VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Xưa nay các đảng phái Chính trị khi ra làm việc Quốc gia thì cứ trưng ra một Quốc
sách cho là Lý tưởng Trị Quốc An Dân, bình Thiên hạ để vận động người dân tham
gia , nhưng họ không hề để ý đến tình trạng khi Khoa học Kỹ thuật phát triển cao độ thì
sẽ gây ra nạn Phân hoá Dân tộc, tình trạng chia rẽ Dân tộc này ngày càng trở nên
trầm trọng, nếu không tìm ra nguồn gốc của sự Đoàn kết Dân tộc ở đâu thì dầu có hô
hào Đoàn kết đến khan cổ nổ họng thì Dân chúng vẫn không kết đoàn được, do đó mà
công trình kiến Quốc không bao giờ đi tới thành công .
Còn CSVN thì đặc biệt hơn, một mặt hô hào bảo vệ và phát huy Truyền thống Văn
Hóa Dân tộc để kêu gọi nhân dân đoàn kết, nhưng lại làm ngược lại bằng cách đả
phá Tôn giáo cho là dị đoan, tiêu diệt Nho giáo, cho là lạc hậu, đồng thời cho Văn
minh Tây phương là đồi truỵ, nên tịch thu hết sách vở đem đốt,một số đem cất dấu vào
thư viện, không cho ai đọc, việc này kẻ thù Bắc phương đã tìm mọi cách thực hiện qua
hàng ngàn năm mà chưa thành công, nay Bắc phương đem Mác Mao ra dụ, mượn tay
CSVN làm giúp để tiêu diệt nhân dân Việt Nam bằng cách Ngu hóa và Bần cùng hóa
vá Sa đọa hóa!!!.
Đoàn thanh niên CS và Thiếu nhi quảng khăn đỏ là hai đội quân tiền phong tiêu diệt
Văn Hoá . Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã thở than về những Thiếu nhi còn ngây tơ
mà đã biến thành chiến sĩ cách mạng :
Mở miệng ra là chửi mắng bất kỳ ai
Có thể giết người vì miếng sắn củ khoai!
Vì lạc Hồn Dân tộc nên CS VN đã dùng mọi thứ Bịp bợm để cổ động nhân dân tiêu
huỷ Truyền thống Văn hoá gần 5 ngàn năm của Dân tộc để rước Chủ nghĩa Mác Lênin,
Staline, Mao Trạch Đông thay thế vào, nhưng Duy vật biện chứng, Duy vật sử quan
và Kinh tế chính trị học nhất là “ Cách mạng triệt để “ Dân chủ Nhân dân của Mao
toàn là thứ độc dược giết người, nay cả thế giới đã vất thứ giấy lộn ấy vào sọt rác,
nhưng Trung cộng và CSVN vẫn cố bám vào để giữ ngôi và giữ Của cướp.
Khi nắm được chính quyền, CS VN phải dùng đến vấn đề Bạo lực để bó mọi người lại
một đống với nhau và Nhân danh Công bằng xã hội để dụ đại chúng đa tạp THIẾU
HIỂU BIẾT đoàn kết lại mà làm cách mạng để tước đoạt Tự do và Tài sản người giàu có
và của toàn dân để làm ăn tập thể , thực sự họ chẳng hiểu gì về những vấn đề quan
trọng và phức tạp của sư Đoàn kết Dân tộc qua 4 vấn đề sau:
I.- Truyền thống
II.- Dân tộc Tính
III.- Đại chúng Tính
IV.- Vấn đề Đa / Nhất
Có hiểu rõ được những vấn đề trên thì mới nhận ra được Sự Đoàn kết là Hướng chung
của Dân tộc gồm Đa phương quy Nhất , đa phương đây là : Trời / Người /Đất,, mọi
thành phần trong Dân tộc cũng như Trên / Dưới, Trước / Sau , Trong / Ngoài, Nhỏ
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/To, Đơn giản / Phức tạp, Tinh vi/ Vĩ đại . .. Tất cả đều là cơ cấu của Vũ trụ với
nguồn Biến dịch bất biến theo Dịch lý.
Khi Đa phương được kết hợp thành Nhất và đã được lưu truyền thành Truyền thống
thì Dân tộc mới có đủ Nội lực để móc nối Đa phương lại làm Một mà đoàn kết với
nhau, khi đó mới có đủ Nội lực để lo việc Nước, đó là Nguồn Tâm linh.
Tâm linh là nguồn Tình Thương có mãnh lực Nối kết mọi phần mớ lại với nhau để
xây nhà dựng nước theo Chính Nghĩa .
Các nhà Triết học thương thặng của nền Văn minh Tây Âu như Socrate, Platon,
Nietzsche, Jaspers, Heidegger đã mãi miết đi tìm, nhưng mới đến được trước Cửa, còn
phương Đông thì Tổ Tiên Việt như Phục Hy / Nữ Oa, Âu Cơ / Lạc Long đã cảm
nghiệm và thể nghiệm được nguồn Tâm linh từ 5, 7 ngàn năm về trước, T.G. Kim
Định đã đề cập tới trong 3 bài dưới đây về Hướng chung của Dân tộc :

HƯỚNG ĐOÀN KẾT CỦA DÂN TỘC
QUA VẤN ĐỀ THỐNG NHẤT, DÂN TỘC TÍNH & ĐẠI CHÚNG TÍNH
I.- VẤN ĐỀ THỐNG NHẤT
( Triết Lý Giáo Dục - Kim Định )
.
I.- TRUYỀN THỐNG
1. Truyền thống và những Truyền thống
“ Trước đà gia tốc tiến bộ của thế giới hiện nay mà đi nói chuyện về Truyền thống có
tránh khỏi tiếng cổ hủ chăng? Husserl bảo: “La tradition est l’oubli des origines” ==
truyền thốnglà quên nguồn gốc. Nói thế cũng như nói rằng Truyền thống là Vong bản.
Thì ra Vong bản lại gây ra do những người chủ trương Truyền thống?
Truyền thống có phải là nơi ương Tính ỷ lại, là chỗ nhìn Vũ trụ dưới khía cạnh Tĩnh như
bọn Nho gia tưởng Vũ trụ bao giờ cũng có thế: cổ nhân thấy vậy chúng ta cũng phải thấy
vậy?
Hỏi rằng Cơ cấu xã hội tức môi trường sinh hoạt xã hội thời nay có giống cơ cấu xã hội
thời thánh hiền không?... Ý thức con người thời nay về Nhân vị mình có giống với ý thức
con người bộ lạc xưa chăng? Sao không coi thánh hiền cũng là người sống trong không
thời gian cũng mang nặng ấn tích của thời đại các ngài, lại mất giờ tưởng nhớ tới thời
hoàng kim xưa cũ? Thiếu lý trí suy tư hay sao lại cứ ý lại vào tiền nhân coi các ngài như
ý nghĩ, nói thay cho mình?...
Đấy là đại khái những lời tố cáo nhóm Truyền Thống.
Nhóm này đã xuất hiện từ mấy chục năm nay ngay bên Âu Châu nó phát nguyên từ
tình trạng khủng hoảng Tinh thần.
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Trong những người ưu thời mẫn thế lo tìm thuốc cho con bệnh thì nhóm Truyền thống là
một. Thật ra đó là vấn đề cố hữu trong nhân loại Đông cũng như Tây. Pháp gia tố cáo
Nho gia là cổ hủ cũng như vấn đề cũ mới ở bên trời Âu hồi Phục Hưng.
‘ “ Theo chỗ chúng tôi nhận xét thì hai bên Cựu và Tân phải cả và trái cả. Là vì vấn đề
khác phức tạp mà rất ít người phanh phui ra manh mối. Do đó cần phải đưa lên bàn mổ
xẻ, nhất là về phía Triết lý Đông Phương từng bị đả kích là nệ cổ mà chưa có lần nào
bày tỏ quan điểm của mình cách hệ thống mạch lạc. Đó là điều chúng tôi khởi công
góp phần ở đây. Điều cần nhận xét trước hết là sự sai biệt về nội dung mà người ta
thường hiểu về hai chữ Truyền Thống.
Thường thì người ta hiểu Truyền Thống là Tập tục, là những cái gì lưu truyền từ đời
này qua đời khác. Có thứ Truyền thống Quân đội, truyền thống Gia tộc, truyền
thống Hương thôn, truyền thống Tôn giáo v.v... sự thực ra đó chỉ là những Tập tục
lưu truyền, những Thể chế cũ kỹ, và đó là những bia rất đích đáng cho những lời
công kích trưng lại trên kia.
