 
thì Tiên Rồng,      Nói tổng  quát thì  khi cặp đối cực không quá cách biệt thì đôi co nhau không bên 
nào thắng bên nào bại cứ xê đi dịch lại mà căn bằng theo thế quân bình động mà tiến hóa. 

Vài ví dụ cụ thể đễ nhận diện: 

  * Về Vật chất thì:Trong Cấu trúc Cơ thể con người chúng ta thấy tất cả đều có cấu trúc đối 
xứng ( số 2 ) , tuy nghịch lý nhưng phải được cân bằng thì con người mới khỏe mạnh 

Trong bộ máy Hô hấp của con người khi hơi thở vào và thở ra điều hoà thì con người khỏe mạnh. 

Để hiểu rõ: Âm  tượng trưng cho nguồn Tình và Dương cho nguồn Lý, khi hai người nhất là Trai 
Gái, Vợ Chồng sống với nhau cho trọn Tình vẹn Lý thì thuận Vợ thuận Chồng thì đạt Hạnh phúc, đối 
với người khác cũng vậy.  Con người vốn bất toàn, nhiều khi làm tổn thương người khác, nếu người 
khác không rộng lượng nhờ Tình thâm để tha thứ thì sẽ bất hoà, làm rối loạn gia đình xã hội. Về Lý 
cũng vậy nếu có sự hiểu biết một cách đầy đủ về nhau để không bị thiên lệch thì không gây xích mích 
với nhau. Nói tóm lại, có sống với tình thần “ môt vừa hai phải” với nhau thì miọi sự sẽ êm thắm. 

Một con người có Tinh thần và Vật chất hay Tâm Vật căn bằng thì Thân an Tâm lạc. 

 Với Vũ trụ khi  sự dãn nở của Vũ trụ do Big Bang được cân bằng với sự co rút  do Năng 
lượng tối thì mới không bị nổ tung ( ? ) 

 Trong Không gian thì Các Thiên thể đều được sức Ly tâm và Quy tâm hài hoà mà di chuyển 
không ngừng trong không gian.  

 Trong Điện học thì hai luồng ion Âm và Dương di chuyển ngược chiều giao thoa mà tạo ra 
dòng điện.  

 Trong Từ học khi tứ lực của cực Bắc và cực Nam giao thoa thì sinh ra Từ phổ.   

 Một Điện tử được trung hoà khi tích điện của Nhân và của Electron  được cân bằng. 

Vậy số 2 tượng trưng cho sự Tiến hoá của các cặp đối cực theo Quân bình động, nên luôn luôn 
Thái Hòa. 

II.- Số 3 
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Theo Văn hoá Việt, số 3 tượng trưng cho Tam tài: Thiên Nhân Địa được tượng trửng bằng ba gạch 
ngang: Nèt Trên là Thỉên, nét Giữa là Nhân, nèt Dưới là Địa, nên con Người Được định nghĩa là “ 
Thiên Địa chi Đức “, tức con người là tinh hoa của Trời Đất. Muốn duy trì vị thế ở giữa không lệch 
về bên nào, nên không Duy Thiên mà Duy Tâm, cũng không Duy Địa mà Duy Vật, do đó là con người 
phải tự Chủ, tự Lực, tự Cường dể đóng vai làm Chủ trong mọi lãnh vực. Đó là con Người Nhân Chủ, 
được Tổ tiên gọi là Trai hùng Gái đảm, nhờ thế mà con Người có khả năng làm Chù Chính Mình, 
Gia đình Mình và Đất Nước Mình.    

 * Về Tinh thần .Chúng ta xem số 3 như thế nào  trong các Tôn giáo 

 Nho giáo có Tam cương Nhân, Trí, Dũng, Tam tài : Thiên Địa Nhân, con Người Nhân chủ 
với tự Chủ, tự Lực tự Cương, về tu thân thì : ‘ Nhất Nhật Tam tỉnh Ngô thân: một ngày xèt mình 3 
lần”.    ( Tuy không là Tôn giáo, nhưng Nho giáo cũng có thể đóng vai trò như một Tôn giáo )  

 Phật giáo thì có bản tính: Bi, Trí Dũng, Với Phương pháp tu trì: Giới, Định Tuệ, và Cơ chế : 
Phật Pháp Tăng. 

  Kitô giáo thì có chuá Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thành Thần có  bản tình: Bác 
ái, Công băng, Tha thứ với Đức Tin: Tin cậy, Mến, Một ngày địc Kinh 3 lần, tu đức với 3 giai đoạn: 
Tầy rửa, Kết hợp , Nên thánh ( Purgatoire, Unitive, illuminative ) . 

Tuy Danh xưng khác nhau, nhưng tất cả các chính giáo đều có Bản chất Hòa bình. Do đó mà chúng 
ta bảo số 3 biểu tượng cho Tiềm thức cộng thông nhân loại.  

Đây là Tinh thần Đồng quy của Dân tộc và cả Nhân loại 

III.- Số 5 
Theo cơ cấu Ngũ hành, thì số 5 thuộc hành Thổ tượng trưng cho Thế giối Vô, tức là thế giới  Tâm 
linh Vô biên  còn 4 số : 1, 2, 3, 4 thuộc các hành Thuỷ, Hỏa, Mộc, Kim tượng trưng cho Hữu, tức là 
thế giới Hiện tượng hữu hạn. Thế giới Tâm linh là Nguồn Sống và nguồn Sáng, còn thế giới  Hiện 
tượng là thế giới Vật chất.    

Ta có thể lấy ví dụ Ánh sáng được truyền đi vừa theo là Sóng hình Sin vừa theo đường thằng hai 
nguồn này chỉ  là một, không thể tách đôi ( Theo Louis De Broglie ) . Làn sóng Hình sin bao quanh  
dòng photon truyền theo đường thắng. Làm sóng bao quanh che chở tựa như  nguồn Tình, đường 
thẳng hướng dẫn sự truyền của làn sóng cho đúng hướng như Lý công chính , ta có thể gọi làn Sóng 
là nguồn Tình, và dòng photon  là nguồn Sáng hay gọn lại  là Tình Lý, Nhân Nghĩa hay Bác ái Công 
bằng hay Từ bi Trí tuệ. 

Nét Lưỡng nhất ( dual unit ) của nền Văn hoá Việt là sợi dây liên kết các cặp đối cực thành hệ thống 
hài hòa, nói cách khác nét Lưỡng nhất cũng là nét Nhất quán của nền Văn hóa, Nét Lưỡng nhất lại là 
nền tảng của Dịch.  

 * Về phương diện Tâm linh. Trong con Người: “ Cái Đầu Thân mình” và “Tứ chi “ tượng 
trưng cho Ngũ hành, mà cái Đầu tương tự như trung cung hành Thổ, hành Thổ tượng trưng cho 
Tâm linh. Ngày nay Khoa học đã chứng minh Tình yêu ở ngay trong bộ Não.  Xem  tóm tắt bảng 
Nguyệt Lệnh ỡ trên để có cái nhìn chi tiết của Ngũ hành. 

G.- Cơ cấu của Nền Văn Hóa  Việt Nam 
Vì chưa  có Văn tự nên Tổ tiên đại chủng Việt đã cất dấu bộ số Huyền niệm trong nhiều lãnh vực để 
khỏi bị mai một, nhất là chống lại âm mưu tiêi diệt Văn hoá của Tàu  
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Ta có thể tìm thấy Bộ Huyền số 2, 3 – 5 trong vô số  Di chỉ của Tổ tiên Việt ( yueh people ) đã dối  lại 
cho con cháu trong nhiều lãnh vực đã nêu trên. 
Chúng tôi đã viết cuốn “ Văn hoá Đông Nam “ của đại chủng Việt: Đông theo Ngũ hành có số đô lả 
3, còn Nam là 2. 3 + 2 = 5.    
Theo sự khai quật ciủa T. G. Kim Định thì bộ số huyền niệm: 2-3 , 5 là Cơ cấu của nền Văn hoá thài 
hòa của đại  chủng Việt, cũng là cơ cấu của Việt Nho.  
 
 
 
 

       
                 Hậu Giang                         Sông Rach Miần Tây                          Phú Quốc 
 
 
 
 

   
                   Hà Tiên                             Toà Thánh Tây Ninh                                  Cần Thơ 
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CHƯƠNG NĂM 

PHẦN KẾT TINH: NHẤT LÃM VIỆT NHO 

A.- Nền tảng Văn hóa 

I. Cơ cấu 
Nhờ khoa Tân Nhân văn nhất là Cơ cấu luận mà T.G. Kim Định tìm ra Cơ cấu của nền Văn hoá .  
Nền Văn hoá mà chúng ta khổ công kiếm tìm có  Cơ  cấu; 2 - 3, 5, 
 2 là cặp đối cực Âm Dương, nền tảng của Dịch, nguồn của sự Biến hoá mà Tiến bộ và yjai 
hòa . 
 3 là  con người Nhân chủ: con Người tự Chủ, tự Lực, tự Cường  
 5 là Tâm linh là nguồn Sống và nguồn Sáng hay Nhân Nghĩa. 
 Dịch cũng là Thiên lý, nhờ đó mà chúng ta biết nương theo Thiên lý  mà sống sao cho mạnh hồn 
khỏe xác, nghĩa là có “ Một thân thể tráng kiện trong một Tinh thần minh mẫn “, khi đó con người 
mới xứng là Tinh hoa của Trời Đất, con Chúa, con Phật, chứ không là con người Bolchevick.theo 
Mác Mao. 
 
Nhờ khoa Tâm lý miền sâu hay khoa Uyên tâm mà tìm ra các Sơ nguyên tượng ( Archetype ) , tức là 
Tiềm thức cộng thông của Nhân loại, đó là :  

II.- Sơ nguyên tượng 

1.- Nguyên lý Mẹ: Mối Tình bao la 
  Sơ nguyên tượng thứ nhất là Nguyên lý Mẹ: tức là những ấn tượng về mối Tình bao la 
không điều kiện của người Mẹ đã ăn sâu vào tâm khảm người con.    Nguyên Lý Mẹ được hiểu như 
một Prototype : Divine Father / Mother aspect : Hình Cha Thánh thiện / Bóng Mẹ dịu hiền . ( 
Amma the Divine Mother is the concept of God from a feminine perspective. Abba is the 
masculine aspect of God and Amma the feminine. Article Source: http://EzineArticles.com/2309184 ) 
  
 Tổ tiên chúng ta dùng Huyền thoại Mẹ Tiên Âu Cơ: Non Nhân cũng như Cha Rồng Lạc Long : Núớc 
Trí để thăng hoa cuộc sống: Mẹ Tiên có như chim bay lên chốn cao rộng yên tĩnh để “Đôn hậu Tình 
Người” hầu un đúc Lòng Nhân bao la. Cha Lạc Long có như Rồng để có khả năng lăn lộn xuống 
biển sâu để phát triển Lý trí cho được chu tri, tránh cảnh phiến diện.  Khi hoàn thành bước Thù đồ 
để phát triển bản sắc riêng, Mẹ Tiên  và Cha Rồng lại còn phải gặp nhau nơi Tương dã để tương 
giao, tương hợp cho Tình Lý tương tham, nghĩa là Tình Lý được kết hợp làm một như Sóng và Hạt 
Ánh sáng. Ánh sáng vừa được truyển đi vừa Sóng vừa Hạt, Làn sómg bao quanh dòng photon truyển 
theo đường thẳng, Làn sóng và  Hạt không thể tách rời. ( Louis de Broghie ) Tình Lý cũng vậy, Tình 
bao che lấy Lý, Lý huớng dẫn Tinh theo hướng Công ly.  Vậy Mẹ Tiên Cha Rồng chỉ  là Biểu tượng 
để giúp Con Cháu tu thân trên bước đường tu Nhân, luyện  Lý, mà ta gọi là Nhân Trí. Khi sống sao 
cho Nhân Trí hài hòà thì đạt  đức Hùng Dũng: Hùng là sức mạnh Thể chất bên Ngoài, còn Dũng là 
sức mạnh Tinh thần bên Trong, đó là  cách Hợp Nội Ngoại chi Đạo.   Để chi tiết hóa  ý nghĩa của 
Chữ Trí, người ta  nói đến  Nhân Nghĩa:  
Nhân là tình thương bao la, biết thương Mình và thương Người.   Nghĩa là trách nhiệm sống hai 
chiều với nhau, nên có thể chi tiết Nghĩa ra thành : Lễ, Trí, Tín. Lễ là trọng Mình và trọng Người, Trí 
là phải biết Mình biết Người, Tín là Mình phải thủ tín thì Người ta mới tin Mình  được . Nhân, Nghĩa, 
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Lễ Trí, Tín là 5 đức tính mà mỗi người phải trau dồi thường xuyên gọi là Ngũ Thường.  Có sống 
theo Ngũ Thường thì mọi người mới hòa với nhau, đó là bản chất Hoà bình của nền Văn hoá . Nhân 
là Gốc thuộc lãnh vực Cá nhân, còn Nghĩa là Ngọn, được dùng  cho cuộc sống Tập thể. 
  
Ta có thể xếp Ngũ thường theo đồ hình Ngũ hành: Nền Văn hoá của chúng ta có tính cách Nội khỡi, 
nên Nhân được đặt ở Trung cung, cón Lễ, Trí, Tín có tính cách Ngoại khởi, nên được xếp vào xung 
quanh, đó cũng là cách Hợp Nội Ngoại chi Đạo. 
 

Lễ 
↑ 

Trí   ←Nhân→   Tìn 

↓ 

Nghĩa 
 
Nói gọn lại, Nguyên lý Mẹ là nguồn suối Tình yêu và Lý công chính, ( Divine Father / Mother 
aspect ), Con Ngưòi sống thiếu Tình Lý hay Nhân Nghĩa, khi đánh mất  hai căn tính của con 
Người, thì con Người  thì không thể sống hoà với nhau, mà Hoà là Hạnh phúc của Nhân loại   
Các Tôn giáo đều tôn trọng Nguyên lý Mẹ: Phật giáo  có Đức Bà Quan Thế Âm « Quan Âm Tống Từ 
«, Kitô giáo thì có Đức Bà  Maria, Tổ tiên chúng ta không những có  Mẹ Âu Cơ, mà còn có Bà Chúa 
Xứ,  Bà Chúa Liễu Hạnh. . .  . 

2.-Tình Nghĩa thắm thiết Vợ Chồng 
  Sơ nguyên tượng thứ hai là Tình Nghĩa Vợ chồng, mối Tình “ keo sơn gắn bó “, với Nghĩa “ 
sống công bằng”  giữa đôi Gái Trai, họ trao xuơng gởi thịt  cho nhau đến đấu bạc răng long. Đây là 
đạo “ Thuận Vợ thuận Chồng “ là đạo khó nhất. Vợ chồng không thuận hòa thì cà gia đình mất 
hạnh phúc, mà xã hội cũng mất nền tảng hòa bình.  

Tình Nghĩa  là nguồn mạch của sự sống Hoà của mọi Người trong Xã hội. 
 

3.- Hệ quả I : Mối Liên hệ Hoà trong Gia đình và Xã hội 
( Từ  Tình Nghĩa Vợ Chồng ) 

 
  Ngũ Luân cũng xuất xứ từ mối Liên hệ Hòa ( bằng Tình Nghĩa ) hai chiều giữa: 
 
 a.- Vợ / Chồng 
 b.- Cha Mẹ / Con Cái,  
 c.-Anh Chị / Em với nhau,  
 d.-Đồng bào với nhau 
 e.-Nhân dân / Chính quyền. 
 
Vì Đạo Vợ Chồng là “ đại Đạo  Âm Dương hoà “ nên Vợ Chồng được xếp vào Trung cung hành Thổ. 
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Con cái 
↑ 

Anh - Chị Em ← Vợ Chồng →Nhân dân - Chính quyền 

↓ 

Cha Mẹ 
 

Hoà của “ Đại Đạo Âm Dương hòa” là Chủ đạo của mọi Liên hệ. 
 

Ngũ luân là nền tảng Hoà của Quốc gia. 
 
Nho của Tàu đặt trện nền tảng Nguyên lý Cha ( chỉ  có Vật biểu Rồng đực rựa; Bạo Động gây chiến 
tranh, bành trướng  ), nên trọng Lý hơn Tình. Ngũ Thường thì giống với Văn hoá Việt, nhưng đã mất 
một phần bản chất, còn Ngũ Luân thì khác, do mối liên hệ một chiều giữa :  
 
 
 a.- Quân  / Thần, ( Tôn quân làm Thiên tử )  
 b.-Phụ  / Tử , ( Trọng Nam khinh Nữ  )  
 c.-Phu / Phụ , đặt theo thứ tự Chồng / Vợ (  trọng Nam khinh Nữ, chồng Chúa Vợ Tôi.) 
 d.-Huynh / Đệ, ( quyển huynh thế phụ )  
 e.-Bằng Hữu. 
 

Phụ Tử 
↑ 

Huynh đệ    ← Quân Thần →     Bằng hữu 

↓ 

Phu phụ 
 

Vua chiếm vị trí  trung cung hành Thổ, thay Trời cai trị thiên hạ, Bạo lực đánh mất nguồn Hoà . 
 
( Mối liên hệ của Việt và Tàu được đặt thứ tự ngược nhau; Việt Thì Vợ chồng trước tiên < Đại đạo 
Âm Dương hoà > , còn Tàu thì tôn Vua làm con Trời để cai trị dân, Việt thì lấy “ Dân vi bang bản “ 
, còn Tàu thì “ Tôn Quân làm Thiên tử, không ai được “ phạm nhan “ nghĩa là không được nhìn mặt 
vua, nhưng số minh quân thì rất ít.   

Thứ Ngũ luân này giúp nhà cầm quyền Tàu gây chiến tranh để cướp bóc và bành trướng. 

4.-Hệ quả II: Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ 
Nhờ nhận ra “ vạn vật đồng nhất thể  ( bản chất năng lượng ) và Vạn vật tương liên ( qua sự trao 
đổi của Nguyên tử và Phân tử trong Vũ trụ ) “ mà con Ngưởi không những  biết phải sống Hoà với 
nhau mà còn biết sống Hoà với Vũ trụ, với môi trường nữa, bằng cách tuân theo Luật của cặp đối 
cực Chấp Phá ( Laws of receiving and giving ) sao cho được cân bằng  để nhịp  theo Tiết nhịp hòa 
của Vũ trụ. Hiện tượng ô nhiễm Tư tưởng và cac Môi trường ngày nay là do sự mất quân bình của 
luật Chấp Phá. 

Hệ quả này giúp nhân loại tiến tới “ Tôn giáo đại kết “  đạt tới Thế giới Hoà bình. 
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 Để thực hiện được những giá trị trên thì ai ai trong Dân tộc cũng phải trau dồi Tư cách và Khả năng 
hàng ngày mới mong đạt được, vấn để là mỗi chúng ta có quyết tâm tu dưỡng lòng Nhân và đem tinh 
thần Nghĩa ra thực hành trong cách xừ thế hay không, chứ cứ cao rao đầu lổ miệng thì cái biết nào 
cũng vô ích.  
 
( Đây cũng là nền tảng Tứ thư Ngũ Kinh mà đức Khổng Tử đã thuật lại từ nền Văn hoá phương Nam 
của Việt tộc. Nền Văn hoá này là Nguyên Nho, đã bị Hán Nho xuyên tạc thành bá đạo.)  

B.- Nội dung Việt Nho 
 Từ nền tảng Âm Dương  ( Văn gia ) và Tiên Rồng ( Chất gia ) của Dịch lý mà T. G. Kim Định xây 
nên Việt Nho. Việt Nho có Cơ cấu: 2 - 3, 5. 

I.- Một Vũ trụ quan Động 
 

Số 2 
Số 2 dại diện cho các cặp đối cực trong Vũ trụ, tức là Thế giới Hữu, tức là nguồn Động của thế giới 
Hiện tượng. Từ nền tảng đó, Việt Nho có:  
Một Vũ trụ quan động, mà nền tảng là nét Lưỡng nhất. Lưỡng nhất có tính chất biến hoá để tiến bộ, 
biến hoá trong trạng thái “ Quân bình động “ nên  luôn hoà gọi là Thái hòa. 
 

II.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ 
 

Số 3 
Số 3 là tượng trưng cho Nhân là  “ Thiên Địa chi Đức “ với Tinh thần “ Chấp ký Lưỡng đoan “ , đây 
là nguồn mạch của sự sống Hoà, nên số 3 được gọi là Nhân sinh quan Nhân chủ: 
Nhân sinh quan Nhân chủ: Con người Nhân chủ biết cách sống tự Chủ, tự Lực, tự Cường, nghĩa là 
con người có khả năng làm chủ vận hệ mình , Gia đình mình và đất nước mình. Con người này cũng 
biết nương theo Thiên lý, có dũng lực tự chế  để sống hoà với nhau và hoà cùng vạn vật và vũ trụ.  
Con người này được Cha ông chúng ta gọi là Trai hùng Gái đảm.  
 

III.- Một Chủ đạo Hòa 
 

Số 5 
Số 5 là tượng trưng thế thế giới Vô, tức là nguồn Sống và nguốn Sáng thuộc lãnh vực Tâm linh..  
Nguồn Tâm linh có bản chất Tĩnh, nên Thái hòa. Có sống đời sống Tâm linh thì mới xây dựng được 
một  Chủ đạo Hoà, khi đó mọi người mới Đồng quy mà đoàn kết với nhau, theo Lộ đồ Tu, Tề, Trị, 
Bình để thiết lập  mọi Cơ chế xã hội được cân bằng hầu phát triển đồng bộ để mưu phúc lợi cho toàn 
dân. 
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Giáo dục 
↑ 

Chính trị  ←Văn hoá thài hòa →Xã hội 

↓ 

Kinh tế 
 

IV.-Một Đạt quan Phong Lưu 
 Khi Âm Dương Hoà thì Thiên Địa hòa:  Phong như gió thoảng trên Trời, Lưu như dòng nước lửng 
lờ trôi bên bớ suối vắng dưới Đất, trong khung cảnh Trời Đất giao hoà, yên bình, Tâm hồn con 
Người cũng lâng lâng, hoà đồng củng Vũ trụ, nên Phong lưu, an nhiên tự tại, cuộc sống trở nên hồn 
nhiên như con trẻ, nên vô tư hạnh phúc. 
Để đạt tới đó, con người phải nhận ra trong thế giới Hiện tượng, mọi sự đều biến đổi không ngừng, 
vì “ Hữu nhược vô, thực nhược hư : Có đó rồi như không sau đó, thực rồi ra cũng thành hư “, nhưng 
tất cả đều vận chuyển triền miên trong tiết nhịp Hòa của Vũ trụ, có sống theo luật “ Chấp Phá “  hài 
hòa để  hoà nhịp với Dịch lý như thế thì Tâm hồn con người mới hoàn đồng để huyền đồng cùng Vũ 
trụ mà lâng lâng cảm nhận Hạnh phúc, chứ Hạnh phúc không thể đi tìm, trái lại có Chấp mà không 
có Phá cho cân bằng thì sinh ra bất ổn gây đau khổ.. 
Muốn đạt tới tình trạng dó, con người phải thoát khỏi lối sống “ Cưỡng hành “, tức là nếp sống nô 
lệ,cũng như nếp sống” Lợi hành”, tức là lối sống “ Thượng hạ giao tranh Lợi “ gây rối loạn xã hội, 
mà phải “ An hành “nghĩa là thấy việc hợp Nhân Nghĩa thì cố sức làm, mà trái lại thì nhất quyết từ 
chối, để cho Lương tâm khi nào cũng thanh thản, có thế mới “ Hoàn đồng “ được, mới giúp lạc đà  
chui qua được“ Cửa Hẹp “.  

V.- Một Triết lý Nhân sinh đáp ứng nhu yếu thâm sâu của con người 
Triết lý Nhân sinh của Việt Nho bắt nguồn từ Bản năng thụ bẩm từ Thiên Địa, đó là Thiên tính. Thiên 
Tính là : Thực, Sắc, Diện ( Thực, Sắc, Diện, Thiên tính dã ) . Là con người không ai từ chối được  3 
nhu yếu thâm sâu của con người.  
 Không Thực  là Tử, Không Thực cho Ngon lành và theo các tiêu chuẩn Chân, Thiện, Mỹ  là  
“ không vực được Nhân đạo “.    Đó là Chân lý đầu tiên của con người. 
 Không Sắc hay chấp nhận kết đôi thoả mãn Dục tính để thực hiện “ Đại Đạo Âm Dương hoà 
“ thì trái với Dịch lý, hết tiếp tục biến hóa và trường tồn. 
 Không trau dồi cái Diện bằng cách biến đổi cái Thể cho tốt lành, để thăng hoa cuộc sống, thì 
không thoát khỏi tình trạng sài lang, luôn dơ quả đấm ra để dành miếng ăn. Có thực hiện tốt ba nhu 
yếu căn bàn theo Thiên lý thì mới đạt Chân, Thiện, Mỹ . 
Triết lý Tây Âu tránh bản năng, chi ngao du trên các ý tưởng cao siêu, nên xa rời cuộc sống, bỏ quên 
sự đói khát vật chất của con người, vì bỏ quên nhu yếu con Người, nên  CS có lý do lừa đảo mà bách 
hại  Đạo..  
Triết lý Mác thì  cho rằng” Con Người là con vật kinh tế “, nên chỉ mãi mê đi cướp bóc mà dành vật 
chất bằng hết mọi chiêu bài Nhân danh.  
Nói Tốt Làm Xấu, Nói Thiện Làm ác, Nói Thực Làm Hư  là bản chất của CS   ! 
 
 Trong cuộc sống, Tổ tiên Việt không đi trên các đại lộ huy hoàng,  mà lại dân thân  trên các nẻo 
đường mòn, như câu đầu của sách Đại học : “ Vật hữu bản mạt, sự hữu thủy chung, tri kỳ thuỷ 
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chung, tất cận Đạo hỹ: Mọi vật đều có Gốc Ngọn, mọi việc đều có Trước Sau, biết thực hiện mọi 
việc theo thứ tự Trước Sau, tất gần với Đạo làm Người vậy. 
 Là Tinh hoa của Trời Đất, nên Tổ tiên chúng ta biết nương theo Dịch lý mà biến đổi theo tiết nhịp 
hòa của Vũ trụ, bằng cách làm mọi việc theo thứ tự : 
Từ Gần tới xa, từ Nhỏ tới Lớn, từ Dễ tới Khó, từ Thường thường tới Phi thường, mọi sự không những 
phải làm  tử Gốc cho tới Ngọn mà còn làm cho nghịch lý Gốc Ngọn được hài hòa, như thế mới đạt 
Minh triết. Minh triết cũng là biết cách sắp xếp mọi sự, từ việc mình, việc nhà, việc nước cho đến việc 
thế giới sao cho êm đẹp thì mới đạt hạnh phúc. 
Khi có Học mà có Làm, tuy thành quả đạt tới mức độ nhiều ít khác nhau, nhưng tuỳ theo tư cách và 
khả năng mình mà làm thì ai ai cũng làm được có kết quả, vì  có làm từ cái Gần mới tới được cái xa,  
có làm cái Nhỏ góp lại mới có cái To, có “ Tích tiểu mới thành Đại “, có làm cái Dễ trước mới làm 
được cái Khó sau, làm được cái Tầm thường, thì dần dà mới mong đạt tới cái Phi thường.  Đấy là 
Chân lý, Chân lý rất đơn giản, ai cũng hiểu được, vì khinh khi nên không nhận ra.  Chứ chưa biết 
mình là cái giống gì, việc nhà minh ra sao, tình trạng nước mình thế nào, mà  hùng hục đi làm “ 
Kách mệnh thế giới “ , thì không có cái ngu nào to lớn hơn, vì ôm Ngọn mà bỏ Gốc, để Gốc chết thì 
phỏng Ngọn có còn?   Cứ đi cứu Quốc tế mà phá Quốc gia, khi không còn Quốc gia thì Quốc tế chỉ 
còn là ảo tưởng ngông cuồng ! Là con người khi làm bất cứ việc gì mà quên con Người và Dân tộc 
đều gây tai họa. 
 
Tóm lại nền Văn hoá Việt Nho chỉ có 3 chữ: “ Chí Trung Hoà “ . Để đạt tới tình trạng Hoà  thì trong 
cuộc sống, ai ai cũng phải “Chấp kỳ Lưỡng Đoan “, phải luôn giữ lấy hai đầu mối của của mọi cặp 
đối cực ( nghĩa là sống “ Phải Người phải Ta “ theo Thiên lý ) mới  hoà nhịp được với Vũ trụ hoà ( 
cosmic rhythm ). 

C.- Kết luận 
Trong thời đại cao tốc ngày nay, khi đọc những dòng trên chắc nhiều vị cho là việc làm điên rồ vô 
ích. Về “ công việc làm ăn”  thì đã có Thị trường chung, về  “ cách đối xử công bằng với nhau “  thì 
đã có Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được xem như Đạo trường chung. Thị trường chung kể như 
tiêu chuẩn thành Thân, còn Đạo trường chung là tiểu chuấn thành Nhân, tuy danh xưng có khác 
nhau, nhưng tình thần thì không khác với tinh thần “ Tiên học Lễ, hậu học Văn: Học Lể để thánh 
Nhân, học Văn để thành Thân “ .của Tổ tiên Việt.  
Nhưng nên để ý, cây nào và ở địa phương nào thì hoa quảở đó có đặc tình của địa phương nấy, Thị 
trường chung và Đạo trường chung là Hoa quả của Kitô giáo, để có hoa quả sum suê và ngon lành 
thì phải nhờ vào Rễ cây và môi trường  như đất nước, ánh sáng và không khí ở đó, nói gọn là tuỳ 
thuộc vào  Gốc Rễ và Môi trường, mỗi cây mỗi môi trường đều có những đặc trưng của nó.Cây quýt 
trồng ở xứ này thì ngọt mà dời đi nơi kia thì lại có thể chua, vì không hợp với thuỷ thổ địa phương.  
Trên thế giới thì Nhân loại có mẫu số chung về Nhân quyền, còn  Dân quyền thì lại có nét đặc trưng 
khác nhau, có thế thì vườn hoa nhân loại mới có muôn màu muôn vẻ. 
Khi đi tìm nguồn gốc Văn hoá của một Dân tộc chẳng khác nào đi tìm  Gốc Rễ và môi trường sống 
của cái cây. Thân cành lá cây thì hiện rõ dễ thấy, còn Gốc rể thì lại bị vùi dưới lớp đất sâu, nên 
nhiều người không để ý tới, một ngôi nhà cũng thế, muốn xây được to cao tất phải có cái nền vững 
chắc, không thể xây trên cát.  Khi đã xây lên thì ta không thấy cái nền mà chỉ thấy phần trên của cái 
nhà, nhưng cái nhà có bền vững hay không là nhờ ở cái nền. 
Một Quốc gia muốn được trường tồn và phát triển thì cũng phải được xây dựng trên một nền tảng 
Tinh thần vững chắc của Dân tộc, đó là mạch sống Dân tộc, Nội lực của Dân tộc chính Dân tộc phải 
tự xây dựng lấy, không thể vay mượn một cách vô ý thức, đành rằng phải học hỏi tinh hoa của người 
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ngoài, nhưng những tinh hoa đó phải tiêu hoá được chứ không thể vay mượn mà gán ghép vào thiếu 
chọn lọc. Tinh thần đó là Văn hoá của Dân tộc, mà Gốc rễ Văn hoá lại bắt nguồn từ bộ Huyền số 
trong các Huyền thoại của dân tộc mình.  Vì thế cho nên công việc tìm về cội nguồn Văn hoá Dân tộc  
là việc làm hết sức cần thiết và nền tảng, cha ông chúng ta đã căn dặn: “Chậm mà chắc, Dễ Đến thì 
dễ Đi, đó là lối “Ăn chắc Mặc bền “, không thể “Ăn xổi Ở thì “. Vì lối sống ỷ lại với tinh thần “: Mì 
ăn liền “ thì chóng chầy gỉ cũng gây tai họa. Xem gương nước Nhật,Nam Hàn, Singapore thì sẽ học 
được một số điều bổ ích.   Chỉ có những con người Nhân chủ mới cáng đáng nổi công trình to lớn và 
lâu dài của Quốc gia. Chứ chưa biết Mình là ai,  việc Gia đình Quốc gia có những nền tảng nào, mà 
hùng hổ đi làm cách mạng thế giới thì đưa cả dân tộc vào tròng tai họa!  Cứ mãi mê làm  việc Quốc 
tế mà quên nền tảng xây dựng Địa phương là mất Gốc. Cứ mãi miết làm việc Quốc tế mà để cho địa 
phương hư nát thì rồi ăn vào đâu, ở vào đâu và sống với ai? 
Tiếc thay! Tổ tiên chúng ta đã  có nền tảng Dựng và Giữ nước bền vững  ngót 5000 năm, vì bỏ Gốc 
chê là quê mùa lạc hậu mà chúng ta lãnh đại họa! 
Đây là sự thật cần thiết cho sự sống con Người và Dân tộc, chứ không có hoài Cổ vọng Kim gì cả.  
T. G. Kim Định đã nói “ Hồn mất trước, Nước mất sau “, nên con dân Lạc Hồn , nhìn nhau không 
thấy bóng dáng Đồng bào ở đâu, nhìn gà hoá Cuốc, nhìn đồng bào toàn là kẻ thù, nên ôm ấp kẻ thù 
làm thầy làm bạn chí thiết, do đó mới rã đám, cứ xâu xé nhau, giết hại nhau  như đàn cua bị nhốt 
trong Giỏ, mà không lo tìm cách thoát thân! 
T. G. Kim Định đã dành cả cuộc đời để giúp Dân tộc tìm sinh lộ thoát ra khõi giỏ cua. Muốn thoát 
ra khỏi giỏ thì Cua  phải có tinh thần tự Lực, tự Cường và có một Chủ đạo Hoà, khi đó mới có đủ 
Nội lực để thoát thân, cây đũa thần nắm trong mỗi con cua, nếu thiếu tinh thần đó thì không cần 
đậy nấp giỏ, cua cứ mê mãi xâu xé nhau đến  chết mà chảng đoái hoài tìm đường thoát ra khỏi 
giỏ! 
 
Qua 50 năm Kim Định đã khổ công khai quật lên Gốc Ngọn của nền Văn hoá Tổ tiên, nền Văn 
hoá thái hoà này, giúp con người biết sống Hoà với chính Mình ( Hoà Tình và Lý ) với Gia đình 
minh, Đất nước mình và cả Nhân loại và Vũ trụ nữa. Thế mà khi vừa nghe tới, chưa tìm hiểu đầu 
đuôi xuôi ngọn, nhiều vị đã chê bai dẻ bỉu lánh xa! 

D.- Tiến tới cuộc Tổng hợp Đông Tây Kim Cổ 
 
Ngày nay đất nước chúng ta đang đứng trên bờ vực thẳm, mọi lãnh vực đều xuống cấp, nguyên nhân 
Chính là  vắng mặt những con người có Tư cách và Khả năng. Con người có khả năng thì ăn nên làm 
ra, có Tư cách thì mới biết ăn ở công bằng với nhau mà sống Hoà với nhau, khi sống Hoà được với 
nhau thì mới Đoàn kết để mưu phúc lợi chung cho  mọi người được hạnh phúc. 
 Ngày nay đa số con người cứ chạy theo vòng ngoài, đã lơi là trau dối Tư cách và Khà năng, nên từ 
con Người, Gia đình đến mọi Cơ chế xã hội đều hư nát rối ren.  
Muốn thoát được Quốc nạn và Quốc nhục hiện nay thì phải thiết lập chế độ Dân chủ, muốn thế phải 
xây dựng từ nền, trước tiên phải có con người Nhân chủ, nghĩa là mọi người dân phải có Tư cách 
làm Chủ, Dân tộc phải có một chủ đạo Hòa. Mọi người phải giúp nhau từ giả thói sống ích kỷ, ỷ lại, 
khôn vặt theo lối “ khôn độc dại đàn, mạnh ai nấy sống, tham Dĩa ( Cá nhân ) , bỏ Mâm ( Quốc gia )  
“.   Đó là những “ cái sảy Cá nhân phóng túng “ , nảy ra nhiều “ cái ung Quốc gia”,  vì thế cần  
phải phục hoạt lại tinh thần Đồng bào cũng như tinh thần Liên đới trách nhiệm thì khi đó  mới góp 
sức xây dựng được nền tảng Quốc gia vững bền.  
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Lãnh vực này thuộc Văn hoá, tức là mạch sống của Dân tộc, nhưng nền Văn hoá của Dân tộc ngày  
nay đã mất Gốc, con dân đa số đã bị lai căng đủ thứ, đã  lạc Hồn tứ phương, T.G. Kim Định đã bảo” 
Hồn Mất trước Nước mất sau “, quả nhiên là như vậy.   
Đây là trách nhiệm nặng nề của các vị lãnh đạo Tinh thần, của các vị Trí thức, các vị làm Văn hoá, 
các nhà Truyền thông. Quốc gia đang trông chờ sự dần thân của quý liệt vị. 
Tổ tiên Việt đã xây dựng Quốc gia trên nền tảng bất đảo ông, đó là Tình Nghĩa Đồng bào, có Tình thì 
mọi con dân quy tụ lại với nhau, có Nghĩa là lối sống hai chiều có Đi  có  Lại, nghĩa là  “ Phải Người 
phải Ta “ thì mới Hoà với nhau mà lo việc chung.   Đó là   Tinh thần Quốc gia hay Hồn Nước.  
Khinh khi coi thường tinh thần Cha ông rồi vọng ngoại một cách vô ý thức thì mới lâm đại nạn. 
 Muốn gọi Hồn nước về với Đồng bào thì phải phục hoạt lai nền Văn hoá, đó là hai giá trị Nhân 
Nghĩa, có Nhân thì mới biết sống và bảo vệ Nhân quyền để có Tư do phát triển toàn diện con 
người, có Nghĩa thì  mới biết nhiệm vụ Công dân là thực thi Công lý xã hội để sống hoà với nhau. 
Đó là nguồn của Dân chủ của Nhân quyển của Tự do thuộc nền Văn hoá Tổ tiên.   
Tuy đã rảo khắp một số  miền thuộc Đông Tây Kim Cổ, nhưng cuối cùng T. G. Kim Định vẫn là  một 
“ Việt điểu sào Nam chi “: 
 