Lại còn có những lối học Từ chương nhai lại chữ nghĩa bề bộn kềnh cơi, để cho Văn
tự cướp mất Tinh thần mà cũng gọi là Truyền Thống. Sự thực đó chỉ là truyền Chữ,
truyền Nghĩa, truyền Sách, truyền Vở chứ đâu có đáng gọi là Truyền Thống.
Vì Thống là cái Thống ( tất cả gồm cả, tổng quát ) Kỷ ( phép tắc, cương kỷ ) , Thống
Quan, ( xem ở chỗ rộng lớn ) tức cái nguyên lý Thống nhất thâm sâu, nó liên tục và
hiện diện cách u linh trong mọi câu nói, bề ngoài coi như rời rạc nhưng thực ra đều
nhịp theo một Tiết điệu.
Chỉ đáng gọi là hiểu được một Hiền triết là khi nào đã có thể tham dự vào được cái
quá trình sinh động của làn sống Tâm linh ngầm chảy đó, nó luôn luôn sống và đủ
khả năng để tỏa thêm những tia Sáng mới có sức soi rọi và gợi dậy biết bao Tiềm lực
đang nằm chết giấc trong cái xó tối do Chữ Nghĩa gây nên, và phát động một lối suy
tư mới, cảm nghĩ khác trước cho hợp với những hoàn cảnh mới xuất hiện.
Muốn được như thế thì không phải nhai sách vở cũ mà được, Chữ Nghĩa hay tới đâu
cũng là đồ chết và chỉ có người sống mới làm cho chúng sống.
Khổng viết: “Đạo thính nhi đồ thuyết, đức chi khí đã”. Cái đạo mới nghe qua tai ở đầu
đường này vội đem ra thuyết với giảng ở đầu kia, chưa kịp suy tư un đúc lại,thì đấy là
làm việc của người gánh rông đường (colportage) . Như vậy có đạo có đức cũng chẳng
bằng không có còn hơn.
“ Chấp đức bất hoằng, tín đạo bất đốc, yên năng vi hữu yên năng vi vô ” (L.N. XIX.
Giữ đức mà không hoằng đại ra. Tín đạo mà không đốc thật chân thành, thì dẫu có đọc
trơn thập tam kinh đi nữa phải kể là có Truyền Thống hay là không có Truyền Thống?
Vậy thì Truyền Thống chúng ta bàn ở đây là có ý nói đến mối Quán Thông Thiên
Địa, nó là Linh hồn của cái học Truyền Thống cũng gọi là Nhân Bản Tâm Linh.
Bao lâu chưa đặt lại được nền Nhân Bản và bao lâu chưa khơi được suối mạch Tâm
linh thì bấy lâu chưa có Truyền Thống, mà chỉ có Lưu truyền, Truyền tụng chi đó là
những cái chỉ cần đọc đi cho biết, chứ không đòi đọc lại, nghĩa là từ những điều tiền
nhân truyền lại không chịu tìm hiểu đến chỗ Tinh vi để có thể nhập Thần, để mà
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hoằng hóa thích nghi không những cho hợp với thời đại mà còn hướng dẫn đến
những chân trời mỗi lúc mỗi mới mẻ mỗi bao la.
Đấy mới là Thống. Thống không là ngồi mà ôm mà ủ, nhưng là đi lên mãi trên con
đường Đạo tiến xoáy ốc vào Vô biên ( Tâm linh ) . Như vậy là một con đường đầy
hứng khởi.
Vậy để cho sự tiến hành được chu đáo, chúng ta sẽ bàn qua về những người đã xướng lên
con đường Truyền Thống bên Tây Phương. Sau đó sẽ nói đến đường lối cụ thể hợp
cho Đông Phương hơn để đi vào hiện thực.
Trước hết là ba người xướng khởi về phía Tây Âu là Nietzsche, Jaspers, Heidegger.
2.- Nietzsche: người nhận ra chỗ đứt dây Truyền Thống.
Nietzsche là người đầu tiên đã đề nghị Truyền Thống như phương dược chữa đời, vì
ông cho rằng sở dĩ Triết học cổ điển thất bại thì truy căn ra, chính là tại những ông Tổ
Triết học đó làm đứt dòng Truyền Thống.
Nietzsche tung ra những lời kinh khủng như: “Socrate le premier décadent et
Platon est antiantique”. Socrate là người đầu tiên đã sa đọa và Platon là người
chống lại người xưa (tức chống Truyền Thống). Phải hiểu được dòng truyền thống
triết học cổ điển nơi Socrate là sáng lập, Platon là triết gia ưu tú (philosophie par
excellence) mới hiểu được tính chất đảo lộn của câu nói trên.
Những ý tưởng đó Nietzsche đã quảng diễn qua các tác phẩm của ông, nhưng nó đã nổ
lên như tiếng sét trong cuốn đầu tay nhan đề là La Naissance de la tragédie. Ở đây tôi sẽ
tóm lược mấy trang chính (từ trang 67-76).
Tuy có vẻ mạnh mẽ xúc động nhưng nếu không biết thì khó lòng nắm được then chốt con
đường triết học hiện đại.
Nietzsche cho rằng Hồn sâu xa của Hy Lạp chịu ảnh hưởng của Đông Phương huyền
bí nên cũng có một dòng Huyền niệm đi liền với một dòng Tư duy sáng sủa.
Huyền niệm tượng trưng bằng thần Dionysos quan thầy của sự Sinh, sự Tử và Phục
sinh, của sự say mê và Tiềm lực.
Còn thần Apollon có tên là sáng láng, thần của Hào quang, của Hình thức với
những đường cong rõ rệt.
Hai thần đó luôn luôn giằng co cấu kết lấy nhau tương tự như kiểu Âm Dương tương
thôi của Kinh Dịch. Sự phối hiệp đó được tượng trưng bằng Bi kịch (tragédie) diễn
tả những sức sống vươn lên trên đường chinh phục bất chấp đau khổ.
`
Promethée ăn cắp lửa Trời bị trói ngửa trên đỉnh núi Caucase cho kền kền đến
moi gan là tiêu biểu Dionysos, một Thần bị đau thương bị tùng xẻo, nhưng nhờ có
Nhạc cứu thoát và trả lại sự sống cho Promethée. Đó là Hồn Truyền Thống của Hy
Lạp.
Cái Hồn ấy đã bị một tân quỷ tên là Socrate bóp chết bằng tuyên dương Lý trí: lấy
Ý thức sáng sủa minh nhiên mà xua đuổi năng lực ẩn tàng, do đó cũng xua đuổi
luôn cả bi kịch tức cả Thơ cả Nhạc, và toàn bộ Nghệ thuật.
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Thời đó giới trí thức Hy Lạp coi Socrate như một người phản dân tộc, phản Truyền
Thống. Ý kiến đó đã kết tinh lại trong vở kịch “Dans les Nuées” của Aristophane.
Strepsiade sai con là Phidéppide đến học phương pháp biện luận với Socrate để về cãi
kiện cho khỏi trả nợ. Phidéppide đến học với Socrate và đã trở nên biện sĩ tài danh,
không những đuổi được chủ nợ, mà tống cổ luôn được cả ông bố ra khỏi nhà nữa.
Bấy giờ Strepsiade mới mở mắt ra tìm đến đốt nhà Socrate... Trong vở tuồng đó
Aristophane giới thiệu Socrate như một biện sĩ tiên phong, một biện sĩ đầu sỏ bao
gồm mọi khuynh hướng nguỵ thuyết về sau, cố ý chống đối Truyền Thống để đi
nhận những thần tượng bấp bênh (biểu hiện bằng phù vân nuées) và xúi thanh niên
đi vào con đường cá nhân buông thả.
Socrate không viết gì, và ông nói rõ ông không biết gì. Đang khi nơi các người sáng tác
khác thì bản năng là một tiềm lực kiến thiết có tính chất tích cực, còn ý thức là một sự
phê bình tiêu cực, trái lại nơi Socrate bản năng được trao cho có việc phê phán còn ý
thức mới giữ vai trò xây dựng. Có lẽ vì đặt ngược lại như thế nên Socrate chỉ biết phê
bình mà không hề kiến thiết và ông thiếu hẳn óc Huyền niệm, bởi năng khiếu biện lý
đã được vun tưới đến mức phát phì nên ông đã cắt đứt với dòng Truyền Thống.
Hình như ông cảm thấy đó là một tội ác nên ông đã đón nhận lấy cái chết mà lẽ ra ông có
thể tránh được dễ dàng. Socrate chết đi đã để lại cho thanh niên Hy Lạp một lý tưởng mới
mà trước kia chưa hề có. Platon đã hy hiến trọn vẹn thiên tài ông cho lý tưởng mới
này. Ông đã đem các tập Thơ ông sáng tác đốt đi hết để được trở nên môn đệ
Socrate và tài Thi sĩ của ông đã bị dồn ép và lẩn vào Suy tư để đẩy nó đến những
miền xa lạ cho tới lúc đó chưa ai thám hiểm tới. Nietzsche ví các sách đối thoại của
Platon như những chiếc thuyền của người di cư từ thế giới cũ đi sang tân đảo, trong
đó Thi ca bị đắm tàu may mắn đã được vớt lên và cho ngồi cú rũ một góc nhỏ xíu và
phải đau đáu phục tùng hoa tiêu Socrate ( tức Lý trí ).
Platon đã để lại cho hậu thế một mẫu tuyệt hảo của nghệ thuật mới đó, một thứ tiểu
thuyết mà người ta có thể định nghĩa như ngụ ngôn của Esopho được phóng đại.
Trong đó Thi ca bị chết ngạt, còn lại có Tri thức tinh ròng mà Socrate cho đấy mới
chính là nhân đức (la vertu est le savoir). Đôi khi âm thần giục ông học nhạc
“Socrate! Étudie la musique” nhưng nấn ná chần chờ ông lại cho Triết học là cao
hơn cả đến độ độc hữu, còn Nhạc vẫn bị ông coi là cái gì tầm thường của lê dân.
Ông chỉ còn tin có Lý trí mà ông cho là được hướng dẫn với nguyên lý căn nguyên
(causalité) mà ông nghĩ nó đủ khả năng thấu đến những đợt cuối cùng của Tính Thể
(Sein): suy tư không những biết được Tính Thể mà còn sửa chữa lại được những gì
lầm đường. Ông đã gán cho Tri thức một giá trị tuyệt đối, nên không còn nghĩ tới
các Tiềm lực khác nhất là “ Lực hành ”. Tri thức đã là nhân đức rồi, hầu như việc
làm không còn quan trọng chi nữa.
Thế là cái não tuỷ Dionysos tiêu tan dần, còn lại có cái vỏ đồ sộ Socrate (113).
Nói theo tiếng Kinh Dịch cái Âm tàng đã mất còn lại có cái biết Dương hiển hiện ở
ngoài vỏ. Truyền Thống bị gián đoạn từ đấy.
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Sự gián đoạn này càng ngày càng trở nên sâu xa nhất là từ khi có những người như
Descartes, Kant, Hegel đẩy Lý trí suy luận đến cùng cực, dốc bầu Văn hóa cho hết
mọi sinh lực, còn lại có cái vỏ kềnh cơi.
Phân tích như trên là Nietzsche đã đặt ngón tay trên chính căn bệnh của thời đại.
Bây giờ chỉ còn việc bốc thuốc và đó sẽ là làm thế nào nối lại được dòng Truyền
Thống đã bị cắt đứt trên kia. Đó là một sứ mạng tối quan trọng liên hệ với vận
mạng nhân loại mà Nietzsche cầu ước cho nước Đức hiện thực được. Muốn thế cần
phải đi sâu vào tinh thần của Hy Lạp cổ đại. Đồng thời phải đả phá dĩ vãng kể từ
Socrate đến nay, bởi vì dĩ vãng này đã đi ngược lại với Truyền Thống.
Chủ trương Nietzsche ở đây là cả một chìa khóa giải được mối mâu thuẫn rất lớn
người ta thường gặp khi đọc ông.
Tại sao có lúc ông đả phá dĩ vãng, có lúc ông lại tuyên dương dĩ vãng?
Thì ra dĩ vãng ông tuyên dương đó chính là Truyền Thống tiền Socrate, còn dĩ vãng
ông đả phá là dĩ vãng hậu Socrate mà chúng tôi dịch là Tập truyền (Ecce. 97).
Việc công phá này ông đã khởi đầu với những cái nhìn thật sâu sắc và tế nhị, nó dành
cho ông công đầu trong việc nhận thức và tìm lại nguồn Truyền Thống. Nhưng còn
việc xây đắp để nối lại Truyền Thống thì ông mới thành công có ít. Bởi vì một mặt
sách vở tiên hiền Hy Lạp lưu lại đến đời nay chỉ còn được ít câu tản mát (fragments). Mặt
khác vì ông chưa đi sâu đủ vào Hy Lạp cổ truyền mà còn dừng lại nhiều ở đảo Crète, đảo
Sparte là những nơi thờ sức mạnh, và là xã hội có bầu khí nặng về giai cấp. Thành ra con
người lý tưởng ông đề ra nghiêng về ý chí mù quáng của sức mạnh (volonté de
puissance) và những phương pháp có tính cách sinh lý dễ hiểu trật ra bạo lực hơn là tinh
thần Tâm linh. Vì thế tuy ông giúp chúng ta hiểu rất nhiều về Âu Châu từ Socrate,
nhưng còn tìm về nguồn Truyền Thống để bắt con gà triết lý gáy lên một tiếng mới
như ông mong ước (d’arracher à la philosophie un nouveau chant du coq) thì chưa
hoàn thành. Chuồng gà bị ông lay đã sụp đổ vùi luôn cả ông như đền thần Moloch vùi
tướng Samson vậy. Tuy thế công việc của ông sẽ có âm vang rất lớn, gây nên nhiều nhóm
“Truyền Thống”. Ở đây chỉ nhắc tới Jaspers và Heidegger.
3.- Karl Jaspers người quy định thời kỳ truyền thống
Việc nối lại Truyền Thống được Jaspers nhấn mạnh trong quyển “La foi philosophiques”
và nhất là quyển “Le sens et l’Origine de l’histoire”. Quyển sau này tương đối dễ đọc
nhất của tác giả mà cũng là sâu sắc vào bậc nhất của ông. Trong quyển đó phần độc đáo
hơn cả là những trang ông bàn về thời Trục (période axiale) tức là quãng từ năm 800
đến 200 năm trước kỷ nguyên, thời mà ông gọi là giai đoạn bẻ gãy gông cùm Thần
thoại, để đi vào Thời Lý trí và Ý thức; một thời mà K.Jaspers cho rằng có nhiều nét
giống với thời đại chúng ta.
Chúng ta cũng đang trải qua một cơn khủng hoảng Tinh thần mà căn nguyên gần là do
khoa học cơ khí gây nên và hiện thời chúng ta chưa tìm được hướng đi cho đời sống;
cũng như quãng 800 đến 200 trước kỷ nguyên lý trí loài người thức tỉnh vì sự đi xa thấy
nhiều (có lẽ do sự bắt đầu cưỡi ngựa nên đi xa được). Nhưng lại có một điều khác biệt, ấy
là Thời Trục là một thời giàu về Tinh thần đến tột bực, còn thời ta “tuy có những
phát minh về máy móc lớn hơn những phát minh Thời Trục, nhưng về mặt Tinh
thần không gì có thể so sánh được với những suy tư của một Khổng, một Lão, một
Thích Ca (Sens Histoire, 173).
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Ông nhấn mạnh đến cái mà Nietzsche gọi là “sự trống rỗng của Âu Châu” “Nihilisme
occidental” nghĩa là Âu Châu không còn tin tưởng vào giá trị Tinh thần nữa; ông hô
hào phải trở lại những giá trị thời Trục (reprendre les valeurs de l’axe, 335 id) là thời
đã đặt nổi giá trị Truyền Thống mà ông cho là phương thuốc duy nhất để đoàn tụ
Nhân loại. “Không ai có thể đặt một nền tảng nào khác với nền tảng đã có từ
nguyên sơ” (La foi philosophie 153).
Không những không sợ Truyền Thống cản bước tiến, ông còn quả quyết: “lớn lên
trong Truyền Thống là một điều kiện cần thiết cho mọi nền Tư tưởng được súc tích,
miễn sao đừng tán ra những câu nói đại khái trừu tượng dễ hiểu cho Lý trí hay
khích lệ cho mối Tình bâng quơ nhưng không thiết thực vào đời sống”.
Vậy phải dùng Lịch sử mà tránh mối nguy cơ đó bằng cách khởi sự từ một dòng
Truyền Thống rất gần như Gia tộc, rồi đến Dân tộc, đâm rễ vào quá khứ bản thân...
ngoài ra phải mở rộng nhãn giới để tới đến toàn thể Nhân loại, để tìm ra trong thời
kỳ từ năm 800 đến 200 trước kỷ nguyên một sự nhận thức quyết liệt của loài người,
một sự thức tỉnh quy định cho mọi triển diễn xuyên qua các thời đại về sau.