“ Ta về Ta tắm ao Ta 
Suy đi  ( Suy tư ) Nghĩ  lại ( Quy tư ) Ao nhà vẫn hơn ! « 

  
Phước đức thay ! Cái Thiên Bẩm nơi con Người thì con người không tẩy xóa được,Mao Trạch Đông  
đã ngông cuồng một mặt vừa phà Luân thương Đạo lý của Hán Nho,( Vì không nhạn ra Bá đạo của 
Nho để loại trừ )  mặt khác tẩy Nảo để gieo tinh thần Công hữu vào Trí não con Người, vì ngu quá 
không hiểu gì về con Người, cái nền tảng quan trọng nhất của con người là Tâm Trí, mà Tâm Trí chỉ 
là một, chỉ phá Trí không thôi thì thất bại là cái chắc, mà phá cả Tâm Trí tức là tiêu diệt con Người 
rồi, chẳng có gì để mà bàn ! Mác Mao muốn làm việc đó phải nặn ra loại người khác mới được. 
Chúng ta chẳng thấy CS cao ngạo rêu rao : Vắt Đất ra nước, thay Trời làm mưa sao !  
Để kiểm chứng chúng ta thấy :  
Tuy sống dưới chế độ mang bản chất bạo động khủng bố,  luôn cố tâm chà đạp và dày xéo  Lương 
tâm con người, nhưng càng dày xéo thì Lương tâm con người càng vùng lên, Mao Trạch Động đã 
ngông cuồng Tẩy não con người, nhưng đã thất bại nặng nề. Các thế hệ trẻ ngày nay tuy bị nhồi nhét 
những tư tưởng vô luân, nhưng khi được tiếp cận với  Tinh hoa của nền Dân chủ Tây phương đã vượt 
qua sự sợ hãi của những đòn khủng bố tinh vi của CS,  đã vùng lên dành lại quyền Sống của con 
người.  Dành lại Nhân quyền Tự do là nhiệm vụ của Toàn dân, nếu đất nước chúng ta chỉ có Kitô 
giáo thì những giá trị  của nền Dân chủ Tây phuơng được chấp nhận một cách rộng rãi, nhưng ngày 
nay đất nước chúng ta đã có nhiều Tôn giáo, mỗi Tôn giáo có những Giáo hội với niềm tin khác 
nhau, nên khó tìm được mẫu số chung của những dị biệt. May thay nền văn hoá của Tổ tiên không 
phải là một Tôn giáo, không có Giáo hội  với Giáo lý riêng biệt, .lại thêm nguồn gốc của Tổ tiên đã 
có từ nền Văn hoá Hoà Bình, không những chung cho Việt Nam, mà chung cho cả Đông nam Á. Tuy 
chỉ là một Đạo học nhưng lại có bản chất Thái hòa như Tôn giáo, Văn hoá chúng ta cũng có cơ cấu  
như Kitô giáo, Nếu chúng ta một mặt Phục hoạt lậi nền Văn hoá Tổ tiên để mọi người cùng đồng quy 
vào một mối, mặt khác học hỏi tinh hoa của nền Dân chủ Tây phương giúp cho nên Văn hoá nước 
nhà thêm phong phú, có làm cả hai công trình đó như là một sự Tổng hợp Đông Tây theo tinh thần “ 
Tôn giáo đại kết “ thì không những  phước đức cho nước nhà mà còn góp phần của minh cho nền 
Hoà bình thế giới.  Chúng ta nên biết nền Văn hoá của chúng ta theo công trình của T. G. Kim Định  
là  Tổng hợp của Đông Tây Kim Cổ, chúng tôi đã viết cuốn “ Hội nhập Văn hoá Á Âu “  về vần đề 
này. 
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E.- Tri Hành hợp nhất: Đạo Đới là Một, Nói, Làm không Hai 

I.-  Đem Đạo Lý vào Đời 
Đem Đạo lý vào Đời là đem Tinh thần của Văn hoá vào cuộc sống toàn dân để giúp mọi người 
biết cách làm chủ Gia đình và Đất nước để mưu phúc lợi cho toàn dân, và nhất là ngày nay Dân 
tộc Việt Nam đang đứng trước hiểm họa cướp nước vô cùng thâm hiểm của Trung cộng. 
Nan đề Quốc nạn và Quốc nhục hiện nay là do con Người đánh mất cuộc sống Nhân Nghĩa hay 
mất Tình Người và Lẽ sống Công chính ở Đời. Với Lòng Nhân con Người mới có Tự do để  phát 
triển toàn diện, đó là Nhân quyền, có sống theo Nhân Nghĩa hài hoà thì mới trở nên con người 
Nhân chủ thì mới thực hiện tốt Dân quyền để xây dựng được chế độ Dân chủ.  
 Một Dân tộc mất Gốc không thể sống hoà với nhau, nguyên do chính là nền Văn  hoá Dân tộc bị 
sa đoạ, con Người hư đốn và tinh thần Dân tộc suy đồi thì làm cho các Cơ chế xã hội rối tung. 
Muốn sửa thì sửa nơi bàn chất con Người và Tinh thần Dân tộc trước. Dầu cho có một bản Hiến 
pháp từ Trời ban xuống cũng như một nền Dân chù Pháp trị tuyệt hảo, mà trao vào tay những 
người Tham tàn và Cường bạo hay kẻ thiếu Tư cách và Khả năng  thì những thứ được xem là đũa 
thần đó cũng chỉ là những tờ giấy lộn, nên đừng có chạy quanh hiện tượng sai lầm của Cơ chế xã 
hội mà hò hét vô ích. 
 
Tất cả những vấn đề dài dòng trên cũng chỉ bàn về con Người và Dân tộc:  
 Không có con người Nhân chủ,có tinh thần tự Chủ, tự Lực tự Cường thì không thể xây 
dựng chế độ Dân chủ. 
 Không có Chủ Đạo Hòa thì không thể đoàn kết Toàn dân mà lo việc chung. 
 Không có Lộ độ xây dựng các Cơ chế Xã hội sao cho Thượng tằng Kiến trúc và Hạ tằng 
Cơ sở điều hòa thì không thể mưu phúc lợi cho toàn dân.   
Tất cả chỉ có hai Vân đề: Con Người và Công việc, có người đủ Tư cách và khả năng cũng như 
biết việc mới làm, chứ làm càn như CSVN thì mọi sự sẽ hư nát. 

II.- Thù Trong Giặc Ngoài 
Từ góc nhìn về nếp sống Văn hóa Du mục, chúng ta thấy nhà cầm quyền CSVN cũng như các chế 
độ độc tài đều là nạn nhận của nếp sống Tham Tàn và Cường bạo. Họ gieo Nhân ác đều bị hủy 
diệt với Quả Ác gấp trăm.  CSVN là những người đáng thương. Họ cũng như cả Dân tộc Việt 
Nam suốt trong trường ký lịch sử đã bị chế độ phong kiến Tàu rồi Đế quốc Thực dân Pháp áp bức 
bóc lột, giam hãm trong nghèo khó và ngu dốt. Liên Xô và Trung cộng đều là con đẻ của Đế quốc 
Thực dân thuộc nòi bạo động Du mục, nhất là Trung Cộng lại là hậu duệ của Chế độ phong kiến 
thâm ác Tàu, hợp cùng CS Quốc tế gian manh và bạo tàn Tây phương, nên vô cùng hung hiểm.  
Đáng lẽ CSVN phải chống lại lũ Thàm tàn và Cường bạo đó, vì quá Ngu và tham nên mới bị bịp 
mà làm tôi đòi cho kẻ thù truyền kiếp dân tộc. 
Cả ba thế hệ CSVN đã «  Gieo Nhân Ác «  cho toàn dân, nay con cháu đang «  Gặt quả Báo «  gấp 
nhiều lần, họ dã có chức vị tiền bạc và nhiều thứ, nhưng tứ bề đều thọ địch:  
 Trên thì Trời không dung, vì chống lại Thiên lý : «  Thuận Thiên giả tồn,nghịch Thiên giả 
vong «, Thiên đây là Thiên lý, Lý  : Gieo Nhân Ác thì gặt nhiều Ác quả.    
 Dưới thì Nhân dân không tha,vì ân oán đã ngập tràn Trời Đất, có Vay mà không thể Trả !   
 Trong đảng thì Phe phái đang thanh toán nhau: 3 cái đầu Đỉnh cao đang đụng nhau té 
lửa, vì một lẽ giản đơn : »  Khi cùng chung nhiệm vụ thì thương nhau, nhưng khi chung quyền lợi 
thì xâu xé nhau «  , vì động cơ làm cách mạng là Giết cho hết kẻ Thù mà Cướp, chứ không là 
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Nhân Nghĩa hay Chính Nghĩa, nhưng khổ thay quyển lợi đây là xương máu của Nhân dân và Núi 
Sông của Tổ tiên để lại, họ  tưởng là của họ ! 
 Xung quanh thì cả Tàu và Tây phương đều không đâu giúp họ tìm cho ra  một sinh lộ.  
Thay vì đi tìm hạnh phúc, vì quá Tham, Sân, Si , dầu mọi sự đã có, nhưng hạnh phúc chẳng thấy 
đâu, ngày đểm họ đang bị dày xéo triền miên trong Hỏa ngục!  
 
Ta hãy nhìn lại sự trái khoáy động Trời của đảng CSVN : 
  Miệng Hồ Tập Chương thì nói «  Vua Hùng dựng nước, Bác Cháu ta giữ nước », nhưng 
gần 80 năm qua, các tên đầu sõ trong TW đảng đều âm thầm lén lút bán nước cho kẻ thù truyền 
kiếp, mới đây Bác Tập Chương mới hiện nguyên hình là tên «  Tàu khựa «  trá hình Việt Nam. 
 Miệng thì nói con cháu Hùng Vương, nhưng việc làm thì rước đoàn đồ tể  «  Xít Mao Hồ  
«  về làm Tổ , giết hại Đồng bào và bán nước. 
 Khi nào cũng rêu rao là phục vụ Nhân dân, nhưng mọi thứ thuộc Nhân dân đều đã bị 
đánh tráo thành của đảng. 
 Nông dân và Công nhân là hai lực lượng trụ cột của  đảng CSVN, nhưng nay Nông dân  
đã bị đảng biến thành dân oan, khiếu nại bất công đã mấy thập niên nhưng tiếng kêu oan chỉ có 
trời nghe. Công nhân là món hàng rao bán khắp chợ Quốc tế cũng như rước Tư bản vào để ăn 
chặn vơ vét. 
 Phú nông, Địa chủ, công thương gia  là kẻ thù đã tiêu diệt từ ngày cướp chính quyền. 
 Còn trí thức thì đa số cho là không bằng cục phân ( Mao ), chỉ dùng thanh phần nô lệ dễ 
sai khiến.. 
 Tôn giáo là thuốc phiện, trừ Tôn giáo Quốc doanh là «  sói khoác áo cừu « . 
 Độc lập là Nô lệ lần lần. 
 Tự do là sống trong rừng luật rừng, trong chuồng hộ khẩu và tổ Dân phố, là sống trong 
cảnh thương luân bại lý ( Cơm no ấm cật, dâm dật mọi nơi  và cướp bóc nhau ) để quên đi Quốc 
nạn và Quốc nhục. 
 Hạnh phúc với bất công : áp bức, bóc lột, tù đày chỉ vì yêu nước. 
Đảng là đúng là Đỉnh cao trí tuệ, là lương tâm nhân loại, là Nhân dân, là Dân tộc, là Chính 
nghĩa, là mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời » lộn ngược «  ! 
 
Cái trái khoáy là : 
Vì Ngu và Tham, lại ăn phải thứ bùa đại bịp của đại Hán, nên CSVN Lạc Hồn Dân tộc, nhận Thù 
làm Bạn,  coi Đồng bào là kẻ thù, vì kẻ thù «  đẫn đàng Đi Cướp «  của dân  và bị gài bẩy cho  bán 
nước từ từ. Cha ông đã dặn : «  Thà cho nhau vàng, ai lại dẫn đàng đi buôn ! »  
 Thay vì dành đôc lập cho Dân tộc, lại mưu đồ với kẻ thù nô lệ hóa Dân tộc tư từ, bằng 
cách diệt cho hết tinh hoa Dân tộc.  
 Thay vì chấn hưng văn hóa lại tiêu diệt Văn hóa giúp Tàu. 
 Thay vì phục vụ con Người, lại lấy XHCN không tưởng để khống chế con Người.  
 Thay vì đánh lại kẻ thù lại làm đầy tớ cho kẻ thù để cướp dân bán nước. 
 Đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào để rước Tư bản vào mà tham nhũng. 
 Thay vì thiết lập công bằng Xã hội, lại tạo ra xã hội đấy rẫy bất công. 
Nguyên do là CSVN không đi bằng hai chân, mà đi bằng cái đầu, nên thấy và làm moi thứ đều lộn 
ngược. 
 Đáng lý đảng CSVN phải đánh kẻ thù không những cho Dân tộc mà cả nhân loại nữa, mà lại mù 
quáng tôn kẻ thù làm Thầy dạy cho cách giết hại đồng bào, phá và bán nước, mà còn di họa cho 
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chính mình, con cháu mình và dân tộc mình.  Đỉnh cao trí tuệ của CSVN là ỡ chỗ lộn sòng như 
thế !   
Đền nay, ngoài họ thì không ai cứu được họ, con đường duy nhất là họ thành tâm trở về với 
Chính nghĩa Quốc gia, dẹp cái đảng quái ác CSVN đi,  cùng toàn dân Cứu nước và Dựng nước 
mới mong tự cứu được. 
 
Do đó mà nay, đảng đang ở trong Bát quái trận đồ : Lùi không được mà tiến lên cũng chẳng 
xong : 
 Lùi lại với Nhân dân, nhưng oan trái ngợp Trời, máu xương đồng bào ngập Đất, vay đã 
quá nhiều, nay Trả mấy cho xong ! 
 Lùi lại để tháo vòng Kim Cô của Tàu, thì bị Xiết cổ chết ngay, mà theo cho đến ngày giao 
trọn đất nước thì khi đó lại là lúc : Tàu được «  cá rồi » thì phải «  phá nơm « . Khi Tàu dùng «  
chó rơm «  cúng xong cuộc lễ  «  Tàm thực «  , thì phải «  đem chó rơm ra mà đốt » . Gương Vua 
Lê Chiêu Thống còn đó, một mình vua Chiêu Thống còn không muốn dung, huống chi cả một tập 
đoàn phản phúc như thế, thì  dung dưỡng làm chi !  
 Tiến lên theo Tây phương để xây dựng nền Dân chủ thì lại dốt đặc cán mai, với bản chất 
tham tàn và cường bão thì làm sao có đủ «  Nhân Nghĩa «  mà thực thi công bằng xã hội để mưu 
phúc lợi cho toàn dân, làm sao mà tranh đua với lớp trẻ yêu nước đầy nhiệt huyết ! 
Đây không những là đường cùng của đảng CSVN , mà còn là niềm đau thương của cả dân tộc, tất 
cả phải bỏ đường lối Hận thù mà xây dựng thì mới vượt qua được. 
 

III.- Nhu cầu cấp thiết : Canh Tân  cuộc sống toàn dân 
Chúng ta đa số đã hư đi vì những Tính xấu nhỏ ( Les petit défauts ), vì khinh thường không sửa 
chữa để cho «  cái sảy nảy cái Ung «    Đa phần đa bị suy thoái như thề, nên mới gây ra rối loạn 
xã hội, nên nan đề chính của Việt nam là vấn đề nếp sống Văn hoá, vì Văn hóa hay mạch sống 
Dân tộc bị sa đọa, mà đa số chúng ta trở nên Vô cảm và Thiếu Trách nhiệm Liên đới.  Lý do là bị 
sống trong cảnh  nghèo đói và bị áp bức lâu năm, bị cái khổ gần dày xéo, nên trông cậy vào cái xa 
xôi cứu giúp, mà quên mất cây đũa Thần ở Gần, đó là Tâm Trí của mình :  Có Tâm thì mới biết 
yêu thương, kính trọng  và bao dung Đồng bào, có Trí thì mới biết  ăn ở công bằng với mọi người, 
mọi người sống hoà với nhau mới Cứu nước và Dựng nước được, càng mê mãi lý tưởng cao xa 
sinh ra Vọng ngoại thì lại càng sa đoạ. Có phải do con người Bất Nhân, gây ra Bất Công làm đau 
khổ cả Dân tộc không ? 
 Thuốc đắng chữa bệnh Vô cảm là Thể hiện lòng Nhân hay Tình Đồng bào, chúng ta đã có 
cả kho tàng  Ca dao Tục ngữ rất chi tiết  mà bát cứ người dân nào cũng hiểu được, như : «  Lá 
lành đùm lá rách, là Rách đùm lá tả tơi ; Tay đứt ruột xót; Chị ngả Em nâng ; Máu chảy ruột 
mềm . . . «  
 Thuốc chữa  bệnh Thiếu trách nhiệm Liên đới là thực hiện Nghĩa Đồng bào, như các câu :   
«  Phải Người phải Ta ; Có Đi có Lại mới toại lòng nhau ; Bánh Ú Đi, bánh Dì lại ; Ở cho phải 
phải phân phân, nghĩa là ăn ở Công bằng với nhau, Khôn ngoan đối đáp người ngoài, Gà cùng 
một Mẹ chớ hoài đá nhau . . . «   
Toàn dân thực hiện tốt Tình Nghĩa Đồng bào thì nhà Yên, nước Ổn, con người mới cảm thấy hơi 
men Hạnh phúc  
Giải thích cho mọi người hiểu được chuyện Tình Nghĩa Đồng bào tương đối dễ, nhưng giúp mọi 
người thực hiện Tình Nghĩa Đồng bào là chuyện khó hơn lên Thiên Đàng hay Nát bàn.  Chúng ta 
hư đi vì có Nói mà không có Làm, hay Làm ngược với lới Nói như CSVN.  Lại nữa ít nhất phải đa 
số làm mới gây ảnh hưởng được, ngày nay chúng ta không mong cuộc sống « : Độc thiện ký thân 
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«  có ảnh hưởng lớn đến xã hội, mà phải có cuộc Vận động toàn dân mới lay chuyển được cơn Mê 
của Dân tộc đang ngáy như Sấm. Muốn thực hiện nền Dân chù mà chưa có những người dân 
biết cách làm chủ thì biết lấy ai làm đây ?  
Đó là lý tưởng tuy Gần mà xa, tuy Dễ mà Khó, Khinh khi không làm thì mắc Họa.    Cái gì xa với 
quá tầm con người không với tới , thì đều là ảo tưởng ! 