Được như thế Truyền Thống sẽ không còn là một hệ thống của Ý tưởng băng giá,
nhưng sẽ mặc tính chất Cơ thể có miên tục, có những đỉnh cao chót vót, có những vĩ
nhân, những bầu khí, những sách kinh điển và bao ngành nhỏ tỏa ra trong sự diễn
tiến của lịch sử (Foi Philosophique p.156).
Chính vì muốn cho Truyền Thống trở nên nguồn sống quan thiết tới đời sống tư, nên
ông có dự những phiên hội “bảo vệ Âu Châu” (défense de l’Occident” do Henri Massis
tổ chức) nhưng đồng thời ông ý thức rõ rệt cần phải ngược dòng thời gian lên tới thời
tiền Socrate, lên đến thời Trục mới tìm ra dòng Truyền Thống chính tông, nhờ đó
mà cái nhìn của ông trở thành bao la rộng rãi, hơn hẳn những Triết lý về lịch sử
viết trước ông, vì tất cả vẫn còn đóng khung trong quan điểm cũ lấy Âu Châu làm
trung tâm duy nhất. Đồng thời Triết lý của ông là một bằng chứng cụ thể của sự trở lại
Truyền Thống đã không ngăn trở mà còn giúp cho ông có những tư tưởng sâu sắc lai láng
.
4.- Heidegger người vắt danh từ cho vọt ra tinh tuý Truyền Thống
Ông là người thứ ba tiếp tục đường Truyền Thống bằng một phương pháp đặc thù,
đó là một thứ ngôn ngữ học do ông sáng chế lấy để tìm cho ra nghĩa uyên nguyên khi vừa
mới xuất từ miệng các nhà Hiền triết Hy Lạp. Beaufret gọi Triết lý của ông là Triết học
gia phả (philosophie généalogique) nghĩa là tìm theo ngọn về Ngành qua Cành xuống
Gốc, đến Cội rồi Căn để. Từ những câu những chữ bị hiểu trệch nghĩa đã từ hơn hai
ngàn năm,Heidegger cố lần cho ra ý nghĩa uyên nguyên.
Và đây là then chốt Triết lý của ông. Ông cho rằng nền móng Siêu hình cổ điển đã sai
lạc vì hiểu chữ Tính Thể thấp hẳn xuống một độ tức là độ Hiện tượng của sự vật
thường nghiệm.
Do đó thay vì Être (Sein) hiểu là Tính Thể u linh, thì Triết học cổ điển làm đốc ra
nghĩa Hữu Thể một thứ vật thể. Être đốc ra étantité hay là ensemble des étants. Tính
Thể trong cõi Siêu hình đốc ra Hữu thể trong cõi Hiện thể hữu hình hay ít ra hữu giác: từ
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Thái Nhất đốc ra Đa tạp và khốn khổ hơn hết là tôn một Đa tạp nào đó lên làm Thái
Nhất.
Nói theo sách Luận Ngữ tôn “tiểu tri” lên làm “đại thụ” thì chỉ có được một thứ đại
thụ huyền hoặc, thiếu chất Bao dung của Thái Nhất và tất nhiên đâm ra Độc hữu
(exclusif) nhỏ nhen.
Triết học Cổ điển hỏng từ trong Cơ cấu là tại đó và Heidegger quen gọi là Triết học
thiếu căn cơ, thiếu Grund (tiếng Đức là nền tảng) cho nên nghĩa vụ của Triết gia hiện
đại là phải phá huỷ toàn bộ Triết học cổ điển (destruction complète) là phải nắm lấy
tay Triết học lôi cổ ra khỏi cái siêu hình sặc mùi vật thể đó.
Thành ra quyển “đưa vào siêu hình” của ông lại trở thành “đưa ra khỏi siêu hình”
như J.Wahl nhận xét rất đúng: introduction à la métaphysique trở thành extraduction de la métaphysique.
Vì nếu không làm được như thế thì mọi ý niệm đều hỏng từ nền. Con người thí dụ lẽ ra
phải Tại thể (Dasein) phải là mục đồng coi giữ Tính Thể hay nói theo Đông Phương lẽ
ra phải là “Con trời” hay là “Thiên dân” thì chỉ còn là dân mất Thiên, chỉ là con
nhưng không phải là của Trời mà là thứ con lạc loài, không nơi cư trú, lang thang
không chốn không nhà, không Tính thể chỉ có “Da” hiện tượng mà không có “Sein”
siêu linh thuộc Tính Thể. Người đốc ra một giống Ngợm, đi cà nhắc từ trong căn cơ!
Đó là đại để Triết học của Heidegger, nó khá gần với Đông Phương mà ông năng tỏ
long hâm mộ, và năng nhắc rằng cần phải trở lại với Hy Lạp cổ xưa để sửa soạn cho
một cuộc đối thoại trong tương lai với Đông Phương (có lần ông nói với Á Châu, có
lần nói xác định hơn với Viễn Đông). Essai et conférence. ‘
Những người hâm mộ ông như Beaufret thì hỏi chúng ta sẽ nhờ được chi bởi cuộc đối
thoại đó; nhưng những tay cự phách cỡ Heidegger không dám coi thường. Có điều cần
nói ra ở đây là với tôi thì Heidegger đáng ghét nhất trong ba người. Đọc Nietzsche tôi
nghe tâm hồn phừng phừng sôi nổi, đọc Jaspers như đứng trên đồi sứ mệnh để đặt những
cái nhìn cai quát trên rừng Nhân sự, đến khi đọc Heidegger tôi có cảm tưởng như đi vào
bụi gai, chui rúc trong những hang hốc âm u.
Riêng tôi giận tác giả ở hai điểm. Điểm nhất là cái lối tán tự của ông thật oái ăm khúc
khỉu, nó càng hóc búa hơn nữa khi đi qua những ý niệm khúc mắc kênh kiệu, cho nên có
lẽ không tác giả nào khó đọc hơn ông. Đừng nói những người đọc lối tài tử, ngay đến
những dân chuyên môn, có bằng sắc kề kề mà nhiều người đọc vẫn không thủng. Đấy là
điều tiêu biểu cho tính chất “trưởng giả” cao độ nhất, nên với tôi là đáng ghét nhất.
Đọc những Triết gia có chất Nhân sinh sống động ta thấy toàn lời nói giản dị thông
thường.
Có những người viết như nói chuyện kiểu Montaigne. Huống chi những bậc hướng dẫn
nhân loại không hề lấy lời hại ý, nhưng luôn luôn qua sự “dị giản nhi đắc thiên lý” dễ
dàng giản dị mà được thiên lý, mà sáng nóng tuôn trào: người nghe hay đọc khỏi vấp phải
những lời kênh kiệu khúc mắc. Schopenhauer nói “la naiveté est la sublime simplicité
qui est un trait essentiel du vrai génie”. Cái nét đơn sơ có lúc như ngây thơ, kỳ thực
là siêu tuyệt. Đó mới là nét đặc trưng của thiên tài.
Điểm thứ hai là đối với những thần tượng cổ điển như Platon, Aristote,
Kant... Nếu Triết học cổ điển thiếu nền tảng thì tại họ chứ còn tại ai?
Cả một lưu truyền hơn hai chục thế kỷ đều giải nghĩa một lối, Nietzsche với cặp mắt cú
vọ cũng không hiểu khác và thẳng thắn hạ bệ một lượt. Vậy là dứt khoát. Đàng này
Heidegger có vẻ ngập ngừng khi bước chân ra, cực trăm ngàn nỗi xoa ba bảy lần sau khi
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đã thụi vào lưng thần tượng những cú nên thân.Khiến cho người đọc hoang mang trước
những mâu thuẫn đó, và cứ sự nó đã làm nảy ra khá nhiều cuộc tranh luận sôi nổi kể cả
bên ta. Tuy vậy “mâu thuẫn” loại này chúng ta có thể nhắm mắt cho ông vì ít ra “phép xã
giao” bắt phải như thế. Cũng như điểm trên tuy làm cho chúng ta bực dọc, nhưng đối với
cơ cấu não trạng của người Âu có thể gây nhiều thế giá. Và vì thế tôi nói ghét mà không
nói bỏ, bực mà không bội. Vì ông cũng giúp cho mình một lối xem đời kiểu kỳ lạ,
nên tôi vẫn dành cho ông một ghế danh dự trong nhóm Truyền Thống.
5.- Truyền Thống bên Đông Phương
Và bây giờ chúng ta trở về với dòng Truyền Thống bên Đông Phương. Nơi đây chúng
ta sẽ gặp những khó khăn khác hẳn chứ không phải do sự thiếu sách vở. Ngược lại là
khác.
Giáo sư Glasenapp đã tính ra:
Bộ Tam tạng của Tiểu Thặng có đến 27 triệu chữ
Quyển Bible của Kitô giáo 3 triệu chữ
Đại Thặng trong bản in bên Nhật 1927 có tới 40 triệu chữ làm thành 55 quyển
lớn.
Mật Tông bên Tây Tạng có tới 50 ngàn quyển và ông them “véritable océan
inmensurable” Mystère Bouddhiques p.52. Ấy là chưa nói tới Ấn giáo,
Lão giáo, Nho giáo. Tất cả làm nên cái rừng già mà nhiều học giả gọi là “Đông
Phương sâu thẳm huyền bí” chứa chấp biết bao danh hoa dị thảo. Nhưng chính sự
phong phú đó rất dễ làm lạc lõng các nhà nghiên cứu và hầu hết bị cái nạn để cây che
mất rừng, để cái dị biệt tiểu tiết che mất chính sự.
Riêng về Nho giáo có một điều cần ghi chú tức thời ở đây, là Truyền Thống không nằm
tản mát đó đây thiếu liên hệ, nhưng được kết vào thành một Cơ cấu uyển chuyển được
biểu lộ không những bằng Lời nói (Từ) nhưng bằng cả Tượng, Số, Chế nữa (xem
giải rộng ở quyển Chữ Thời [ I ] ).
Do đấy một chân lý muốn được kể là của Truyền Thống phải đủ khả năng trải qua
bốn chặng thử thách đó mà không sứt mẻ mới được công nhận. Như thế có thể nói nó
còn minh xác gấp bốn lần hơn Triết học cổ điển và bởi vậy rất khó mà cưỡng bức bắt bản
văn phải nói theo ý mình, để gán cho người xưa những tư tưởng riêng tư rồi tuyên bố là
Truyền Thống như nhiều người e ngại. Sau này độc giả sẽ nhận ra cơ cấu đó khi đọc
quyển Chữ Thời. Tuy nhiên Cơ cấu đó rất linh hoạt và ẩn sâu nên dễ khuất mắt.
Nhưng chịu tìm tòi thì sẽ lần ra manh mối. Như thế nỗi khó khăn của chúng ta
không ở chỗ thiếu sách vở lưu truyền hay ở chỗ giải nghĩa tán tự. Nếu có chẳng qua
là đối với chúng ta không đủ trang bị để đọc mà thôi.
Tuy nhiên, điều đó không chước chuẩn chúng ta phải suy tư sáng tạo. Vì đấy mới chính
là điều kiện tiên quyết của dòng Truyền Thống chính tông.
Phải Tổ thuật Nghiêu Thuấn chứ không được lặp lại y nguyên. Phải từ lời nói người
xưa đã hiểu một cách trung thực, nói lên được những điều ẩn tàng bên trong, phát
kiến ra những khả năng giàu chất sáng tạo, thế mới là Tổ thuật, thế mới là Truyền
Thống.
Cái khó của chúng ta nằm ở chỗ đọc đi như một Triết gia chứ không ở chỗ đọc lại như
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một Học giả, điểm này thì dễ vì sách vở chúng ta không bị thất lạc quá nhiều như đối với
Văn hóa cổ Hy Lạp.
Tuy nhiên, không phải là chúng ta không có khó khăn trong việc gây lại Truyền Thống.
Khó khăn lớn nhất nằm trong chỗ mất tin tưởng vào những giá trị của Truyền
Thống. Vì từ lúc khoa học thực nghiệm tiến mạnh thì mọi giá trị Truyền Thống bị
coi rẻ.
Trào lưu đó phát xuất trước hết từ Âu Châu rồi lan tỏa ra các xứ thuộc địa. Tuy nay có
khuynh hướng đi ngược lại nhưng nói chung ra, khuynh hướng này vẫn còn mới lạ nên ở
những nước vừa thoát vòng nô lệ như nước ta, thì Văn hóa vẫn còn bị nhiều ấn tích
của thời lệ thuộc chính trị. Nên lúc đó nói đến Truyền Thống thì lại không đưa vào
đó một Tâm não thanh thản để tìm hiểu, mà luôn canh cánh bên lòng một mớ giá trị
của Tây Phương với những phạm trù cá biệt của họ, là những cái dễ che khuất mắt
không thấy được Truyền Thống chân thực.
Thành ra bất cứ nói về cái chi chi, về biện chứng Kinh Dịch chẳng hạn, cũng phải cố
gắng xem có hợp với của Hegel mới dám chắc bụng; về Danh lý có hợp với Descartes,
về Biến dịch có hợp với Bergson mới dam cho là thật.
Có ngờ đâu rằng nếu những thứ đó có giá trị chân thực thì theo tuột họ cho khoẻ,
cần chi phải bận tâm tìm lại Truyền Thống cho thêm mệt.
Vì thế khi tìm lại nguồn Truyền Thống phải cố gắng đem vào một tấm lòng thanh
vắng không cần để ý đến Đông Tây, Nam Bắc chi cả, chỉ cốt làm sao nghe được cái
Thiên lý từ Tâm hồn của mình mà thôi... Nếu có cần một hai nguyên lý của người
xưa để lại thì cũng phải xét trên tỷ xích Nhân loại, như chúng ta sẽ bàn ở dưới về
Nội dung Truyền Thống.
Ở đây tưởng cần nhấn mạnh rằng Truyền Thống không phải là chuyện sĩ diện chi cả,
không phải là chuyện khoe mẽ, nếu các ông có Descartes, Hegel, Bergson thì chúng tôi
cũng có Khổng, có Mạnh, có Kinh Dịch kém chi. Hoàn toàn không phải như thế,
nhưng là chuyện quan thiết đến Vận mệnh của toàn thể Nhân loại
.
6.- Truyền Thống với sự tồn vong của Nhân loại
Dòng Truyền Thống Tâm linh là một điều thiết yếu cho sự tồn vong của Nhân loại
chứ không phải chuyện có thể coi thường.
Bao nhiêu luồng tư tưởng đã làm ơn ích cho đời là nhờ tiếp thông với nguồn suối đó. Ơn
ích nhiều ít tuỳ mức độ tiếp thông nhiều ít. Càng nhiều càng ơn ích nhiều, càng ít ơn ích
càng kém đi. Tôi không nói là mất hẳn, vì Truyền Thống không thể tiêu diệt, nếu
không được vun tưới công khai nó cũng ngấm ngầm tác động qua Lương tri và Thói
tục, qua Tôn giáo... Những cái học bật rễ hẳn với Truyền Thống, tuy có làm rùm
beng chứ không thể xây đắp cái gì bền bỉ, mặc dù thiện chí sáng tạo có thừa chẳng
qua cũng đổi thay được ít nhiều ở danh từ, ở đợt Văn nghệ là đợt thuộc dạng thức
cần phải đổi mới luôn. Tuy thế hễ “Rễ không sâu thì Lá không xanh” bất kỳ ở đâu
đều theo luật đó. Hãy lấy thí dụ Triết lý mà nói thì kể từ thời Trục về sau chưa thấy có cái
gì mới mẻ trái với Truyền Thống lại có thể gây nên một luồng gió mới thổi sức sống cho
đa số của một nhóm người. Trái lại như Nietzsche nói “tất cả những tay đổi mới cự
phách đều bệnh hoạn và loạn thần kinh không trừ một đứa nào”. “Les grands
novateurs sont tous sans exception malidifs et épileptiques” (V.P.345).
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Khổng Tử viết: Tư nhi bất học tắc đãi, . Suy tư mà không học với Truyền Thống
cũng gọi là cái học thánh hiền thì là nguy cơ. Chúng ta không nên tin vào những bản
tuyên ngôn long trọng với một thiện chí tinh dòng. Thiện chí tuy là điều kiện cần
nhưng chưa đủ,chưa phải là bảo đảm sẽ đưa lại hạnh phúc, nên thiện chí mới là một
phần, còn ba phần nữa là giải pháp và tư tưởng dẫn đạo với đường lối áp dụng. Cần
phải xem những cái đó có hợp với yếu tố Tâm linh hay chăng, mới là Truyền Thống.
Karl Marx cũng mang nặng một tình thương bao la với đám thợ thuyền Âu Châu thế kỷ
19 mà thánh Gandhi cho là chưa đâu loài người sống khốn khổ bằng. Ông muốn đưa lại
cho họ giải phóng. Lòng thiện chí đó không ai chối cãi được, nhưng thuyết của ông vì
chứa chất giết người, nên đã gây nhiều trại tập trung hơn hết các thuyết khác, ấy
cũng vì thiếu chất Tâm linh.