IV.- Phát động phong trào Canh tân đời sống Dân tộc 
Vấn đề cần canh tân trước tiên là vấn đề Đoàn kết Dân tộc, thiết tưởng không có Lý tưởng nào 
đơn giản và hữu hiệu hơn việc học hỏi và thể hiện Tình Nghĩa Đồng bào. Công việc lớn lao này 
không cậy trông vào các nhà lãnh đạo các Tôn giáo trong tinh thần «  Tôn giáo đại kết « , các vị 
làm Văn hoá , các vị làm truyền thông, các vị trí thức… thì có ai  cáng đáng nổi, nhưng trước tiên 
các thành phần này phải cùng nhau Đồng quy vào Tinh thần Dân tộc hay Tình Nghĩa đồng bào ( 
bằng con đường Hoà giải theo Dạo lý chung hay Thiên lý ) mới khởi phát được. Làm việc Quốc 
gia thì phải có Tinh thần quốc gia, chứ đem tinh thần phe phái vào là nát việc.  
Bây giờ là giai đoạn toan cầu hóa, phong trào Dân chủ đang dâng cao, nên lại cần phải phục hoạt 
lại Tình Nghĩa đồng bào hơn bao giớ hết, mục đích là chấn hưng Dân Trí nhất là Dân khí, có vậy  
mới giúp cho Nội lực toàn dân được sung mãn để mà vươn cao vực dậy. 
 Một điều không kém quan trọng là chúng ta vừa phục hoạt lại Văn hoá vừa dấn thân trên con 
đường dân chủ là  cách hữu hiệu nhất để xây dựng nên thành phần có đủ Tư cách và khả năng 
cáng đáng việc nước là  lộ trình «  Thời thế tạo Anh hùng « : Vừa làm việc Nghĩa ( Thực hiện 
công bằng xã hội ) vừa tu Thân ( tu dưỡng lòng Nhân) , tức Nói Làm là Một . 
 
Nói gọn lại : Cội nguồn của Dân tộc Việt Nam là nơi Gốc Tổ lập Quốc Hùng vương. Hùng vương 
là mẫu Người hùng dũng. Ngài là con Người tự Chủ, tự Lực tự Cường, nhờ  cuộc sống «  Nhân 
Nghĩa «  hay Tam cương Nhân, Trí, Dũng « mà Dân tộc đã đứng vững gần 5000 năm. 
 Hồn Dân tộc chúng ta là Nhân Nghĩa, hay còn gọi là Hồn thiêng  Sông ( Nghĩa ) Núi ( Nhân ). 
Nhân Nghĩa của Nho giáo chẳng khác nào Bác ái Công bằng của Kitô giáo hay Từ bi, Trí tuệ của 
Phật giáo, cả ba đều có bản chất Hòa bình.   Đó là Tinh thần “ Tôn giáo đại kết .  Cả Dân tộc 
không giúp nhau «  canh tân cuộc sống «  để sống Hoà  với nhau, để thực thi Chính Nghĩa  Quốc 
gia thì  không bao giờ được cứu. 
 
Cầu xin Ơn Trên, Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng, ban Ơn sức mạnh cho mọi con dân Việt Nam để 
có đủ Nội lực Cứu nước và Dựng nước. 
 
 Việt Nhân 
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THAY  CHƯƠNG CHUNG KẾT 

BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI BỐN 

GIẶC ĐÃ VÔ NHÀ 

NGÔ MINH HẰNG 

 “ Trước thực thể Việt Cộng bán từng phần đất nước VN cho Tàu cộng và viễn ảnh nô lệ giặc Tàu trong tương lai không 
xa lắm,  bài thơ là lời giục giã, nhắn gởi đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi giai tầng quốc nội và hải ngoại,  người 
trong đứng lên kẻ ngoài hỗ trợ để cùng lật đổ tập đoàn tư bản đỏ,  bán nước, giết dân, lấy về từng tấc đất mà ông cha dựng 
xây bằng xương máu.  Giờ lịch sử đã điểm, Tổ quốc đang lâm nguy,  xin tất cả con dân VN hãy ngoan cường cùng 
nhau làm bổn phận mình, đáp lời Sông Núi mà núi sông đã bao năm thất thanh kêu gọi... Nhờ các bạn phổ biến đến bằng 
hữu của các bạn giúp cho. Tác giả xin biết ơn,” 

Đất nước Việt Nam sắp mất cho Tàu 

Do Việt cộng hiến dâng và đổi chác 

Tổ quốc lâm nguy chờ ta cứu nạn 

Hỡi Đồng bào! đuốc lửa thắp lên thôi !!! ... 

 

Tàu giết ngư dân, Tàu chiếm biển khơi 

Đảng cúi mặt, đớn hèn, không phản đối 

Nhưng với dân đảng hung tàn phách lối 

Xiết cổ, cưỡi đầu, khủng bố, gian manh 

 

Để được giàu sang đảng cướp dân lành 

Cướp đất, cướp nhà, cướp tiền, cướp mạng 

Gần thế kỷ, đảng gian tham tàn ác 

Dân Biểu tình, kiện cáo chỉ hoài công 

 

Ai xót xa đi đòi lại ruộng đồng 
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Đòi xóm ngõ, đòi thôn làng, nhà đất 

Đòi lại cuộc đời hiền lương chơn chất 

Đều bị tù đầy, vu tội, giết oan 

 

Ta nắm tay nào... dân tộc Việt Nam ... 

Dù lấy máu để viết thành hùng sử ! 

Dù cho đảng là sài lang, thú dữ 

Là qủi là ma, chẳng phải là người 

 

Ta cũng phải làm bổn phận ta thôi 

Không để đảng coi ta như loài vật 

Máu thịt ông cha trong từng mạch đất 

Thì đảng kia không được bán dâng Tàu ! 

 

Ta đứng lên rồi bốn biển năm châu 

Thấy việc phải sẽ tiếp tay, góp sức 

Nếu sợ chết cúi đầu im, chịu nhục 

Có người ngoài tốt bụng cứu ta sao ?! 

 

Đảng bây giờ như trái chín cành cao 

Một cơn gió là trái kia sẽ rụng 

Hãy là gió ... hỡi ba miền ... gió lộng... 

Cuốn phăng đi trái độc, cứu nguy đời 
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Lòng dân bây giờ như sóng biển khơi 

Sóng sẽ đắm những con tàu sai hướng 

Gần thế kỷ dài đảng gây nghiệp chướng 

Nay chỉ là nhân quả trả vay thôi ! 

 

Nào, hãy vùng lên tám chục triệu người 

Cho đảng biết dân không còn sợ đảng 

Đảng tàn bạo, ta phải làm cách mạng 

Đòi Công bằng, Hạnh phúc của đời ta .. 

 

Hỡi những ai phục vụ đảng gian tà 

Mà lầm lẫn tưởng rằng mình yêu nước 

Hết dạ trung thành với loài bạo ngược 

Hy sinh mình giúp đảng cướp miền Nam 

 

Cướp miền Nam rồi đảng bán giang san 

Xem dân chúng như những tên thù địch 

Đảng dùng công an, đảng dùng người lính 

Bảo vệ đảng quyền, khủng bố dân đen 

 

Quân đội ơi, các anh nghĩ mà xem 

Đã có bao người như chanh hết nước ? 
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Hãy quay súng mà dẹp bày phản quốc 

Bọn giết dân lành, bán đất ông cha 

 

Hỡi những người đắm đuối bả vinh hoa 

Đang mông muội quên nỗi hờn vong quốc 

Hãy tỉnh thức góp tay vào đại cuộc 

Cho đời sống mình ý nghĩa thanh cao 

 

Nếu chết đi, thì hãy chết tự hào 

Mà có sống cũng không là sống nhục 

Để oanh liệt, để vẻ vang nòi giống 

Vì nước ta, ta giữ đuợc chủ quyền ! 

 

Hỡi những người mang dòng máu Rồng Tiên 

Nhưng lầm lạc bán Linh hồn cho giặc 

Tiếp tay cộng làm những điều phản trắc 

Nói những lời vô Đạo Nghĩa Nhân luân 

 

Đừng mộng du, tỉnh nhé để dừng chân 

Để nhận rõ đâu là đường Chánh đạo 

Chớ như Vẹm mà tuyên truyền dối láo 

Kẻo phạm vào điều vọng ngữ cuồng ngôn 
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Đất nước chúng ta đã quá đau buồn 

Không cần nữa những bới lông tìm vết 

Bắn vào nhau hoặc giết người đã chết 

Đó chính là nghị quyết cộng đưa ra 

 

Dùng Công tâm mà nhận định gian tà 

Đất nước đang cần Anh hùng Hào kiệt 

Này Bụi tre ngà, này gương dũng liệt 

Này Ngựa thần, Kiếm báu vẫn chờ ai 

 

Tổ quốc lâm nguy và chẳng còn dài 

Không cứu kịp sẽ vào tay Tàu cộng 

Thì lúc đó sẽ nhục nhằn mà sống 

Sống tủi, sống hèn, sống kiếp vong nô 

 

Thôi, hãy cùng nhau cứu lấy Cơ đồ 

Bỏ qua tất những Bất bình dị biệt 

Bọn bán nước ta phải trừ, phải diệt 

Để lũ Cộng Tàu mất chỗ dung thân 

 

Để những bán mua ký kết bất nhân 

Vô giá trị với toàn dân nước Việt 

Tàu phải về Tàu, cút cho bằng hết 

271



 272 

Như thuở nào Hưng Đạo phá quân Nguyên 

 

Như thuở nào Nguyễn Huệ đã chinh yên 

Chục vạn quân Thanh không còn mảnh giáp 

Như nữ anh hùng gươm thần Trưng Trắc 

Đã ướp trang sử Việt lẫy lừng hương 

 

Ta phải đứng lên, oanh liệt, quật cường 

Nếu không muốn đảng đem ta mà nướng 

Nếu không muốn ngày mai rồi Bắc thuộc 

Thì mau lên, đứng dậy, cứu Sơn hà ! 

 

Ta cứu Sơn hà là cứu chính ta 

Cứu con cháu ra khỏi đời nô lệ 

Nhanh lên nhé kẻo đau lòng dâu bể 

Đảng bất nhân đang rước giặc vô nhà .... 

Ngô Minh Hằng 

 

    
Aỉ Nam Quan            Thác Bản Dốc         Rừng Đước Cà Mâu        Mũi Cà Mâu 

 

272



 273 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

I.- Bộ sách Việt Nho và Triết lý An vi  của Kim Định 

II.- Các Hình : từ nguồn internet 

III.- Các bài để đối chiếu 

1.-  Numbers and Their Meanings 

 
Fibonacci Number: In mathematics, the Fibonacci numbers form a sequence defined by the following recurrence 
relation. That is, after two starting values, each number is the sum of the two preceding numbers. The first Fibonacci 
numbers are: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,  

Zero 

Zero is a powerful number which brings great transformational change, sometimes occurring in a profound manner. It has 
much intensity, so caution is needed wherever it appears to ensure that extremes are not encountered.  

Zero represents the Cosmic Egg, the primordial Androgyne - the Plenum. Zero as an empty circle depicts both the 
nothingness of death and yet the totality of life contained within the circle. As an ellipse the two sides represent ascent 
and descent, evolution and involution.  

Before the One (meaning the Source--not the number) there is only Void, or non-being; thought; the ultimate mystery, the 
incomprehensible Absolute. Begins with meanings such as, Non-existence; nothingness; the unmanifest; the unlimited; 
the eternal. The absence of all quality or quantity.  

Cultural References 

Taoism: It symbolizes the Void; non-being.  

Buddhism: It is the Void and no-thingness.  

Kabbalism: Boundless; Limitless Light; the Ain.  

Pathagoras saw zero as the perfect. Zero is the Monad, the originator and container of All.  

Islamic: Zero is the Divine Essence.  

Zero Number  

   
Fibonacci Numbers 

History of Zero 

Middle East  

By the mid 2nd millennium BC, the Babylonians had a sophisticated sexagesimal positional numeral system. The lack of 
a positional value (or zero) was indicated by a space between sexagesimal numerals. By 300 BC a punctuation symbol 
(two slanted wedges) was co-opted as a placeholder in the same Babylonian system. In a tablet unearthed at Kish (dating 
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from perhaps as far back as 700 BC), the scribe Bel-ban-aplu wrote his zeroes with three hooks, rather than two slanted 
wedges.  

The Babylonian placeholder was not a true zero because it was not used alone. Thus numbers like 2 and 120 (2X60), 3 
and 180 (3X60), 4 and 240 (4X60), et al., looked the same because the larger numbers lacked a final sexagesimal 
placeholder. Only context could differentiate them.  

Greece  

Ancient Greeks seemed unsure about the status of zero as a number: they asked themselves "How can nothing be 
something?", leading to interesting philosophical and, by the Medieval period, religious arguments about the nature and 
existence of zero and the vacuum. The paradoxes of Zeno of Elea depend in large part on the uncertain interpretation of 
zero. The ancient Greeks also questioned whether 1 was a number.  

Early use of something like zero by the Indian scholar Pingala (circa 5th-2nd century BC), implied at first glance by his 
use of binary numbers, is only the modern binary representation using 0 and 1 applied to Pingala's binary system, which 
used short and long syllables (the latter equal in length to two short syllables), making it similar to Morse code. 
Nevertheless, he and other Indian scholars at the time used the Sanskrit word sunya (the origin of the word zero after a 
series of transliterations and a literal translation) to refer to zero or void.  
Mesoamerica  

The Mesoamerican (Mayan) Long Count calendar developed in south-central Mexico required the use of zero as a place-
holder within its vigesimal (base-20) positional numeral system. A shell glyph was used as a zero symbol for these Long 
Count dates, the earliest of which (on Stela 2 at Chiapa de Corzo, Chiapas) has a date of 36 BC. Since the eight earliest 
Long Count dates appear outside the Maya homeland, it is assumed that the use of zero in the Americas predated the 
Maya and was possibly the invention of the Olmecs.  

The Olmecs are most important.  

Many of the earliest Long Count dates were found within the Olmec heartland, although the fact that the Olmec 
civilization had come to an end by the 4th century BC, several centuries before the earliest known Long Count dates, 
argues against the zero being an Olmec discovery.  

Although zero became an integral part of Maya numerals, it of course did not influence Old World numeral systems.  

Greece  

By 130, Ptolemy, influenced by Hipparchus and the Babylonians, was using a symbol for zero (a small circle with a long 
overbar) within a sexagesimal numeral system otherwise using alphabetic Greek numerals. Because it was used alone, not 
just as a placeholder, this Hellenistic zero was perhaps the first documented use of a number zero in the Old World. 
However, the positions were usually limited to the cractional part of a number, called minutes, seconds, thirds, fourths, 
etc. They were not used the integral part of a number. In later Byzantine manuscripts of his Syntaxis Mathematica 
(Almagest), the Hellenistic zero had morphed into the Greek letter omicron (otherwise meaning 70).  

Rome  

Another zero was used in tables alongside Roman numerals by 525 (first known use by Dionysius Exiguus), but as a 
word, nulla meaning nothing, not as a symbol. When division produced zero as a remainder, nihil, also meaning nothing, 
was used. These medieval zeros were used by all future medieval computists (calculators of Easter). An isolated use of 
their initial, N, was used in a table of Roman numerals by Bede or a colleague about 725, a zero symbol.  

India  
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In 498 AD, Indian mathematician and astronomer Aryabhata stated that "Sthanam sthanam dasa gunam" or place to place 
in ten times in value, which may be the origin of the modern decimal based place value notation.  

The oldest known text to use zero is the Jain text from India entitled the Lokavibhaaga, dated 458 AD. however, it was 
first introduced to the world by Al Khawarizmim, a Persian mathematician, astronomer and geographer. He was the 
founder of several branches and basic concepts of mathematics. In the words of Phillip Hitti, Al Khawarizmi's 
contribution to mathematics influenced mathematical thought to a greater extent. His work on algebra initiated the subject 
in a systematic form and also developed it to the extent of giving analytical solutions of linear and quadratic equations, 
which established him as the founder of Algebra. The very name Algebra has been derived from his famous book Al-Jabr 
wa-al-Muqabilah.  

His arithmetic synthesized Greek and Hindu knowledge and also contained his own contribution of fundamental 
importance to mathematics and science. Thus, he explained the use of zero, a numeral of fundamental importance 
developed by the Arabs. Similarly, he developed the decimal system so that the overall system of numerals, 'algorithm' or 
'algorizm' is named after him.  

The first indubitable appearance of a symbol for zero appears in 876 in India on a stone tablet in Gwalior. Documents on 
copper plates, with the same small o in them, dated back as far as the sixth century AD, abound.  

One (1) 

1 (one) is a number, numeral, and the name of the glyph representing that number. It is the natural number following 0 
and preceding 2. It represents a single entity. One is sometimes referred to as unity or unit as an adjective. For example, a 
line segment of "unit length" is a line segment of length 1. Is considered to be a primordial unity. The beginning. The 
Creator. It the First Cause or as some cultures refer, the First Mover. One is the sum of all possibilities. It is essence, the 
Center. One is referred to isolation. One springs forth, upsurges. It is seen as the number that gives cause to duality as 
multiplicity and back to final unity.  

Chinese: refer to one as Yang, masculine; celestial. It is seen as an auspicios number. One is The Monad. Christian : God 
the Father; the Godhead.  

Hebrew: Adonai, the Lord, the Most High, the I am, hidden intelligence.  

Islamic: One refers to one as God as unity; the Absolute; self sufficient.  

Pathagorean: One as meaning Spirit; God, from which all things come. It is the very essence, the Monad.  

Taoism "Tao begets One, One begets Two, Two begets Three and Three begets all things."  

 
Two (2) 

Duality. Alteration; diversity; conflict; dependence. Two is a static condition. It is rooted, seen as balance (two sides); 
stability; reflection. Two are the opposite poles. Represents the dual nature of the human being. It is desire, since all that 
is manifest in duality is in pairs of opposites. As One represents a point, two represents a length. The Binary is the first 
number to recede from Unity, it also symbolizes sin which deviates from the first good and denotes the transitory and the 
corruptible.Two represents two-fold strength--that is symbolized by two of anything, usually in history, by animals in 
pairs.  

Cultural References 

In Alchemy, two are the opposites, sun and moon. King and Queen. Sulpher and quicksilver, at first antagonistic but 
finally resolved and united in the androgyne.  
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Buddhist: see two as the duality of samsara; male and female. Two is theory and practice; wisdom and method. It is blind 
and the lame united to see the way and to walk it.  

Chinese, two is Yin , feminine; terrestrial; inauspicious.  

Christian: Christ with two natures as God and human.  

Revelation: Two is the number of witness. The disciples were sent out by two's (Mark 6:7). Two witnesses are required to 
establish truth (Deu 17:6, John 8:17, 2 Cor 13:1). Examples in Revelation are the beast out of the earth who has two horns 
like a lamb but spoke like a dragon (13:11). He is the false prophet. However the two witnesses are the true prophets of 
God (11:3).  

Hebrew: Two is The life-force. In Qabalism wisdom and self-consciousness.  

Hindu: Two is duality, the shakta-shakti.  

Islamic: Two Spirit.  

Platonic: Plato says two is a digit without meaning as it implies relationship, which introduces the third factor.  

Pythagorean: Two is The Duad, the divided terrestrial being.  

Taoist says two is representative of The K'ua, the Two. Determinants, the yin-yang. Two is a weak yin number as it as no 
center.  

 
Three (3) 

The third dimension - we do things in threes so they will manifest in our physical realm.  

It's roots stem from the meaning of multiplicity. Creative power; growth. Three is a moving forward of energy, 
overcoming duality, expression, manifestation and synthesis. Three is the first number to which the meaning "all" was 
given. It is The Triad, being the number of the whole as it contains the beginning, a middle and an end.  