Cho nên xem lịch sử nhân loại hơn hai ngàn năm nay chúng ta thấy loài người chưa
thể lìa xa những giá trị Truyền Thống. Giáo sư Merleau Ponty viết một câu rất chí
lý: “nhất là chúng ta không được bật rễ vì nếu phạm lỗi đó thì sự trống rỗng sẽ lôi
cổ chúng ta trở lại sự thật chính tông bằng một tác động đau đớn”. Mais surtout nous
ne devons pas nous déraciner, si nous commettons cette faute, c’est le nihilisme qui nous
ramènera par une opération douloureuse à là vérité authentique” (Les Philosophes
célèbres).
Kinh nghiệm lịch sử cổ kim đó giúp ta hiểu tại sao các bậc tiên hiền như “vạn thế sư
biểu” hay là “đại bổn sự Phật” đáng được tiền nhân ta tặng cho những danh hiệu ấy
là bởi vì các ngài đã trung thành với Truyền Thống. Khổng Tử với câu “tín nhi hiếu
Cổ, thuật nhi bất tác”.
Lão với câu “chấp cổ chi đạo dĩ ngự kim chi hữu == cầm giữ đạo xưa để thống trị
những cái hiện hữu ngày nay.
Còn Phật Tổ cũng có tên là Như Lai: Tathagata. Ông Humphreys chú thích chữ đó do
Tatha-agata: “đến như thế”, hay là Tatha- gata: “đi như thế”, nghĩa là một vị đã đến
và đã đi khỏi như các Phất thủa trước, tức là cùng dạy một chân lý, một con đường để tới
đích (AB Manual p.179).
Học giả Coomaraswami chú thích: “giới răn thứ mười của Phật dạy lánh các sự tin
rối như tin rằng Phật Tổ đã dạy một đạo lý mới” (Hindouisme et Boudhisme p.132).
Platon: “những người xưa trổi vượt hơn ta, đời sống các ngài gần Chúa hơn, các
ngài đã lưu truyền lại chân lý cho ta như một mặc khải (Philèbe 16).
Xem như thế chúng ta có thể rút ra nguyên tắc sau đây:
Truyền Thống là một kho tàng chứa đựng những chân lý thiết yếu cho sự Sống còn
và sự Tiến triển của con người.
Lìa xa nó con người thoái hóa và bị khủng hoảng; móc nối lại được với nó là đi vào
đường dẫn đến nguồn Sinh lực, dẫn tới suối Tinh thần.
Sứ mạng người trí thức ở mỗi thời đại là phải đem một trí tuệ thông minh vào sự
học hỏi Truyền Thống để từ đó triển khai ra những khả năng phong phú và được
thích nghi với thời đại của mình. Muốn hiện thực điều đó trước tiên chúng ta cần
tìm hiểu nội dung khái quát của Truyền Thống.
7. -Nội dung Truyền Thống
Để quy định phần nào nội dung Truyền Thống chúng ta sẽ đưa ra hai tác giả theo
chiều hướng từ xa đi vào gần.
Trước hết là Toynbee đại diện cho cái nhìn bao trùm 27 nền Văn minh mà
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loài người đã biết được trong đó có 5 còn tồn tại. Tất cả mọi tìm tòi nghiên cứu của ông
kết tinh trong quyển “An Historian’s approache to Religion”. Ở trang 263, Toynbee có
tóm những điều chung cho các tôn giáo trên hoàn cầu vào ba điểm của Truyền Thống như
sau:
a) Mọi tôn giáo đều nhận có một thực thể Huyền bí cao hơn thế giới của các
Giác quan ta.
b) Thực thể đó Siêu vượt con người hiện tại, và người ta cần phải cảm thông
với.
c) Con người chỉ làm được chuyện đó khi trút bỏ được khuynh hướng tự
nhiên cho mình là Trung tâm (self-centreness native).
Người thứ hai là Aldous Huxley. Cái nhìn của ông có tính cách đúc kết hơn xét cả về
không gian cũng như thời gian. Ông chú ý đến Đông Phương hơn. Do đó cái nhìn trở
nên xác thiết hơn đối với chúng ta. Ông đưa ra 4 điểm sau để làm nền móng cho triết lý
Truyền Thống.
a) Thế giới Hiện tượng của vật chất và ý thức cá nhân (tức là thế giới của sự
vật, của loài người và cả thần tiên) là sự xuất lộ của một Bản Thể thần linh. Chính nhờ
Thần linh đó mà muôn vật được hiện hữu thực sự, ngoại giả không vật nào có thể có sự
hữu được.
b) Con người không những có khả năng hiểu biết về Bản Thể thần linh đó
bằng suy luận mà còn thể nghiệm được sự hiện hữu của Bản Thể ấy bằng Trực giác,
là lối biết cao hơn lối biết bằng Suy luận. Vì cách biết trực nghiệm này thống nhất
Năng tri với Sở tri thành một (sujet objet coincident).
c) Con người có một bản chất hai chiều: một chiều là cái Tiểu ngã Hiện
tượng, chiều kia là Đại ngã Bất biến nó là con người Nội tại, Tâm linh, là tia sáng
Thần linh trong Tâm hồn. Nếu muốn, người ta có thể đồng hóa với Tâm linh vì như vậy
là đồng hóa với Bản thể Thần linh cùng một Thể tính với Tâm linh (chí thành như
Thần).
d) Đời sống con người trên mặt đất này chỉ có một mục đích, một cứu cánh tức
là sự Huyền đồng với Đại ngã bất biến và như vậy là sửa soạn đi tới cái biết kết hợp
với Bản thể Thần linh (B. Gita de Prabhavananda tựa, trang 7).
Ông A. Huxley cũng còn là tác giả quyển La Philosophie éternelle rất có giá trị
mà tôi coi là một bản tóm tắt cách thông minh tinh thần Truyền Thống (édition Plon
1952).
8. - Tổ thuật Nghiêu Thuấn
Sau khi đã biết Nội dung Truyền Thống với những nét cốt yếu là Nhân bản và Tâm
linh thì chúng ta đã có được một tiêu chuẩn để tìm về nguồn. Trong việc trở lại này ta có
thể nhận những hướng đạo viên khác nhau.
Riêng ở Viễn Đông ta có Khổng, Lão, Thích.
Ở đây xin chú ý đến Khổng, cũng là một người đã đi tìm Truyền Thống và đã để lại
lối đi bằng câu Tổ thuật Nghiêu Thuấn.
Truyền thuyết nói rằng: bà Hoa Lư đạp phải lốt chân người to lớn ở Lôi Trạch mà đẻ
ra Phục Hy là người đã được khải thị cho Hà Đồ, nên cũng là “tác giả” Kinh Dịch
truyền lại cho Thần Nông và Thần Nông truyền lại cho con cháu trong đó có Nghiêu
Thuấn. Ông Nghiêu được đời sau xưng tụng là Thánh nhân và trở thành một vòng trong
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chuỗi Truyền Thống với câu nói bất hủ khi truyền ngôi cho ông Thuấn rằng:
“Tư, nhĩ Thuấn:
Thiên chi lịch số tại nhĩ cung.
Doãn chấp kỳ trung.
Tứ hải khốn cùng
Thiên lộc vĩnh chung
Thuấn diệc dĩ mệnh Vũ. (L.N. XX. 1)
Trong Đại Vũ Mô kinh thư 16 có lời sau:
Này Thuấn cái số của trời ở ngay tại lòng ngươi. Muốn đạt là người phải chân thành
nắm vững cái nội Ngã của ngươi thì sẽ đạt. Nếu không mà để cho dân chúng cơ khổ thì
cái lộc Trời sẽ dứt. Về sau ông Thuấn cũng dùng những lời đó mà truyền lại cho vua Đại
Vũ nhà Hạ mà ta có thể gọi là phương pháp để đạt Thiên chi lịch số như sau:
Nhơn tâm duy nguy
Đạo tâm duy vi
Duy tinh duy nhất
Doãn chấp quyết trung.
Nhơn tâm có thể nguy, vì Đại tâm rất tế vi. Vậy chỉ có cách là giữ Tâm hồn được tinh
ròng chuyên nhất vững nắm cái Nội ngã Tâm linh của mình.
Thêm vào hai câu trên là chương “Hồng phạm” mà căn bản là Ngũ Hoàng cực trong
Kinh Thư nó là cái khung, hay là cơ cấu cho tất cả nền triết lý Việt Nho nên đã được
quảng diễn ra trong quyển Chữ Thời. Trở lên là ba bản văn có thể coi như hàm chứa đại
cương tất cả nội dung Truyền Thống Nho giáo, đã được Khổng Tử duy trì và truyền về
sau. Nay chúng ta muốn nắm được then chốt thì việc đầu tiên là dẫm vào lốt chân người
to lớn, tức là :Nếu không “Tiễn tích” đạp vào vết chân người to lớn thì chỉ tới mức
Thiện nhơn (l’honêtre homme) mà Khổng cho là “bất Tiễn tích, diệc bất nhập ư thất, ”
(L.N. XI. 19), tức là chưa theo được lốt chân người to lớn Tâm linh, nên cũng không
“nhập ư Thất” tức là đạt “Nhân tính”. Lúc đó có học cũng là chạy quanh ngoài cửa với
sân. Chưa theo đúng được Tâm Đạo, nên không vào được trong nhà Thái Thất.
Lão giáo chủ trương “vô triệt tích” tức là xóa bỏ “vết chân”. Nho giáo cũng có một bậc
“triệt tích” nhưng dành cho bậc Thánh nhân và thần nhân. Nhưng trước khi làm
thánh nhân phải làm kẻ sĩ, rồi quân tử, mới có đà đi lên thánh nhân. Trước khi Triệt
tích thì phải Tiễn tích, để rồi mới có tích để mà Triệt.
Do đó mà Nho giáo đã tìm lên được đến gốc nguồn “Tổ thuật” và ngày nay được kiện
chứng bằng vị trí sao trăng (theo luật précession des équinoxes như sẽ bàn trong cảo luận
Chữ Thời) một trật cũng đi vào Nội tâm khám phá vũ trụ Tâm linh. Thành ra một đạo
lý có Thống kỷ trong ngoài cùng với những nguyên lý thật quân bình như tam tài, nhất
thể, chí trung hòa, nhất âm nhất dương v.v... như sẽ được quảng diễn trong các cảo
luận về sau.
Lúc đó chúng ta sẽ nhận ra “Tiễn tích” hoặc nói kiểu huyền thoại “đạp lên Lốt chân
Người to lớn” không có nghĩa chi khác hơn là đi đúng chiều “Tiềm thức cộng thông
nguyên thuỷ” (inconscient collectif primordial) mà khoa tâm lý các miền sâu đang tưng
bừng khám phá ra, nó chính là kho báu những Linh tượng của Nhân loại được chôn
dấu thật sâu bên cạnh suối thiêng gọi là Cam Tuyền.
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Như vậy Truyền Thống cũng chính là con đường khám phá mạch Cam Tuyền cho
nên huấn điều căn cơ của Truyền Thống là bảo mình phải tự kiên trung với Nội Ngã
của mình.
Tinh hoa của Truyền Thống có thế thôi. Và đó là điểm cần được duy trì. Các bậc hiền
triết đại thánh vẫn chủ trương có bấy nhiêu. Và chúng ta vui mừng ghi nhận từ ít lâu nay
đã có những Triết gia nhận thức lại được chân lý trên.
Những người lo âu về tình trạng vong Thân của con người, cũng chính là những
người làm việc để trùng tu Truyền Thống mặc dù dưới danh từ khác.
Vậy thì ta có thể kết luận những triết gia tên tuổi nhất lại chủ trương Truyền Thống.
Nietzsche có công đầu tìm ra chỗ đứt quãng Truyền Thống và ông tri hô như hỏa
diệm sơn tung toé. Jaspers đưa vào Triết lý những cái nhìn trên thời cuộc bao gồm
sử vận của nhân loại rất giá trị. Heidegger rủ rỉ tán chữ nghĩa đem ra những tư
tưởng sâu sắc. Còn nhiều nhóm khác không thể kể ra đây.
Nhận xét cuối cùng có tính cách rất hứng khởi và đầy thú vị: Truyền Thống chính là
con đường có bảo đảm nhất để khỏi nói là duy nhất trong việc cập nhật hóa môn
Triết lý trung thực và mọi nền tư duy muốn có chất nuôi dưỡng tinh thần.
_______________________________________________________________________
II.- DÂN TỘC TÍNH & ĐẠI CHÚNG TÍNH
“ Các Triết gia Xã hội học, Tâm lý học. . . đang lo nghĩ tìm phương thế để duy trì Dân
tộc tính chống sự tiến triển của Đại chúng tính.
I.- Đại chúng Tính
Đại chúng là nhiều cá nhân làm nên một đống, chỉ có giá trị về thể tích về số đông,
như một đám người đi đường tụ lại xem một tai nạn xe hơi . .
Đại chúng là đám đông tụ đấy mà tan đấy, không có cơ sở Tinh thần bền chặt nên
trôi nổi như đám bèo không nơi bám víu, không Tinh thần trách nhiệm. Đại chúng
tính đầy tính chất Cưỡng bách, ngoại khởi, hàm chứa những yếu tố như sau:
a.- Sự phán đoán bị đồng - đều – hoá ( Banalisation de jugement ).
Sự phán đoán này theo huấn lệnh từ trên ban xuống, thiếu phần độc đáo tư riêng, nên
sự phê phán rất nông cạn bì phu.
b.- Thiếu sự Tự chủ hay khắc kỷ ( maitrise de soi ), mà chỉ có buông lung, cá
nhân chỉ biết buông xuôi theo bản năng hạ cấp.
c.- Sống theo Bản năng hiện tại và từ chối Phong tục ( vivre de l’instinct et de
l’instinct, l’homme de masses renonce aux coutumes: Av. Prométée p. 46 Jaspers ).
“ Đại chúng không biết đến Phẩm trật, nó vô ý thức, Đồng nhất như nhau, chỉ có
lượng, không có mẫu người Điển hình, không có Truyền thống, vô định Tính, Trống
rổng. Nó là mảnh đất lý tưởng cho sự Tuyên truyền, dễ bị Xuí dục, vô Trách nhiệm,
trình độ ý thức thấp vào hạng bét. Đại chúng chóng thay đổi, không có Bản ngã,
không có sách riêng, nó đại diện cho một nếp sống trong đó yếu tố Nhân bản phải
phân tán.” ( l’Histoire, Jaspers p. 158 – 160 )
II.- Dân tộc tính
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« Dân tộc đồng nghĩa với Nhân vị mà để được kể là Nhân vị thì phải biết tự phán
đoán, có sự chín chắn, độc đáo và óc trách nhiệm, có cảm tình mạnh mẽ sâu xa.
Dân tộc tính có cơ sở Tinh thần, có sự liên tục, có Truyền thống làm như cột trụ đầy
óc trách nhiệm về Quốc gia hưng vong.
Đoàn thể của Dân tộc gọi là Công thể ( communauté ), với ý thức nói lên Cơ thể
tính, Nội khởi tính.
“ Dân tộc bao hàm một Phẩm trật, một Ý thức về những cách sống, cách Suy tư và
Truyền thống riêng biệt của nó. Nó là một Bản thể, có Phẩm trật có Hồn. Cá nhân
được nó nuôi dưỡng có Tư cách một phần nhờ những đức tính của Dân tộc mình.
Dân tộc có những sách của nó, Trường tồn và đi theo nó suốt đời . ” ( l’Histoire,
Jaspers p. 158-160 )
Như vậy là Dân tộc đi lên, Đại Chúng là đi xuống.
“ Hiện tượng Đại Chúng lan rộng mỗi ngày một mạnh đến độ trở thành mối lo âu
cho các thức giả chẳng hạn như Nietzche mà Jaspers đã nhắc nhở:
“ Chúng ta không còn sự Thống nhất Dân tộc trong Văn hoá: tính chất của nền Văn
hoá mới từ Trung cổ trở đi thật đáng ghê sợ. Giá trị của một Dân tộc ở tại chỗ nó in
vào đời sống của con người dân, một con Dấu của sự Vĩnh cửu ” ( la valeur du
peuple. . consiste à imprimer sur sa vie elle même le sceau d’éternité: Nietzche,
Jaspers, p. 423 – 424 ).
Một dân tộc khi thực sự là một Dân tộc, thì nó sống trong kỷ niệm bao la, với những
khả năng về tương lai man mác. Dân tộc càng ngày càng trở nên Đại Chúng là nó
tiến đến sự nghèo nàn Tinh thần. Có phải là kỷ thuật đã lớn mạnh quá mau, mà
Văn hoá thì không theo kịp đà tiến hoá của kỹ thuật.