The power of three is universal and is the tripartide nature of the world as heaven, earth, and waters. It is human as body, 
soul and spirit. Notice the distinction that soul and spirit are not the same. They are not. Three is birth, life, death. It is the 
beginning, middle and end. Three is a complete cycle unto itself. It is past, present, future.  

The symbol of three is the triangle. Three interwoven circles or triangles can represent the indissoluble unity of the three 
persons of the trinity. Others symbols using three are: trident, fleur-de-lis, trefoil, trisula, thunderbolt, and trigrams.  

The astral or emotional body stays connected to the physically body for three days after death. There is scientific evidence 
that the brain, even when all other systems are failing takes three days to register complete shutdown.  

There are 3 phases to the moon. Lunar animals are often depcited as 3 legged.  

Three is the heavenly number, representing soul, as four represents body. Together the two equal seven (3+4=7 ) and 
form the sacred hebdomad. The 3x4=12 representing the signs of the Zodiac and months of the year.  

Pythagorean three means completion.  
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There are three wishes, genies have three wishes, three leprecons, three prince or princesses, three witches, three weird 
sisters among others.  

Cultural References 

Africa Ashanti: the moon goddess is three people, two black, and one white.  

Arabian, Pre-Islamic: the Manant is a threefold goddess representing the 3 Holy Virgins, Al-Itab, Al-Uzza, and Al-
Manat. They are depicted as aniconic stelae, stones or pillars, or as pillars surmounted by doves.  

Buddhist: tradition the theme of 3 is represented by, The Tri-ratna, The Three Precious Jewels, and the Buddha, 
Dharma, Sangha.  

Chinese: Sanctity; the auspicious number; the first odd, yang number....The moon toad, or bird, is three-legged.  

Celtic: Bridgit is threefold; there are the Three Blessed Ladies and innumerable Triads, often a threefold aspect of the 
same divinity.  

Christianity: Three represents the Trinity, the soul, the union of body and soul in human in the church. There were three 
gifts of the Magi to Christ as God-King-Sacrifice; three figures of transformation, temptations, denials by Peter (one of 
the 12 Apostles--- 12=3 (1+2=3). There were 3 crosses at Calvary, He died on The Hills, there were 3 days to the death 
process for Christ, and there were 3 appearances after his death. There were 3 Marys, and there are 3 qualities or 
theological virtutes being Faith, Hope, Love or more commonly known as Charity. The number 3 gives to the meaning 
the embracing Godhead - Father, Mother, Son/Daughter.  

Egyptian: Hermetic tradition, Thoth is the Thrice Great, 'Trismegistus'. The Supreme Power.  

The opening line of the Emerald Tablets of Thoth the Atlantean  

Tablet 11  

Three is the mystery, come from the great one, 
Hear, and light on thee will dawn. 
In the primeval dwell three unities, 

Other than these none can exist. 
These are the equilibrium, source of creation, 
One God, One Truth, One Point of Freedom. 

Three come forth from the three of the balance, 
All Life, all Good, all Power. 

Three are the qualities of God in his light-home  
Infinite Power, Infinite Wisdom, Infinite Love. 
Three are the circles (or states) of Existence: 

The Circle of Light where dwells nothing but God,  
and only God can traverse it, 

The Circle of Chaos where all things by nature arise from Death, 
The Circle of Awareness where all things spring from Life. 

All things animate are of three states of existence, 
Chaos or death, liberty in humanity, and felicity of Heaven. 

There is an ancient wisdom that's says; 'Messages or events that come in three's are worth noticing. 'Whenever anything is 
mentioned three times it is a witness to us that these things are of utmost importance.  

Three symbolizes manifestation into the physical. It is the triangle - pyramid shape in the vesica pisces - see image below.  
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The TV Show 'Charmed' deals the 'Power of Three Sister Witches', known as the Charmed Ones. Their job is to vanquish 
evil forces in their many forms and sometimes non-forms.  

 

The above symbol, called a Triquetra (tri-KET a Latin word meaning 'three cornered') appears on The Book Of 
Shadows.an ancient book of spells that assists these 'Charmed Ones' in dealing with the evil forces they are continually 
encountering. In some episodes so called evil and good must work together to bring balance to a situation. They cancel 
each other out in the end - poof - gone - disappeared!  

A powerful confirmation occurred as we walked back along the trail, unexpectedly encountering a huge grandmother 
tortoise seemingly waiting beside the trail to greet us. That's when I knew I was to share about the 'Power of Three' for 
those who may feel inspired to consciously work with this powerful element of sacred geometry.  

'Power of Three' has to do with Alchemy. The Egyptian god Thoth or the Greek Hermes Trismegistus (Thrice Blessed or 
Thrice Great) are the progenitors of the Emerald Tablets describing the mysteries of Alchemy. The alchemy of three is 
demonstrated by its power of multiplicity. For example, in understanding the numbers - One gave rise to Two (1+1=2) 
and Two gave Rise to Three (2+1=3) and Three gave rise to all numbers (3+1=4, 3+2=5, 3+3=6, 3+4=7, 3+5=8 3+6=9). 
Thus in addition to being a number of good fortune, Three is also the number of multiplicity and alchemy among other 
things.  

Many believe the Triquetrais an ancient symbol of the female trinity, because it is composed of three interlaced yonic 
Vesica Pisces (a.k.a. PiscisSLatin for "Vessel of the Fish") and is the most basic and important construction in Sacred 
Geometry, which is the architecture of the universe.  

A Vesica is formed when the circumference of two identical circles each pass through the center of the other in effect 
creating a portal. 'The Triquetra' represents the 'Power of Three' or the threefold nature of existence i.e. body, mind and 
spirit; life, death and rebirth; past, present and future; beginning, middle and end; Sun, Moon and Earth; and the threefold 
co-creative process described as thought, word, and deed.  

 

 

Sphere=ovum  
Vesica Pisces - Oval opening of the penis 
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The creation process as described in the Vedas is unfolding, maintaining, and concluding as in birth, life and death. There 
are innumerable trinities and triads throughout myth and religious traditions, such as the triple goddess; maiden, mother, 
crone. One example in Greek mythology is Kore, Demeter, Hecate. The Christian trinity is Father, Son and Holy Ghost. 
Vedic trinities include Brahma, Vishnu and Shiva with their consorts Saraswati, Lakshmi and Kali to name just a few.  

I have often referred to triple planetary and celestial alignments as a Triune Council. This month we have several Triune 
Councils including the important Venus retrograde in Scorpio that will join up with Mercury and the Moon. Scorpio is the 
archetypal sign of the powerful Sorceress Witch (the crone aspect also linked with Kali, Hecate, Pele, the Cretan Snake 
Goddess, Cerridwen and all the goddesses linked with death and rebirth).  

Her job is to align with divine will for the purpose of commanding life force energy so powerfully that she is fully the 
mistress of magic and manifestation generating ecstatic life experiences through the Shamanic Process of death and 
rebirth. It is worth noting all the Triune Councils that occur regularly 'Above and Below' as they energize the 'Power of 
Three.'  

When we are seeking direct experience of these energies we can then work with them more consciously. If you feel 
inspired by and connected to the 'Power of Three' it may be worthwhile to experiment with gathering in groups of three 
with a common intent and then invoke the Power of Three and notice what happens. This just may be one simple key to 
planetary transformation utilizing the Power of Three to catalyze the alchemy of our world into the fully embodied, living 
experience of Heaven on Earth.  

Greco-Roman: Fate, the Moirai, who are three-in-one as Moira; Hecate is three-fold; the Erinyes are three-in-one as 
Erinys, as are the Gorgons as Medusa. There are three charities, graces. There are 3 sirens, Horae, Hesperides, Graiai. 
Cerberus is a triple-headed and Scylla has a 3 bitch tail. The Chimera has a three part body. Three, four and their sum, 
seven are sacred to Aphrodite/Venus as queen of the three worlds and four elements. Orphic symbols has the triad of 
Being, Life, Intelligence.  

Hebrew three is symbolized by Limitless Light; sanctifying intelligence. In the Kaballah three represents understanding 
and the trinity of male, female and uniting intelligence.  

Hindu: The Trimurti, the triple power of creation, destruction, preservation, of unfolding, maintaining and concluding. 
There are various trinities of gods. The moon chariot has three wheels.  

Japanese: The Three Treasures are, Mirror, Sword and Jewel--that being Truth, Courage and Compassion.  

Maori: the Great Spirit, the Divine Creator, is a trinity of sun, moon earth, the god of nature, of past, present, and future. It 
is mind, character, physique symbolized by three raised fingers.  

Mexican: the Trinity is represented by three crosses, one large, two smaller.  

Scandinavia: Fate as the Three Norns, Mani, Nyi and Nithi, who denote the full, new, and waning moon.  

Teutonic mythology: the moon is Fate, and Holda, the lunar goddess, is trine with her two daughters. Thor is sometimes 
depicted with three heads and the triskele is a symbol of Odin/Woden. Three is the number of good fortune. In Carthage, 
the Great Goddess, as lunar, is represented by three aniconic pillars.  

Slavic: The moon god is triple-headed.  

Taoist: The Great Triad is Heaven-Man (Human)-Earth. Three is the strong number in Taoist symbolism because it is 
the center point of equilibrium.  

 
Four (4) 
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Four is the 4th dimension = time which is illusion. 
Four is seen as the first solid number. Spatial in scheme or order in manifestation.  
Static as opposed to the circular and the dynamic  
Wholeness; totality; completion; solid  
Earth; order 
Rational - relativity and justice 
Symbol of measurement  
Foundation  

The are four cardinal points; four seasons; four winds; four directions (as in North, South, East, West); four elements 
(Fire, Water, Air, Earth) in the western culture.  

There are four sides to a square; four arms to a cross. There are four rivers to Paradise, that formed a cross (the Garden of 
Eden was said to be within the four rivers). Within Paradise were four infernal regions, seas, and sacred mountains. There 
are four watches of the night and day, quarters of the moon. There are four quarters to the earth. There are four 
tetramorphs. The Divine Quaternity is in direct contrast to the Trinity. Four is a symbolic number used throughout in the 
Old Testament. The quaternary can be depicted as the quatrefoil as well as the square and the cross.  

Cultural References 

Native American: As in other cultures, ceremonies and ritual acts are repeated in fours. The Native Amercican cultures 
have used the number 4 most frequently as in the four cardinal directions. The four winds are depicted by the symbol of 
the cross and by the symbol of the swastika. The swastika as some misbelieve was not created by Hitler. It was instead 
borrowed from the Native American and occult beliefs of which Hitler had great interests. Hitler derived his "insanity" of 
power from his misdirected interpretation and use of metaphysical principles. He used knowledge that his human 
consciousness couldn't possibly understand and the use of this knowledge for personal gain is part of the imbalance that 
creates the chaos and karma.  

Buddhism: The Damba Tree of Life has four limbs and from its roots four sacred streams of Paradise that represent the 
the four boundless wishes of compassion, affection, love impartiality. It also represents the four directions of the heart as 
well.  

Chinese Buddism: there are four celestial guardians of cardinal points are Mo-li Ch'ing, the East, with the jade ring and 
spear; Virupaksha, the West, the Far-gazer, with the four-stringed quitar; Virudhaka, the South, with the umbrella of 
choas and darkness and earthquakes; Vaisravenna, the North, with the whips, leopard-skin bag, snake and pearl.  

Chinese: Four is the number of the Earth, symbolized by the square. There are four streams of immortality. Four is even 
an number. It is Yin in polarity.  

Christian: Four is the number representing the body, with three representing the soul. Again we see the theme of the four 
rivers in Paradise. There are four Gospels, Evangelists, chef arch-angels, chef-devils, four Fathers of the Church, Great 
Prophets. There are four cardinal virtues--prudence, fortitude, justice, temperance. The are four winds from which the 
One Spirit is said to come. There are four horsemen of the Apocalypse.  

Revelation: There four angels standing at the four corners of the Earth, holding back the four winds of the earth (Rev 
7:1). The great multitude from every nation, tribe, people and language (four-fold description) - Rev 5:9 11:9 13:7 14:6 
the four-fold description indicates that these people come from all over the earth.  

Egyptian: Four is the sacred number of Time, measurement of the sun. Four pillars support the vault of heaven. There are 
four canopic jars placed around the dead at the four corners guarded by the four sons of Horus who are associated with 
the cardinal points. In the Hermetic it is the divine quaternity. It represents God.  

Gnostic: belief in Barbelo, the Four-ness of God.  
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Greek: Four is the sacred number of Hermes.  

Hebrew: Four represents measuring; beneficence; intelligence. In the Kabbalah four is memory; four represents the four 
worlds of the Kabbalah.It also represents the four directions of space and the four levels of the hierarchical organism of 
the Torah.  

Hindu: Four is Totality; plenitude; perfection. Brahma, the Creator is four faced. The temple is based on the four sides of 
the square, symbolizing order and finality. There are four tattvas the four bodies bodies of human and kingdoms of nature 
which are animal, vegetable, mineral, mind. There are four yugas. Four is the winning throw of the dice. There are four 
castes and pairs of opposites.  

Islamic: tradition the four terms of the quaternary are the Principle which is Creator; Universal Spirit; Universal Soul; 
and the primordial matter. These correspond to the four worlds of Kabbalism. There are four angelic beings and four 
houses of death. There are four levels to the Bardo.  

Mayan culture four giants support the celestial roof. Four is seen as the number of support .  

Pythagorean: Four is Perfection; harmonious proportion; justice; the earth. Four is the number of the Pythagorean oath. 
Four and ten are divinities. The Tetraktys 1+2+3+4=10.  

Scandinavian: there are four rivers of milk flowing in Asgard.  

Sumero-Semitic: Four astral gods are indentified with the four cardinal points.  

Teutonic: four dwarfs support the world.  

Taoist: There are four celestial guardians, Li, with the pagoda; Ma, with the sword; Cho with two swords; Wen with a 
spiked club.  

 
Five (5) 

Five is the symbol of human microcosm. The number of the human being. Human forms---the pentagon when arms and 
legs are out stretched. The pentagon is endless ---sharing the symbolism of perfection and power of the circle. Five is a 
circular number as it produces itself in its last digit when raised to its own power. The pentacle, like the circle symbolizes 
whole, the quincunx being the number of its center and the meeting point of heaven, earth, and the four cardinal points 
plus the center point.  

Five is also representative of the Godhead - Central Creator of the four fours plus itself equalling five. Five is the 
marriage of the hieros gamos as combination of feminine and the masculine. Feminine being even, as 2, in frequency and 
masculine being odd as 3 in frequency = 5.  

The number five symbolizes meditation; religion; versatility. It represents the five senses (taste, touch, smell, sight, 
hearing) everywhere except in the East. In the East there are six---the extra being Mind. We find meanings to five in the 
five petaled flower, five pointed leaves--especially the ROSE. The Rose has much symbolism, but also the lily, vine, all 
of which represent the microcosm.  

The five pointed star depicts individuality and spiritual aspiration, and education when it points upward. The five pointed 
star pointing downward represents witchcraft, and it is used in black magic. Noted: There is a very broad difference 
between witchcraft and black magic.  

The number five formed the first counting process from which all else came.  

Cultural References 
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Alchemy: The five petaled flower and five pointed star symbolizing the quintessence.  

Buddhist: belief the heart has four directions-- the heart center makes five, symbolizing, universality. This idea is also 
symbolized by the Sacred Mountains surrounded by the four islands. There are five Dhyani Buddhas: Vairocana, the 
Brillant, who is represented by the wheel, the witness; Akshobhya, the Imperturbable, with vajra, the East and blue; 
Ratnasambhava, the Jewel-born, jewel, south, yellow; Amitabha, Boundless Light, lotus, West, red; Amoghasiddhi, 
Infallible Success, sword, North, green.  

Chinese: There are five elements. Five atmospheres; conditions; planets; sacred mountains; grains, colors, tastes, 
poisons; powerful charms; cardinal virtues; blessings; eternal ideas; relations to human kind.  

Christian: Five depicts human beings after the Fall in the Garden of Eden. There are five senses; five points to the cross; 
wounds of Christ; fishes feeding five thousand; and books of Moses.  

Egyptian: There are five crocodiles of the Nile.  

Graeco-Roman: Five is the nuptial number of love and union.. It is the number of Venus. Venus years are completed in 
groups of five. Apollo as god of light has five qualities: omniscience, omnipresence; omnipotence, eternity, and unity.  

Hebrew: Five represents strength and severity; radical intelligence. In kabbala five represence fear.  

Hindu: Five is the quinary groups of the world; the five elements of the subtle and coarse states; their primary colors; of 
senses; five faces of Siva and the twice-five incarnations of Vishnu.  

Islamic: There are five pillars of religion; five Devine Presences; five fundamental dogmas; five actions; and five daily 
times of prayer.  

Parsee: Five is a significant number in Parsee and Mandaean rites - possibly connected with the five sacred intercalary 
days of light.  

Pythagorean: Hieros, gamos, the marriage of heaven, earth. It represents Apollo as God of light and his five qualities.  

Crystalinks: The Pentagram Pentagrams often show up on palms - hands.  

 
Six (6) 

Six represents equilibrium; harmony - balance. It is the perfect number within the decad: 1+2+3=6. It is the most 
productive of all numbers.  

It symbolizes union of polarity, the hermaphrodite being represented by the two interlaced triangles, the upward- pointing 
as male, fire and the heavens, and the downward-pointing as female, the waters and the earth.  

Six is the symbol of luck; love; health; beauty; chance. It is a winning number at the throw of the dice in the West.  

There are six rays of the solar wheel and there are six interlaced triangles. There are six pointed stars or Seal of Solomon - 
and Star of David - Merkabah  

Cultural References 

Chinese: Six represents Universe, with its four cardinal points and the Above and Below - making it a total of six 
directions. Chinese culture there are six senses: tastse, touch, smell, sight, hearing, the sixth being mind. The day and 
night each have six periods.  
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Christian: Six is perfection; completion because man was created on the sixth day. Six is man's number The most 
obvious use of this number is in the notorious passage containing 666.  

(Rev 13:18 NIV) This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is 
man's number. His number is 666. 

Hebrew: There are six days of creation. It symbolizes meditation and intelligence.  

Kabbalism: Six is creation, and beauty.  

Pythagorean: Luck  

Sumerian: Six days of creation  

 
Seven (7) 

If 6 represents humanity then 7 - the center of the spiral is humanity's connection to its source, god, Christ consciousness - 
or whatever name you prefer.  

Seven is the number of the Universe. It is the three of the heavens (soul) combined with the four (body) of the earth; 
being the first number containing both the spiritual and the temporal. In looking over the list of meanings it doesn't take 
long to figure out why the seven has become significant in metaphysical, religious and other spiritual doctrines - as seven 
represents the virginity of the Great Mother - feminine archetype - She who creates.  

There are 7 ages of man ancient wonders of the world  circles of Universe cosmic stages days of the week heavens hells  
pillars of wisdom rays of the sun musical notes - sound as frequency plays a key roll in matters of Universe. There are 
over 80 octaves of frequency - each governing a specific manifestation in Universe.  

Cultural References 

In all cultures, myths and legends seven represents...  

completeness and totality macrocosm perfection plenty reintegration rest security safety synthesis  

The writings about the seven-headed dragon appear throughout India, Persia, the Far East, especially Cambodia, but also 
Celtic and other Mediterranean myths.  

The seventh ray of the sun is the path by which the human beings pass from this world to the next. Seven days is the 
period for fasting and penitence. The seventh power of any number, both square and a cube and thus was given great 
importance.  

Alchemy - There are seven metals involved with the Work.  

Astrology: There are seven stars of the Great Bear which are indestructible. There are seven Pleiades-- sometimes 
referred to as the, Seven Sisters.  

Buddhist: Seven is the number of ascent and of ascending to the higest; attaining the center. The seven steps of Buddha 
symbolize the ascent of the seven cosmic stages transcending time and space. The seven-storied prasada at Borobadur is a 
sacred mountain and axis mundi, culminating in the transcendent North, reaching the realm of Buddha.  

Chinese culture the meaning and symboligies are intertwined throughout in their myths and legends of fairies and animal 
spirits.  
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Christian: Seven is idealogogy. God is represented by the seventh ray in the center of the six rays of creation. There are 
seven sacraments; gifts of spirit; the seven of 3+4 theological and cardinal virtues; deadly sins, tiers of Purgatory (in 
metaphysical belief this would be one of the lower astral planes - or in Buddhism, one of the Bardo planes). There are 7 
councils of the early church - crystal spheres containing the planets - devils cast out by Christ - joys and sorrows of Mary 
the Blessed Virgin, mother of Jesus - liberal arts - major prophets - periods of fasting and penitence - seventh day after the 
six of creation  

In the Old Testament there are the seven altars of Baalam; oxen and rams for sacrifice; trumpets; circuits of Jericho; 
seven times Naaman bathed in the Jordan. Seven is the number of Samon's bonds; the child raised by Elisha sneezed 
seven times. The Ark rested on the seventh month and the dove was sent out after seven days.  

The number seven is used 55 times in Revelation. It usually means fullness or completeness as in seven days of the week. 
God rested on the seventh day. Examples abound: seven churches, seven trumpets, seven seals, seven bowls, seven eyes 
etc etc.  

Egyptian mythology: There are seven Hathors as Fates and the priestesses of Hathor have seven jars in their seven 
tunics. Ra has seven hawks representing the seven Wise Ones. Six cows and a bull represent fertility. There are seven 
houses of the underworld, as depicted in Egyptian myths, with three times seven gates. Seven is the sacred number of 
Osiris.  

Graeco-Roman: Sacred to Apollo, whose lyre has seven strings, and to Athene/Minerva and Ares/Mars; Pan had seven 
pipes (again a reference to seven musical notes and frequency); there seven Wise Men of Greece.  

Hebrew tradition: Seven is the number of occult intelligence. There are seven Great Holy Days in the Jewish year; the 
Menorah has seven branches; the Temple took seven years to build; and there are seven pillars of wisdom.  

Hinduism there are Seven Jewels of the Brahmanas and seven gods before the floods and seven Wise Men saved from it.  

Islamic: The perfect number is seven. In Islamic tradition there are references to seven: 
heavens climates  earths and seas colors  prophets (active powers) states or stations of the heart The Ka'aba is 
circumambulated seven times representing the seven attributes of God.  

Magic: There are seven knots in a cord for "spellbinding" and incantations are sevenfold. Certain orders of Brotherhood 
use theme of tying seven knots in their rope sash worn around their waist.  

Mithraic: The cave of Mithras has seven doors, seven altars, and a ladder with seven rungs depicting the seven grades of 
initiation into the mystery schools.  

Pythagorean: Seven is a cosmic number with three of heaven and four of the world.  

Sumero-Semitic: There are seven lunar divisions and days of the week. "Thou shalt shine with horns to determine six 
days and on the seventh with half a crown.", the seventh thus becomes opposition to the sun and symbolizes darkness and 
balefulness and therefore is dangerous to undertake anything on the seventh day because that is the day of rest. We can 
see here the influence of this belief in other religious contexts. There are seven zones of earth; heavens, symbolized by the 
planes of ziggurat.  

There are seven branches to the Tree of Life each having seven leaves. Leaves are symbols of fertility, renewal and 
growth. There are seven gates of hell, seven demons of Tiamat and seven winds to destroy her---interesting to note that in 
many belief systems it is said that the astral plane has seven levels to it--one sound on one of those levels is "wind".  

Seven is a mystic number traditionally associated with Venus and more recently with Neptune. It is the number of 
feelings and of instincts - of the Group Mind, of Love, whether that strange, indescribable but pervasive feeling of love is 
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towards another person, a pet, oneself or one's God. 'Love' embodies tremendous sexual energy, the emotions of which 
may be directed in various ways.  

 

Heptagon 

Heptagon is the inward directing of that emotion, the containment, the 'love inside', that is symbolized by the heptagon. It 
is the love we 'hold' and can equally signify a deep religious conviction, a forming of our God in our own image or an 
infatuation with another. It is feeling contained.  

 

 

Heptagram 

The 7-pointed star or heptagram is a mystical occult symbol. Like the pentagram, it has been called the Witch's Star, also 
the Astrologer's Star. Beyond six points, the polygrams all have multiple configurations and the heptagram may be drawn 
in two different ways - an obtuse form and an acute angled form; both forms are unicursal, here shown together with the 
third 7-point figure, the heptagon.  

In cabalistic terms, the number '7' is attributed to Venus. It relates to Man's mundane feelings and his instincts - to his 
sexuality . It relates to Man's place in the pattern of Nature and to his linking with the Group Mind - the undifferentiated 
Soul of Mankind.  

Man's pattern of mundane life is much ruled by the seven day cycle of the week. The seven classical 'planets' : Sun, 
Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturlend their names to the days of the week and may be arranged around the 
figure of the heptagram.  
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Placed around the acute heptagram in the order of their apparent speed of movement in the heavens, the 'planets' are 
ordered along the unicursal line in the order of days of the week.  

The heptagram also relates to the seven chakras of the body. These are the energy nodes that rise up the course of the 
spine from the basal node, where is coiled the Kundalini serpent, to the point at the top of the head. The mundane well-
being of the body and its aura are linked to the chakras. The heptagram is symbolic of this balanced, flowing of bodily 
energies and of health. It is a symbol relating to healing and dynamic balance of the body physic.  

There are two forms of heptagram: 

The obtuse form suggests passivity, contentment and attuning with nature and its forces; of healthy rhythms and normal 
sexuality; of balanced feelings and satisfied desires; of normal receptivity and awareness of the feelings of others.  

The acute, active form suggests an outgoing interaction with nature's forces, making progressive use of them and 
directing sexual energy. It suggests strong feelings and strongly expressed desires; likewise perhaps, heightened 
sensitivity to the emotions of others. It is a symbol of the empath and the healer.  

Combining the three seven - pointed figures together, creates a beautiful mandala of meditation.  

 
Eight (8) 

Spiritually eight is the goal of the initiate, having gone through the seven stages. Eight is Infinity - Paradise regained.  

Eight is solidarity as the first cube and it denotes perfection by virtue of it's six surfaces. There are eight winds and 
intermediate directions of space. Eight represents the pairs of opposites. The octagon is the beginning of the 
transformation of the square into a circle and vice versa.  

Cultural References 

Eight in many cultures and ideologies seems to have similar meanings: Felicity 
Perfect rhythm 
Regeneration 
Resurrection 

In some myths the eighth day created the new "man" of grace. After seven days of fasting and penance the eighth day 
becomes plenty and renewal. 7+1 is the number of the octave which is a continual theme in all esoteric belief systems. 
The knowledge of frequency and sound are a vital key in the ancient "mystery schools".  

Buddhist tradition: eight is completion, all possibilities. There are eight symbols of good augury.  

Chinese system of belief eight represents the whole. It is all possibilities in manifestation. Eight is seen as a good luck 
number. The PAKUA is the design depicting the eight trigrams and pairs of opposites, usually in a circle, the 
circumference of which symbolizes time and space. There are eight delights of human existence.  

Christian: Eight is regeneration and rebirth. The font is usually octagonal as symbolizing the place of regeneration. There 
are eight beatitudes.  

Egyptian: Eight is the number of Thoth.  

Hebrew: Eight is perfect intelligence; splendor. The digit value of "IHVH" is the "Number of the Lord". The Temple was 
sanctified in eight days.  
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Hermetic: In their system there is one chief God, (eight minor gods) Thoth/Hermes was the inventor of numbers and 
geometry.  

Hindu: 8x8 symbolism is the order of the celestial world established on earth. Temples are built on the pattern of the 
MANDALA, which is the 8x8 symbol. In their belief system there are eight regions of the world, suns, divisions of the 
day, and eight chakras.  

Islamic: The throne which encompasses the world is supported by eight angels, corresponding to both the eight divisions 
of space and the groups of letters in the Arabic alphabet.  

Japanese: Eight is the "many". There are eight Gods in the heavens.  

Platonic: Plato has eight spheres of different colors surrounding the luminous pillars of the heavens.  

Pythagorean: Eight is solidarity and stability.  

Sumero-Semitic: Eight is the magic number of Nebo.  

Taoist: Eight to be All possibilities in manifestation with the Pa Kua representing the forces in the phenomenal world. 
There are eight Taoist genii or immortals.  

 
Nine (9) 

Nine is composed of the all-powerful 3x3.  

It is the Triple Triad - Completion; fulfillment; attainment; beginning and the end; the whole number; a celestial and 
angelic number - the Earthly Paradise.  

It is the number of the circumference, its division into 90 degrees and into 360 for the entire circumference.  

Nine is symbolized by the two triangles which are a symbol of male, fire, mountain and female, water, cave principles.  

Cultural References 

Buddhist tradition holds nine to be the supreme spiritual power, and a celestial number.  

Celtic legend symbolizes nine as a highly significant number. It is a central number with the eight directions with the 
center making nine. The Triple Goddesses are thrice three. There are nine Celtic maidens and nine white stones that 
symbolize the nine virgins attendant on Bridgit. Nine is connected with the Beltane Fire rites which are attended by 81( 
8+ 1= 9) men, nine at a time.  

Chinese: Nine is qa celestial power. It is 3x3 being the most auspicious of all the numbers. Nine also signifies the eight 
directions with the center as the ninth point known as the Hall of Light. There are nine great social laws and classes of 
officials. In land divisions for Feng Shui there are eight exterior squares for cultivation of the land by holders and the 
central, and ninth, square is a "god's acre", dedicated to Shang-ti, the supreme ruler. It is also known as the Emperor's 
Field, giving homage and respect denoting the position of heavenly power.  

Christian: Nine is one of the numbers that appears scantly in Christian symbolism. There are the triple triads of choirs of 
angels and nine spheres and nine rings around hell.  

Egyptian mythology nine represents The Ennead.  
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Graeco-Roman: There are nine Gods and later nine muses.  

Hebrew: Nine is pure intelligence ( eight was perfect intellingence ). Also represents truth, since it reproduces itself when 
multiplied.  

Kabbalism nine symbolizes foundation.  

Hindu: Nine is the number of Agni, fire. The square of the nine forms the mandala of eighty-one squares and leads to, 
and encloses the Universe.  

Mayan: There are nine underworlds each ruled by a God. We find this reference to "nine underworlds" present in many 
cultures and beliefs.  

Pythagorean: The nine is the limit of all numbers, all others existing and coming from the same. ie: 0 to 9 is all one 
needs to make up an infinite amount of numbers.  

Scandinavian: Odin/Woden hung for nine days and nights on the Yggdrasil to win the secrets of wisdom for humankind. 
Skeldi, the northern Persephone, the goddess of snow, lives in her mountain for three months and by Niord's sea for nine 
months. Nine is the sacred number in Scandinavian-Teutonic symbolism.  

 
Ten (10) 

10 = 1 = Rebirth - that which stirs and awakens your soul at this time.  

Ten is the number of the cosmos---the paradigm of creation. The decad contains all numbers and therefore all things and 
possibilities. It is the radix or turning point of all counting.  

Ten is all-inclusive representing law; order and dominion. The tetraktys 1+2+3+4= 10 symbolizes divinity and one 
represents a point; two, length; three, a plane or surface (as a triangle); four, solidity or space.  

It is seen as the perfect--the return to unity. When based on the digits of the two hands, it is completeness and the 
foundation of all counting. Its highest ranges of completeness, 100 and 1000, are the basis of all Hindu cosmology, and in 
China the Ten Thousand Things, ie: the uncountable, symbolize the whole of manifestation.  

Ten is also the number of completion of journeys and returns to origins: Odysseus wandered for nine years and returned 
on the tenth. Troy was besieged for nine years and fell on the tenth. Ten is the sum of the number nine of the 
circumference with the one of the center---being perfection. We see ten also being symbolized in rituals like the ritual of 
the Maypole - the one of the axis with the circle danced around.  

Cultural References 

Chinese: Represented by a cross formed centrally by the character chi, symbolizing the self facing both ways as both Yin 
and Yang, which is considered to be the perfect figure. The Ten Celestial Stems (Kan) are possibly connected with the 
names of the ten-day week on the prevailing cyclic calculations, as evident in the number sixty.  

Christian: There are ten Commandments of the Decalogue; as there are ten parables of the ten lamps, virgins, and talents. 
Tithes were to be given to God.  

Gnostic: The ten Aeons become Sephiroth, emanating from the Pleroma.  

Hebrew: In Qabalism ten is the numerical value of Yod, the Eternal Word, the first letter of the Divine name. Still in 
keeping with the Qabalist theme, ten, is representative of ...  
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- The Decalogue  

- Divine support  

- Intelligence  

- The Kingdom  

- The ten names of God  

- Resplendent  

- Sephiroth The spheres or emanations from the Ein Soph, symbolized by the Tree of Life. The first being the Monad, the 
First Cause of the other nine which are composed of three trinities, each being an image of the original Trinity of male-
female and uniting intelligence. The tenth Adoni represents the mystic return to unity. In Solomon¹s Temple there were 
ten lavers, tables and candlesticks. The cherubim were ten cubits high and ten Levites minister before the Ark.  

Islamic: Tithing holds an important place.  

Hindu: Ten is based on the higher ranges of ten, ie: 100 and 1000.  

Pythagorean: Ten is The Monad, the recommencement of a series and infinite expansion. Ten is perfection.  

Roman: Ten is represented by X, the perfect figure and is seen as completion.  

Sumero-Semitic: The tenth day of the Spring Festival was celebrated by a procession comprising the whole of the Gods.  

Religion and culture 
Christian 

There are traditionally Five Wounds of Jesus Christ in Christianity: the Scourging at the Pillar, the Crowning with 
Thorns, the wounds in Christ's hands, the wounds in Christ's feet, and the Side Wound of Christ. 

Jewish 

The book of Psalms is arranged into five books, paralleling the Five Books of Moses. 

The Khamsa, an ancient symbol shaped like a hand with five fingers, is used as a protective amulet by Jews; that 
same symbol is also very popular in Arabic culture, known to protect from envy and the evil eye. 

The Torah contains five books—Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy—which are collectively 
called the Five Books of Moses, the Pentateuch (Greek for "five containers," referring to the scroll cases in which the 
books were kept), or Humash (חומש, Hebrew for "fifth"). 

Islamic 

Muslims pray to Allah five times a day 

In Islam, particularly Shia Islam, the Panjetan or the Five Holy Purified Ones are the members of Muhammad's 
family: Muhammad, Ali, Fatima, Hasan, and Husayn and is often symbolically represented by an image of the 
Khamsa. 
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There are five basic "pillars" of Islam. 

Sikh 

The five sacred Sikh symbols prescribed by Guru Gobind Singh are commonly known as Panj Kakars or the 'Five Ks' 
because they start with letter K representing Kakka in the Punjabi language. They are: Kesh (unshorn hair), Kangha 
(the comb), Kara (the steel bracelet), Kachh (the soldiers shorts), and Kirpan (the sword). 

Discordianism 

In Discordianism, 5 is seen as a very important number. This is demonstrated in the Law of Fives, as well as in the 
Pentabarf, which contains five rules. 

Each page of the Principia Discordia —the primary religious document in Discordianism— is labeled with five 
digits. 

Other 

According to ancient Greek philosophers such as Aristotle, the universe is made up of five classical elements: water, 
earth, air, fire, and ether. This concept was later adopted by Medieval alchemists and more recently by practitioners 
of Neo-Pagan religions such as Wicca. 

The pentagram, or five-pointed star, bears religious significance in various faiths including Baha'i, Christianity, 
Satanism, Taoism, Thelema and Wicca. 

In Cantonese, "five" sounds like the word "not" (symbol: 唔). When five appears in front of a lucky number, e.g. 
"58", the result is considered unlucky. 

In East Asian tradition, there are five elements: (water, fire, earth, wood, and metal). The Japanese names for the 
days of the week, Tuesday through Saturday, come from these elements via the identification of the elements with the 
five planets visible with the naked eye. Also, the traditional Japanese calendar has a five-day weekly cycle that can 
be still observed in printed mixed calendars combining Western, Chinese-Buddhist, and Japanese names for each 
weekday. 

Members of The Nation of Gods and Earths, a primarily African American religious organization, call themselves the 
"Five-Percenters" because they believe that only 5% of mankind is truly enlightened. 

  

 
 

2 .-Vũ trụ toàn ảnh ( Holograph ) 

  
clbtlc@googlegroups.com 

Vũ trụ toàn ảnh: một kỷ nguyên khoa học mới? 
To see a World in a Grain of Sand 
And a Heaven in a Wild Flower, 

 
Hold Infinity in the palm of your hand 

And Eternity in an hour. 

Dịch nghĩa: 
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Để thấy Vũ trụ trong một Hạt cát 
Và Bầu trời trong một Đóa hoa Rừng, 
Hãy giữ Vô cùng trong lòng tay bạn 

Và Thiên thu trong một khắc đồng hồ. 
William Blake (thi sĩ Anh, 1757-1827) 

 
Toàn ảnh (holography) là gì? 

Như chúng ta biết trong quang học có phương pháp ghi một vật thể 3 chiều bằng một ảnh 2 chiều (hologram). Kỹ thuật 
này gọi là holography (phương pháp toàn ảnh). Chữ holography có gốc từ tiếng Hy Lạp (whole, toàn thể) + graphe 
(writing, ghi ảnh). Đây là một phương pháp chụp ảnh hiện đại. Holography được phát minh năm 1948 bởi nhà vật lý 
người Hung Dennis Gabor (1900-1079), nhờ thành tích này ông được nhận giải Nobel năm 1971. 

 
Hình 1. Holography trong quang học 

Hologram là một ảnh 2D (2 chiều), song khi được nhìn dưới những điều kiện chiếu sáng nhất định thì tạo nên một hình 
ảnh 3D (3 chiều) trọn vẹn. Mọi thông tin mô tả vật thể 3D đều được mã hoá trên mặt biên 2D. Như vậy chúng ta có hai 
thực tại 2D và 3D tương đương với nhau về mặt thông tin (xem hình 1). 

Một tính chất quan trọng khác của hologram là nếu chỉ lấy một phần của nó người ta cũng có thể khôi phục được 
hình ảnh 3D của vật. Tính chất này được diễn tả trong mấy vần thơ đề tựa của William Brake ở đầu bài viết (trùng hợp 
vì triết lý toàn ảnh), mặc dầu chúng được viết từ nhiều thế kỷ trước. 

Hai kiến trúc sư lớn của toàn ảnh 

Hai nhà khoa học, kiến trúc sư của lý thuyết toàn ảnh là: nhà vật lý David Bohm (Đại học London) và nhà thần kinh học 
xuất sắc Karl Pribram (Đại học Stanford, tác giả cuốn sách nổi tiếng Các ngôn ngữ của não bộ – Languages of the 
Brain). Một điều kỳ lạ là hai nhà khoa học này vốn làm việc trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau lại cùng đi đến những 
kết luận giống nhau. Bohm đi đến kết luận về tính toàn ảnh của vũ trụ sau nhiều năm không hài lòng với những giải thích 
các hiện tượng vi mô theo thuyết lượng tử, còn Pribram - vì sự thất bại của các lý thuyết cổ điển sinh học đối với những bí 
ẩn trong sinh lý học thần kinh (neurophysiology). 

Cuối cùng họ gặp nhau và cùng hiểu rằng mô hình toàn ảnh cho phép hiểu được một loạt những điều bí ẩn trong vật 
lý, trong thần giao cách cảm (telepathy), tiên tri (precognition-biết trước sự vật), sự thống nhất con người và vũ 
trụ (oneness), động học tâm lý (psychokinesis),... 

Vũ trụ là một toàn ảnh (hologram) 

Khi làm việc tại Phòng thí nghiệm Bức xạ Berkeley về plasma, Bohm đã nhận xét rằng trong trạng thái plasma các 
electron không hành xử như những thực thể riêng lẻ mà như thành phần của một hệ thống nhất liên thông 
(interconnected). Điều đáng ngạc nhiên là plasma có thể hút các tạp chất ở biên giống như một trực trùng amip 
(amoeboid) nuốt chất lạ vào bào nang. Bohm có ấn tượng là biến các electron là một sinh thể. Những ý tưởng đó giúp 
Bohm tìm ra plasmon, tạo nên tiếng tăm cho nhà vật lý. 
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Hình 2. Hai cá vàng trên hai màn hình từ hai camera chỉ là hai hình ảnh của một thực thể ở mức sâu hơn 

Bohm đưa ra một ví dụ: hãy lấy một con cá vàng đang bơi trong bể cá cảnh (hình 2) và tưởng tượng rằng bạn chưa bao 
giờ thấy một cảnh tượng như vậy, mọi nhận thức của bạn chỉ có được nhờ hai camera tivi A & B quét từ hai góc khác 
nhau. Khi nhìn vào hai màn hình tivi bạn lầm tưởng đang quan sát hai con cá vàng. Song theo dõi một lúc bạn thấy rằng 
có mối liên hệ đồng bộ giữa hai con cá này. Như vậy hai ảnh trên hai màn hình chỉ là hai biểu hiện của một thực thể ở 
mức sâu hơn, trong trường hợp này thực thể đó là bể cá cảnh với cá vàng bên trong. Tình huống này giống như hai photon 
phát ra từ sự phân rã của một positronium. Theo Bohm tồn tại một thế lượng tử chiếm đầy không gian và các hạt liên 
thông với nhau một cách không định xứ (nonlocal). 

Nguyên lý toàn ảnh có thể dẫn đến một triết học sâu sắc. David Bohm (hình 3) quan niệm rằng thực tại mà chúng ta tiếp 
xúc hằng ngày chỉ là một loại ảo tưởng giống như một bức tranh toàn ảnh (hologram). Dường như thực tại có hai mức: 
một mức ở sâu hơn gọi là mức tiềm ẩn (cuộn lại) /implicate (enfolded) và một mức gọi là mức tường minh (mở ra) 
/explicate (unfolded). Một film toàn ảnh (hologram) và hình ảnh nó tạo ra là ví dụ của hai mức tiềm ẩn và tường minh. 
Cuộn film thuộc mức tiềm ẩn vì hình ảnh được mã hóa trong các dạng giao thoa chứa trong film còn hình ảnh chiếu ra 
thuộc mức tường minh vì các giao thoa mã hóa được mở ra (unfolded). 

 
Hình 3. David Bohm (1917-1992) 

Theo David Bohm sóng và hạt đều bị cuộn lại trong một thực thể lượng tử, chỉ có quá trình tương tác mới bộc lộ 
tường minh một khía cạnh nào đó còn khía cạnh kia vẫn nằm tiềm ẩn. Vì từ toàn ảnh (holographic) có tính tĩnh tại 
(static) nên để mô tả những quá trình động (dynamic) cuộn lại và mở ra liên tục của thực tại David Bohm đưa ra danh từ 
toàn ảnh động (holomovement). Ông quan niệm mọi vật trong vũ trụ đều là những phần tử của một continium [1]. 

Bohm cho rằng phân biệt thế giới sống (living) và không sống (nonliving) là điều vô nghĩa. 

Vì mỗi phần của một bức toàn ảnh (hologram) đều chứa thông tin của toàn ảnh cho nên mỗi bộ phận của vũ trụ đều chứa 
thông tin của toàn vũ trụ. Điều đó có nghĩa là nếu biết cách tiếp cận thì chúng ta có thể tìm thấy thiên hà Tiên nữ 
(Andromeda) trong móng ngón tay bàn tay trái [2]. 

Bài thơ của William Blake (1757-1827) đề dẫn trên đây diễn tả cùng một ý. 

Não bộ là một toàn ảnh (hologram) 
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Pribram (hình 4) xuất phát từ việc tìm hiểu não bộ lưu trữ trí nhớ bằng cách nào và ở đâu. Trong những năm 1940 người 
ta tin rằng trí nhớ nằm trong não bộ. Mỗi dấu vết trí nhớ gọi là một engram, tuy chẳng ai biết engram được cấu tạo bằng 
gì. Từ năm 1920 Wilder Penfield dường như chứng minh được rằng các engram nằm trong những vùng nhất định của não 
bộ [3]. 

Pribram, lúc còn là một nhà phẫu thuật thần kinh nội trú không có một nghi ngờ nào đối với lý thuyết engram của 
Penfield. Song nhiều điều xảy ra đã làm Pribram thay đổi quan điểm. Tại Phòng thí nghiệm sinh học Yerkes, Florida, nhà 
tâm lý thần kinh (neuropsychologist) Karl Lashley đã huấn luyện chuột một số kỹ năng rồi cắt bỏ những phần trong não 
bộ có thể liên quan đến kỹ năng đó (không một nhà phẫu thuật nào tìm được một vị trí xác định của các engram). Song 
một điều ngạc nhiên là dù cắt bỏ bao nhiêu đi nữa kỹ năng được huấn luyện vẫn lưu tồn. Và Pribram đi đến kết luận quan 
trọng: trí nhớ không được lưu trữ tại một nơi nào cả trong não bộ mà bằng một cách nào đó lan truyền và phân bố trong 
toàn não bộ. 

 
Hình 4. Karl Pribram năm 2008 

Vào giữa năm 1960 khi Pribram đọc một bài báo trên Scientific American về cấu tạo của một hologram thì ông hiểu rằng: 
não bộ là một toàn ảnh (hologram). 

Trí nhớ được xem như là những xung lượng thần kinh đan chéo chằng chịt trong não bộ tương tự như những hình 
ảnh giao thoa tia laser trên một diện tích của hologram. Không riêng gì đối với trí nhớ mà đối với các khả năng 
khác của con người như thị giác và thính giác người ta cũng quan sát được các tính chất toàn ảnh (nhà nghiên cứu 
Hugo Zucarelli phát triển kỹ thuật gọi là âm học toàn ảnh - holophonic sound, sử dụng tính toàn ảnh của thính 
giác). 

Nếu như một phần của hologram có khả năng tái tạo toàn ảnh của một vật thì mỗi phần của não bộ cũng chứa tất 
cả thông tin để phục hồi toàn bộ trí nhớ. 

Một nhà sinh học là Paul Pietsch (Đại học Indiana) muốn chứng minh rằng Pribram sai đã thực hiện hơn 700 thí nghiệm 
(cắt lớp, đảo chiều, thay đổi thứ tự, cắt bỏ, thái mỏng) trên bộ não của nhiều con kỳ nhông (salamandridae) song lúc đặt 
lại trong bộ não những gì còn lại thì thấy các con vật vẫn hành xử như không có điều gì xảy ra đối với trí nhớ. 

Bohm và Pribram gặp nhau 

Các lý thuyết của Bohm và Pribram đã tạo nên một quan điểm sâu sắc về nhận thức luận đối với thế giới khách quan: toàn 
bộ vũ trụ là một toàn ảnh (the entire universe is a hologram), bộ não là một hologram cuộn vào trong vũ trụ toàn ảnh 
(the brain is a hologram enfolded in a holographic universe). 

Năm 1982 Alain Aspect (Đại học Paris) đã thực hiện một thí nghiệm có thể nói là quan trọng nhất trong thế kỷ 20, liên 
quan đến nghịch lý EPR [4], chứng minh rằng trong những điều kiện nhất định các hạt như electron có thể tức thời 
liên lạc với nhau (vậy vận tốc truyền thông tin lớn hơn vận tốc ánh sáng) bất kể khoảng cách giữa chúng là 10 m 
hay 10 triệu dặm. 

Theo David Bohm thì thí nghiệm của Aspect càng chứng minh vũ trụ quả là một hologram. Trong nghịch lý EPR, theo 
Bohm thì Einstein sai lầm vì cho rằng hệ đó là hai hạt riêng lẻ trong khi phải xét chúng như một hệ không phân chia 
được. Và không phải các electron đã truyền thông tin cho nhau theo một cách bí ẩn nào đó mà là sự phân cách 
giữa chúng chỉ là một ảo tưởng. Tại một mức sâu các hạt đó không là những thực thể riêng lẻ mà chỉ là những biểu 
kiến của một thực thể cơ bản. Rộng hơn mọi thành phần của vũ trụ ở một mức sâu đều liên thông với nhau 
(interconnectedness) và ngược lại vũ trụ hiện hữu trong mỗi bộ phận (“whole in every part”). Một ví dụ của mức 
sâu đó của thực tại chính là cái bể cá cảnh cùng con cá vàng trong ví dụ nói ở trên đây. Theo Bohm ta thấy được những 
thực thể riêng biệt chỉ vì ta chỉ nhìn được một khía cạnh của thực tại. Các thực thể riêng biệt đó chỉ là những bóng ma 
(eidolon) còn vũ trụ tự thân là một hình chiếu, nói cách khác là một hologram. 
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Các electron của nguyên tử carbon trong não bộ của con người liên thông với các nguyên tử của mỗi con cá hồi đang bơi, 
của mỗi quả tim đang đập và của những vì sao đang chiếu sáng trên bầu trời. Vì sự liên thông phổ quát này mà trong 
vũ trụ toàn ảnh, thậm chí không gian và thời gian không còn là cơ bản nữa! 

Những khái niệm như tọa độ và thời điểm sẽ không còn ý nghĩa trong một vũ trụ mà không vật gì được tách rời với vật 
khác trong không gian và thời gian. Tại mức sâu hơn này, thực tại là một siêu hologram trong đó quá khứ, hiện tại 
và tương lai quyện vào nhau và tồn tại đồng thời. Tại mức sâu siêu hologram nếu tìm được phương pháp thích 
hợp chúng ta có thể làm tái hiện được những cảnh tượng từ quá khứ xa xôi. 

Sự tổng hợp hệ thống ý tưởng của Bohm và Bribram dẫn đến là hệ mẫu toàn ảnh HP (Holographic Paradigm). Nhiều nhà 
khoa học công nhận rằng nhiều hiện tượng ngoại tâm lý học (para-psychological [5]) như thần giao cách cảm, luân hồi, 
tiên tri... có thể hiểu được nhờ HP. 

Thời gian sẽ trả lời HP đúng hay sai song hiện tại HP, vì hàm lượng triết lý lớn, đang làm say đắm nhiều nhà khoa học và 
là nguồn cảm hứng dồi dào cho điện ảnh (các phim ‘The Matrix’, ‘The 13th Floor’, Star Trek...) cho nghệ thuật, văn 
chương. 

Cuộc chiến quanh lỗ đen & nguyên lý toàn ảnh 

Vì sao mà nguyên lý toàn ảnh trở nên quan trọng cho vật lý lượng tử?[6] 

Năm 1993, Gerard Hooft (và có thể cùng thời Leonard Susskind, một trong những người phát triển lý thuyết dây) đề ra 
nguyên lý holographic: theo nguyên lý này tồn tại một vật lý nD trên mặt biên (không gian n chiều) mô tả được hoàn toàn 
vật lý (n+1)D của hệ nằm trong mặt biên (không gian n+1 chiều). Thông tin trong một thể tích không gian sẽ được lưu trữ 
bề mặt của thể tích đó, ở đấy một bit thông tin chiếm 1/4 yếu tố diện tích Planck (Bekenstein). Đối với lỗ đen thông tin 
này sẽ được mã hóa trên mặt chân trời của lỗ đen. 

Theo nguyên lý holographic các quy luật vật lý trên mặt biên (xem là hologram) mô tả tương tác giữa các hạt như quark, 
gluon trong khi các quy luật vật lý của không gian nằm trong mặt biên được mô tả bởi lý thuyết siêu dây như thế có chứa 
cả hấp dẫn! 

 
Hình 5. Lý thuyết trường conform (CFT) trên mặt biên (hologram) tương đương với lý thuyết dây có hấp dẫn trong không 
gian anti-de Sitter (ánh xạ holographic: AdS/CFT) 

Năm 1997, tác giả Maldacena (Đại học Harvard) đã thực hiện nguyên lý holography nhờ thiết lập mối quan hệ sau: 

Một vũ trụ mô tả bởi lý thuyết siêu dây (như vậy có hấp dẫn) trong một không-thời gian anti-de Sitter 5 chiều tương 
đương với một lý thuyết trường lượng tử (không chứa hấp dẫn) trên mặt biên 4 chiều của không-thời gian đó (xem hình 
5). 

Bài toán lớn nhất hiện nay của vật lý lượng tử là thống nhất được hai lý thuyết lớn nhất của thời đại: lý thuyết lượng 
tử và lý thuyết tương đối rộng. Nguyên lý toàn ảnh nói trong bài này có hy vọng là một phương án để làm được điều 
đó! 
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Công trình của Maldacena gây một tiếng vang lớn trong giới vật lý lý thuyết, trong vòng 5 năm công trình của Maldacena 
được trích dẫn trên 5000 lần và được xem như một bước đột phá về quan niệm, tạo nên một cách nhìn mới đối với hấp 
dẫn và lý thuyết trường lượng tử. 

Cuốn sách vừa xuất bản “Cuộc chiến quanh lỗ đen- La guerre du trou noir” của Leonard Susskind [6] mô tả lại cuộc tranh 
luận giữa Stephen Hawking và nhiều người khác thuộc phái phản đối. Stephen Hawking cho rằng lỗ đen là một thực thể 
vi phạm nguyên lý bảo toàn thông tin trong lý thuyết lượng tử (và trong vật lý nói chung), một thực thể xé nuốt thông tin 
(dévoreurs d’informations). Song đến năm 2004 thì Stephen Hawking tuyên bố thua cuộc John Preskin trong một cuộc 
đánh đố rằng thông tin bảo toàn hay biến mất sau khi lỗ đen bay hơi. 

Như vậy bài toán nghịch lý về thông tin trong lỗ đen có thể xem như được sáng tỏ phần nào (thông tin là bảo toàn song 
thu hồi nó như thế nào?). Nguyên lý toàn ảnh khẳng định rằng mọi thông tin trong lỗ đen giờ đây được mã hoá trên diện 
tích chân trời và thông tin được bảo toàn trong quá trình bay hơi của lỗ đen. Thất bại này của Stephen Hawking càng làm 
cho giới khoa học chú ý nhiều đến HP. 

Một kiểm chứng thực nghiệm: phát hiện tiếng ồn toàn ảnh (holographic noise) của dự án GEO600? 

GEO600 là một dự án hợp tác giữa Viện Vật lý hấp dẫn Max Planck, Đại học Leibniz Hannover, Đại học Cardiff, Đại học 
Glashow và Đại học Birmingham. GEO600 là một detector dài 600 m, xây dựng tại Hannover (Đức) có mục tiêu tìm sóng 
hấp dẫn phát ra từ những thiên thể như sao neutron, lỗ đen. Hiện nay GEO600 [7] chưa tìm ra sóng hấp dẫn song rất có 
thể đã phát hiện một hiện tượng quan trọng nhất trong thế kỷ này. Trong nhiều tháng qua đội ngũ GEO600 đau đầu vì một 
nhiễu loạn, một tiếng ồn không giải thích được trong detector của họ. 

 
Hình 6. Craig Hogan 

Một điều đáng ngạc nhiên, Craig Hogan (hình 6), Giám đốc Trung tâm Vật lý thiên văn các hạt cơ bản, Phòng thí nghiệm 
Gia tốc quốc gia Fermi, GS Đại học Chicago, Illinois lại tiên đoán được rằng nhóm GEO600 sẽ gặp vấn đề về tiếng ồn lạ 
lùng này và đưa ra cách giải thích: nhóm GEO600 đã tiến đến giới hạn cơ bản của không thời gian, đã tiến đến điểm mà 
continium phẳng phiu của Einstein chấm dứt nhường chỗ cho cấu trúc dạng “hạt” gián đoạn, nhóm GEO600 đã chạm ngõ 
đến sự thăng giáng “run rẩy” lượng tử của không thời gian, một mức sâu của thực tại trong vũ trụ hologram [8]. Tại 
những khoảng cách vi mô với kích thước cỡ 10– 35 m (độ dài Planck) không thời gian có cấu trúc gián đoạn như cấu tạo 
được bằng những pixel. GS Bernard Schutz (Viện Thiên văn Hoàng gia Anh) nói: nếu tiếng ồn toàn ảnh được phát hiện 
thì đây là tín hiệu của một kỷ nguyên mới trong vật lý cơ bản (Science Daily, Feb.4,2009). GS Karsten Danzmann, Giám 
đốc Viện Albert Einstein Hannover dè dặt hơn khi phát biểu: vấn đề tiếng ồn toàn ảnh đã đặt nhóm nghiên cứu GEO600 
vào tâm cơn lốc của một nghiên cứu cơ bản quan trọng của thế kỷ. Nhóm các nhà vật lý GEO600 đang tích cực thu thập 
dữ liệu để chứng minh liệu tiếng ồn họ thu được có phải là tiếng ồn toàn ảnh hay không? 

Nếu nhóm GEO600 đã tìm thấy những gì mà Craig Hogan phỏng đoán thì chúng ta đang ở trong một hologram vũ trụ 
khổng lồ. 

Kết luận 

Vũ trụ của chúng ta có thể là một hologram khổng lồ (Our World May Be a Giant Hologram [9]). Nếu điều này đúng 
thì trước mắt chúng ta là một kỷ nguyên khoa học mới (Science Daily, Feb 4, 2009) có tầm bao quát một cách thống nhất 
nhiều hiên tượng (từ vật lý đến các khả năng kỳ diệu của não bộ) mà khoa học hiện nay chưa có lời giải thích. Vũ trụ toàn 
ảnh sẽ có tác động lớn đến triết học và là nguồn cảm hứng của nhiều ngành nghệ thuật. Nhiều nhà khoa học xếp lý thuyết 
Vũ trụ toàn ảnh ở tuyến đầu tri thức (latest frontier of knowledge), lý thuyết Vũ trụ toàn ảnh có nội dung lớn hàm ẩn 
cả toán, lý, sinh, triết học... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  : 

3 .-Việt Nam "số dzách" trên thế giới 
Ở Việt Nam bây giờ : 

 
  1.     Vợ rẻ nhất thế giới - Sữa đắt nhất thế giới - Xăng cao nhất thế giới 

  
 2.      Xe hơi đắt nhất thế giới 

  
 3.      Thuốc tây đắt nhất thế giới 4.      Uống rượu nhiều nhất thế giới 

  
 5.      Đánh  bạc , số đề nhiều nhất thế giới 

  
 6.      Trẻ em thất học , bỏ học nhiều nhất thế giới 

  
  7.      Tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới 

  
  8.     DÂN lại NGHÈO NHẤT THẾ GIỚI 

  
  9.     Chính  phủ  CS ĐÃ LÀM DÂN VN TRỞ THÀNH DÂN TỘC  LẠC  QUAN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI. 

  
  10. Không nói đùa đâu. Dân VN hiện tại đang sống rất lạc quan, chẳng biết lo ngày mai là gì,  điển 

 hình là còn đang ấp ủ xây dựng Đường Sắt  Cao Tốc cho bằng Pháp bằng Nhật 
  

  11. Cho dù tình hình lụt năm nay cao hơn năm ngoái, 
  

  12. Điện năm nay cúp nhiều hơn năm ngoái, 
  

   13. Cướp, giết, hiếp năm nay nhiều hơn năm ngoái, nhưng cứ sống cho hôm nay, ngày mai ra sao thì cứ ra. 
  

  14. Trẻ em VN có lòng cầu tiến nhất thế giới, vào lớp 1 đã phải tranh nhau thi, đậu mới vào. 
  

  15. Người dân chạy xe giỏi nhất thế giới. Có lần Michael Schumacher, mấy lần vô địch F1, qua VN còn phải thú nhận 
"tôi không dám chạy xe tại VN  

  
 16. Bác sĩ VN giỏi nhất thế giới về môn... phá thai. Có người phá "thành công" ngày mấy chục vụ, khoảng 10 ngàn/ năm, 

500 ngàn cho cả cuộc đời. Ai không tin, ra khu phá thai Từ Dũ, buổi sáng 8:30 là số thứ tự trên 300. 
  

   17. VN có nhiều tiến sĩ nhất vùng, và lại học rất giỏi. Người Mỹ kém thông minh nên phải học ít nhất 4 năm sau đại 
học, chứ tại VN có khi chỉ cần... vài tháng. Trên báo Quân đội Nhân dân, nay các bài bình luận tầm phào cũng do các 

Tiến sĩ, Thạc sĩ viết ra, huống gì các bài xã luận bao la bát ngát khác, chắc phải là Tổng Tiến sĩ mới viết nổi. 
  

 18. Bất động sản có giá cao gần nhất thế giới. 
  

  19. Tỷ lệ xe máy trong thành phố nhiều nhất thế giới. 
  

  20. Thủ đô Hà Nội lớn (mở rộng) với tốc độ nhanh nhất thế giới. 
  

  21. Tạo ra được 1 tầng lớp phụ nữ muốn lấy chồng nước ngoài góp phần truyền "gen" VN ra khắp thế giới. 
 

22-  Ai bị bắt thì kệ họ. Ai có dịp ăn hối lộ thì cu an - Ai dua thi cu nhan 
 

23.- VN là xứ tự do nhứt thế giới muốn  cướp túi xach , cuớp xe Honda , dựtt  giây chuyền , giết người vi   1 chuyện 
không đâu , hiếp dâm  .. 
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24.  Massage - Bia ôm - Chơi bời  -   Coi phim  sex  nhều nhất  thế giới 
 

Còn 1000 chuyện  nữa kể  ra được như chuyện Nhân dân Tự vệ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 .-Tiền làm động Tâm, Tiền sinh bất Tịnh 

 
Tỳ Kheo Thích CHÂN TUỆ 

Chủ Nhiệm PHTQ.CANADA 
 
Đã qua ba ngày Tết - Quý vị đã thấy các chùa Phật Giáo biến thành "chợ trời, rạp hát..." như thế nào! 
Xin xem bài viết của Tỳ Kheo Thich Chân Tuệ dưới đây. 
Mọi nhận thức đều do cái TÂM của từng người! 
                                                                                                                                            
 Các Thầy “Thích Đủ Thứ” đã biến Chuà Chiền Cửa Phật thành  các "siêu thị Phật” !!! 
  Tu hành trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay rất khó. Tu trong xã hội Âu Mỹ với nền kinh tế thực dụng càng khó 
hơn. 
Dịch xây chùa và phấn đấu làm trụ trì của các tu sĩ Việt nam  tại các xứ Âu Mỹ đang diễn ra như một chiến trường. Tiền! 
Tiền! Tiền! trở thành tiếng réo gọi, át tiếng cầu kinh và niệm chú. Các thầy đã biến chùa chiền thành các “siêu thị Phật”. 
Thầy chưa có chùa thì lo vận động chạy đôn chạy đáo mua đất mua nhà xây chùa dựng tượng. Thầy có chùa rồi thì có bao 
nhiêu là dự án xây dựng để kêu gọi Phật tử đóng góp. 
Đồng tiền đã làm cho cửa Thiền thành chợ Trời buôn thần bán thánh.  
Không có cách kiếm tiền phàm tục nào ngoài đời mà không có trong các chùa: Xổ số, lô tô, đại nhạc hội, tiệc ăn uống gây 
quỹ, bán đấu giá, ký sổ cúng dường hàng tháng, mượn vốn không lời… đang trở thành bệnh dịch biến cửa chùa là nơi tôn 
nghiêm thành nhà hàng bán đồ ăn, biến sân chùa thành sân khấu cho ca sĩ hát hỏng nỉ non uốn éo, biến Phật đài trang 
nghiêm thành nơi bán và ký gởi tượng Phật.  
Tất cả những phương tiện hoằng dương chánh pháp thiêng liêng của Phật giáo Đại thừa đang biến thành dịch vụ thương 
mãi. 
Cầu siêu: tiền. Dâng sớ cầu an: tiền. Ma chay, giỗ kỵ: tiền.  
Xuống cấp thấp nhất là các thầy thu tiền và bỏ tiền vào túi. Hình ảnh đọa lạc nhất là có những thầy chuyên nghiệp lên sân 
khấu, cầm micro thay vì nói pháp thì thao thao nói lời thuyết phục vận động xin tiền. Ôi, hồng ân Tam Bảo, long thần hộ 
pháp làm sao mà tha thứ được. 
Những Phật tử mê tín, đầu óc mù mờ u tối đã xem các thầy chùa như Phật thánh. Họ không hiểu rằng đưa phương tiện vật 
chất vào tay nhà tu là đang làm thay cho ma quỷ tới phá đường tu thanh tịnh của quý thầy. Khi đầu óc đã dính mắc lo nghĩ 
tới tiền, tới chùa to tượng lớn, tới thế giới màu mè hình tướng thì vô hình chung nhà tu đã không còn an trú trong giới 
luật. 
Đạo Phật Việt Nam đang đi sai đường trầm trọng vì đang lâm vào hai tình trạng cực đoan. Số các thầy sống ở “cõi trên” 
thì lo nói toàn những chuyện cao siều huyền hoặc. Số các thầy đang đoạ lạc vào tham ái thì biến đạo Phật thành mê tín dị 
đoan để làm phương tiện kiếm tiền. 
Thật ra, các thầy ra ngoài giới luật chỉ là nạn nhân (KHÔNG ĐÚNG,Mấy sư bây giờ cũng còn tham sân si). 
  
Thủ phạm chính là những người mang danh Phật tử mà không chịu hiểu Phật, đem vật chất làm sa đọa các thầy (các sư 
thấy phật tử làm không đúng có quyền từ chối vì sư hiểu rõ thế nào là tu). 
  
Xin các thầy tỉnh táo lại để khỏi trễ đường tu. 
Xin các đạo hữu Phật tử hãy cùng nhau đứng ra xây chùa dựng tượng. Nhưng tuyệt nhiên xin đừng làm sa đọa quý thầy 
bằng cách đưa tiền, chính là đưa thuốc độc đến cho bậc chân tu. 
Đức Phật và Thánh chúng ngày xưa ngày ngày khất thực, chỉ cần có miếng ăn đạm bạc ngày một bữa mà nuôi sống xác 
thân để thanh tịnh tu hành. Các thầy ngày nay ăn uống có kẻ hầu người hạ, bữa chính bữa phụ thật là đã lạc đường quá xa 
về xứ Phật. 
Đôi điều chân thật nói ra, xin các thầy và Phật tử hoan hỷ suy gẫm. 
  
VP.PHTQ.CANADA 

297



 298 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 .-Sướng khổ tự nơi ta   
Thông điệp đầu năm của Đức Đạt Lai Lạt Ma 

  
DHARAMSHALA: His Holiness the Dalai Lama extended New Year greetings to foreigners attending his teachings at 

Sera Jey Monastery in Bylakuppe, Karnataka, India, on 1 January 2014. 
 

“I would like to express my greetings and Happy New Year. 
Actually, whether the coming year becomes happy year or miserable year, depends on us. 
On the first day of the New Year, we should be more determined to be more sincere and 

compassionate human being. And try to create inner peace first within us and then share with other people to build a 
happy year,” His Holiness the Dalai Lama said in the message. 

  
(Watch video)  

http://www.dalailama.com/webcasts/post/309-new-years-message 
 

Dharamsala: Đức Đạt Lai Lạt Ma chuyển lời chúc mừng năm mới đến những người nước ngoài tham gia buổi thuyết 
giảng của ngài tại Tu viện Sera Jey ở Bylakuppe, thuộc Karnataka, Ấn Độ, ngày 1 tháng Giêng năm 2014. 

  
"Tôi xin gửi lời chào mừng của tôi và Chúc Mừng Năm Mới. 

Trên thực tế, cho dù năm tới sẽ trở thành năm hạnh phúc hay năm đau khổ, tùy thuộc vào chúng ta. 
Vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta nên quyết tâm hơn để trở thành một con người chân thành hơn và từ bi hơn. Và 

hãy cố gắng tạo ra sự an lạc nội tâm trước hết cho chúng ta và sau đó chia sẻ với những người khác để xây dựng một 
năm hạnh phúc ", 

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói trong thông điệp. 
(Bachhac) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 .-Phật dạy về Thời gian – Nghiệp báo 

 
1- Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta 

cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.  
 

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. 
Khi chim chết, kiến ăn nó. 

Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, 
Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. 

 
Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, 

Nhưng đừng quên rằng, 
Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. 

Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, 
Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. 

Hãy là người tốt và làm những điều tốt. 
Thử nghĩ mà xem, 

 
Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý, 

 
Nhưng sao chúng ta lại không xử dụng nó theo đúng ý của Ngài: 
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1- Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta 
cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau. 

 
2- Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng 

ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai. 
 

3- Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói 
những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người 

khác. 
  

 
 

4- Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai 
có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát. 

  

 
5- Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải 

được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài. ,_._ 
 

Một bài kinh rất hay để mình đọc mỗi ngày ít nhất 1 lần. Không biết mình có thể thực hành được không? 
Dễ mà khó đấy. Luật tạo hoá Thuyết nhà Phật đã dạy sắc sắc không không. Rất ngắn gọn nhưng vô bờ vô bến !!! 

 
. / . 
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Tạo Hóa lư: Lò Cừ 
 

                    
                              Cây  đẹp: Có Hình dáng người đẹp                       Hoa đẹp : Crown Imperial 
 

                       
Chim đẹp:  Nặng Tình Uyên Ương 
 

      
Cá đẹp : Đẹp Duyên Đực Cái 

 
Ngưới đẹp :Nhân Chủ 

 

                          
( 1 )                                                      ( 2 ) 

( 1 ) : Bàn Cổ: Mẫu người to lớn với công trình Sắp thế ký: “ Thuỹ phán Âm Dương “ 
( 2 ) : Con Người Vũ trụ Á Đông: Có Tâm ( vòng Tròn ) Vật (hình vuông nội tiếp) hài hòa. 

( Mẹ Tròn ( vô biên) con Vuông ( Hữu hạn )  giao hòa.
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Cội Nguồn Dân tộc ( Hình Bìa sau ) 

 
I.- Hình thức 

 
Hình thức về Cội nguồn Dân tộc là Lăng Vua Hùng  cùng với ba Ngôi Đền Thượng, Trung, Hạ  tại Đỉnh Núi Ngũ  Lĩnh 
thuộc Tình Phú Thọ, đây là nền tảng hữu hình của Văn hoá Việt Nam.   Hàng năm vào ngày 10 tháng Ba Âm lịch, con 
dân Việt   trẩy Hội  đến đó thờ cúng Ngài, để nhớ đến Tinh thần dựng nước của Tổ.Tiên. 
 

II.-Nội dung 
1.- Biểu tượng: Quốc biểu của Việt Nam là Tiên Rồng. 

 Tiên là biếu tượng của Chim Hải Âu, thuộc loài lưỡng thê có khà năng bay “ lên đỉnh núi cao “ để thăng hoa 
cuộc sống, khi tiếp xúc với bầu trời cao rộng, cõi Lòng con Người  được rộng mở, nơi Thanh Tĩnh này giúp  tu dưỡng 
được Tình yêu bao la,, cuộc sống được nhẹ nhàng than thoát như Tiên.  Chim  Âu thuộc loài lưỡng thê, không những sống 
trên  Đất mà cũng có thể  xuống Biển kiếm ăn để gặp được Rồng. 
 Rồng là Biểu tượng của Rắn ( Giao Long và Xả Long ) có thể lặn “ xuống Biển sâu thẳm , nơi đây lại cực 
Động, nên giúp luyện Trí để biến thành Rồng, Rồng có khả năng tung lên Trời làm mưa làm gió để gặp Tiên. Nhờ lặn 
sâu, nên giúp Lý trí phàt triển được viên mãn, nên chu tri, tránh được cảnh phỉến diện, 
 Tiên lên Non cao, Rồng xuống Biền sâu chỉ là bước “ Thù đồ “ để phát triển Bản sắc khác biệt của nhau, 
nhưng lại tương giao, tương hoà tương hợp ( cánh Đồng Tương ) tưc là “Đồng quy “ để sống Hoà thuận với nhau, Hoà 
thuận là nguồn của Hạnh phúc.   Đây là biểu tượng của cảnh “ thuận Vợ thuận Chồng, tát Bể Đông cũng cạn “ .  Nhà Nho 
bảo: “ Quân tử chi Đạo, tạo đoan hồ phu phụ “ , Đạo đây là “ Đại Đạo Âm Dương hòa “ vì Âm Dương có hoà thì Gia đạo 
thành .Gia đình là nền tảng của Xã hội, nên Gia đình vô cùng quan trọng. 
 

2.- Tinh thần 
Chuyên Tiên Rồng  chỉ là Biểu tượng để thăng hoa cuộc sống như  tên Việt muốn chứng tỏ, Việt có nghĩa là vượt qua mọi 
khó khăn trở ngại để vươn lên  cho siêu việt, tứ Lượng vươn lên tới Phẩm. Phẩm đây là Nhân phẩm.  Tiên Rồng không là 
chuyện có thực mà là Biểu tượng giúp chúng ta thăng hoa cuộc sống  bằng cách tu dưỡng Nhân phẩm. 
Qua Biểu tượng Tiên Rồng chúng ta có Ngạn Ngữ : Mẹ Âu Cơ: Non Nhân, Cha Rồng Lạc Long: NướcTrí, con Hùng 
vương: Hùng Dũng ( Hùng là sức mạnh Thể chất bên ngoài, Dũng là sức mạnh Tnh thần bên Trong). Nhân, Trí, Dũng 
là Tam cương của  Nhân dân Việt . Trí cũng tượng tự như   Nghĩa: Lễ, Trí, Tìn.  Nhân Nghĩa cũng được goị là Hồn 
Thiêng Sông ( Nghĩa )  Núi ( Nhân).   Đây là giá trị ngàn xưa của Việt Nam, được kết tinh từ thới Văn hoá Hoà 
Bình và đã giúp lập quốc tứ thời Hồng Bàng, trước Thuỷ Tổ Hiên Viên Hoàng đế của Tàu 182 năm, nhưng đã  bị 
Táu cướp giật và đánh tráo Chủ quyền!, thành ra Lạc  Hồn. 
 

III.- Tại sao  lại phải tìm về Cội Ngồn Dân tộc? 
Vì đa số con Dân Việt đã bị Lạc Hồn. Hồn đây là Hồn Thiêng Sông Núi, là Tình Nghĩa Đồng bào.  Nguyên do bị Lạc 
Hồn là  bị Tàu cai trị hơn 1000 năm, họ chiếm  hêt mọi thứ nhất là văn hoá ,và vu cho là dân Nam Man. Họ cướp Văn hoá 
rồi xuyên tạc cho thành bá đạo, xóa vết tích Chung của chủng Việt để nhận làm của Riêng Tàu.  Mặt khác khi cai trị họ áp 
bức bóc lột cho đói nghèo và ngu dốt, sau đó lại nhiều lần đem đại quân qua đánh phá, làm cho Dân Việt ngóc đầu không 
nổi. Kịp khi Pháp độ hộ thấy Văn minh Tây phương sáng lạng quá, chê Cha ông là quê mùa lạc hậu. Sau đó dân Việt lại 
bị phân tán ra khắp nơi, học được nhiều thứ khác nhau, nhưng không tìm ra mẫu số chung để đoàn kết lại mà cứu nước và 
Dựng nước. Từ ngày CSVN rước Xít Mao Hồ về làm Tổ thay cho vua Hùng, thì tình trạng phân hoá càng ngày càng trầm 
trọng; con người thì bị giáng cấp, Văn hoá thì bị suy đồi, suy ra là do  mất Gốc.  
 

IV.- Tìm lại Gốc để làm gì ? 
Thưa: có ba lý do: 
  Thứ nhất: T.G. Kim Định đã  chứng minh Gốc Dân tộc tuy cũ rất cũ, vì nó được kết tinh tứ nèn Văn hoá sớm 
nhất của Nhân loại, mà nguồn gốc bắt nguồn tứ Dịch lý tức là Thiên lý, không những chung cho  Dân tộc mà cả Nhân loại 
nữa, không những có khả năng đoàn kết Dân tộc, mà có thể sống hoà với những Dân tộc khác..  
 Thứ hai là tuy rât cũ nhưng cũng rất mới, vì nó rất hợp với thời đại khoa học toàn cầu hoá ngày nay.  
 Thứ ba là  Cội nguồn Dân tộc là nền tảng của Triết lý Nhân sinh, có khả năng giúp con người sống hoà với nhau, 
cũng như có lộ đồ xây dựng các Cơ chế xã hội quân bình để mưu hạnh phúc cho toàn dân, cũng như sông chung hoà bình 
với các nước trên thế giới. 
 