( Phỏng theo bài Diễn Văn của cố Triết gia Kim Định đọc tại hội nghị Hàn Lâm Đài Bắc
tháng 8 năm 1969 )
III.- VẤN ĐỀ ĐA NHẤT
Qua bài Tuyền thống , chúng ta thấy các Triết gia Tây phương chỉ thiên về về Lý Trí
một chiều , ngược với nét Gấp đôi hai chiều có Đi có Lại ( Phải Người phải Ta ) của
Văn Hoá Dân tộc Việt. Nói cách khác là Truyền thống Âu Tây chỉ thiên về Dương mà
thiếu Âm, nên đánh mất tính chất quân thiên ( dynamic equilibrium ) còn Truyền thống
Đông phương thì lại có Dịch lý Âm Dương Hòa, Âm là nguồn Tâm linh - nguồn năng
lượng Tình yêu -, nên có khả năng Thống nhất , nối kết đa phương quy về một
Hướng chung.
Nền Văn minh Hoa Kỳ có Biểu tượng The Great Seal of America, trong đó có hình
chim Đại Bàng đang tung cánh bay cao, mặt quay về hướng Tả nhậm ( thuận Thiên ),mỏ
chim ngậm một dải lụa có hang chữ : “ E Pluribus Unum: One from many [ “Đa
:Plusieur →Nhất: Un ]
( : the phrase offered a strong statement of the American determination to form a single
nation from a collection of states )
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Đây là Hướng chung Đa nhất ( Đoàn kết ) qua Tinh thần Hiến pháp “ Bác ái Công
bằng và Tha thứ của Truyền thống Dân tộc Hoa kỳ, ngoài ra còn có con số 13 ( chùm
13 ngôi sao, 13 lá Olive và 13 mũi tên ). 13 = 1 + 3 x 4 : một Thiên Chúa 3 Ngôi cai
quản 4 phương Trời ;
Đây là Truyền thống bắt nguồn từ nguồn Tâm linh, nguồn Tình Yêu từ Thiên Chúa
giúp nhân dân Hoa Kỳ đoàn kết với nhau thành một khối.
Thế nhưng ngày nay vì tinh thần Duy lý một chiều , một số con dân Hoa kỳ lại ngả vảo
khuynh hướng Đại chúng ( theo Tự do quá trớn: Thích và không thích thay vì Phãi
Người phải Ta ), đi ngược lại Hướng chung; mà đi theo hướng Phân Hóa: One
→Many.
Đại diện cho thành phần này là một số người Vô Thần , các nhà Truyền thông khuynh
Tả, các nhà kinh doanh, đã lạm dụng phương tiện truyền thông qua quảng cáo , cũng
như việc ( Survey ) thăm dò Đại chúng để mị dân mà làm giàu , làm phân hoá Dân
tộc.
Nguyên do là họ không phân biệt được có hai thứ Tự do.
Tự do hàng dọc đối với Thiên Địa hay với Tôn giáo và Văn Hóa là Vô biên ( nguồn
Tâm linh ) .
Còn thứ Tự do hàng Ngang đối với Tha nhân trong thế giới Hiện tượng là Hữu hạn,
khi đã sống trong Công thể, quyền Tự do của người này tất bị hạn chế bởi sự Tự do
của người khác, nên mỗi người có hai mối Liên hệ : Liên hệ với chính Cá nhân mình
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và Liên hệ với Công thể, mỗi Cá nhân trong xã hội không thể chỉ lưu tâm tới Tự do
Cá nhân của mình mà phớt lờ mối liên hệ Công thể, ví du như quyền Phá thai của
phụ nữ, quyền chích hay không chích vaccine và quyền mang hay không mang
khẩu trang, tình trạng Nên / Không này gây ra những cuộc tranh biện nhau hoài từ
trên xuống dưới mà mãi tới nay chưa dứt!.
Theo Thiển ý khi sống với nhau, mọi ngưòi phải hành xử làm sao cho “ hai thứ Tự
do Dọc Ngang được hài hòa hay lưỡng nhất “, chứ không thể lạm dụng tự do Cá
nhân theo lối Tư duy một chiều, mà quên mối liên hệ Công thể, để hơn thua với nhau
môt cách có hại chung, đã chấp nhận sống trong Xã hội tất mình phải bị ràng buộc
bởi luật lệ chung , phải bị giới hạn một phần bởi quyền Tự do của người khác, nên
không thể chỉ chấp nhất vào sự Tự do riêng của mình! Không thể cứ nhân danh
quyền Tự do vô biên phóng túng ngược với Tinh thần : Bác ái, Công bắng và Tha thứ
của Hiến pháp mà dành Hơn Thua.
Sống trong xã hội, không ai có thể tránh đụng chạm với người khác, nên cần phải có
tinh thần Tha thứ, Bao dung, Hỉ xả, để nhường nhau một chút, làm hòa với nhau,
giúp cho mối Liên hệ chung được tốt đẹp hơn, để góp phần vào việc Đoàn kết Dân tộc,
đó là sự Hòa: Đỉnh cao của Tinh thần Dân tộc, vì HOÀ là nguồn Hạnh phúc của
Nhân loại.
Tinh thần Đoàn kết Dân tộc của Việt Nam
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Tranh phù điêu (đắp nổi ) : Bọc Mẹ Âu Cơ 100 trứng 100 con
90 triệu Đồng bào : Đa
Bọc Mẹ Âu Cơ: Nhất
Tranh “ Phù điêu về Gia đình Tiên Rồng “tượng trưng cho “Tinh thần
Đoàn kết Dân tộc:
Đa →Nhất “
Tinh thần Truyền thống Dân tộc là :
Nhân / Nghĩa, Bao dung
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Hình Tiên Rồng phân cực để phát triển Bản sắc riêng
Mẹ lên Non Nhân ( Cao minh phối Thiên ) : Tu Tình
Cha xuống Nước Trí ( Bác hậu phối Đi6a ): Luyện Lý
Mẹ Tiên Âu Cơ dẫn 50 con lên chốn cao rộng, của Núi để “ Cao minh phối Thiên “
ngồi yên tĩnh mà “Đôn hồ nhân cố năng ái “ , hầu un đúc nguồn Tình (Tâm linh )
Cha Rồng Lạc Long dẫn 50 con xuống Biển sâu cực Động để “ Bác hậu phối Địa “
giúp luyện Trí hầu khám phá ra nguồn Lý Công chính ( thuộc lãnh vực Khoa học.
)
Tiên Rồng còn gặp nhau trên cánh đồng Tương để tương Giao, tương Hợp, trao
Tình đổi Lý với nhau sao cho “ Thiên / Địa giao thoa, Tình / Lý tương tham “ hay
“ Tâm linh / Khoa học lưỡng nhất “, để giao hòa, hầu đạt Nhân phẩm: “ Nhân
Nghĩa, Bao dung “.
Đây là nền tảng của Tinh thần Dân tộc, chứ không là chuyện Ly dị, chuyên hoang
đường như một số người lầm tưởng!
Dân tộc Việt Nam đã sống với nhau theo tinh thần “ Nhân Nghĩa Bao dung “ liên tiếp
qua hàng 5 ngàn năm, nên nếp sống này đã trở thành Truyền thống Văn hóa của
Dân tộc, đặc biệt có lối Tu theo Tinh thần Dịch lý “ Âm Dương hòa “ - nền tảng của
Việt Nho -: “ Dịch vô vi, vô tư dã, tịch nhiên bất động nhi toại thông Thiên hạ chi cố
“, để “ Đôn hồ nhân cố năng ái “, đó là nẻo đường Quy tư về nguồn Tâm linh, nguồn
Tình Yêu có khả năng kết hợp 90 triệu Đồng bào vào Bọc Âu Cơ Tổ Mẫu.
Khốn khổ thay! Qua hơn 1000 năm đô hộ tàn bạo của giặc Tàu cùng với hơn mười
mấy cuộc chiến lớn nhỏ làm cho Việt Nam kiệt quệ. Tiếp theo sự đô hộ hà khắc của
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người Pháp lại lây phải lối Tư duy duy Lý một chiều, nên nếm phải độc dược Hận
Thù Mác Mao, khiến Dân tộc mới rã đám như ngày nay !.
Bọc Mẹ Âu Cơ bị xé toang RA MUÔN MẢNH, con dân Việt ly tán ra khắp mọi NƠI!
Rõ ràng là Dân tộc Việt đã đánh mất Hướng chung: Hướng Đồng bào một Bọc :
Hướng Đoàn kết Dân tộc.
Như Tổ Tiên đã bảo, khi “ con cháu đi làm Đĩ không xong, nên lại đổ lỗi cho mồ mả
cha ông bị động “.
Cũng vậy, một số người miệng cứ nói Nhân Nghĩa Bao dung mà Tay cứ liên tiếp làm
chuyện Bất Công, cướp dật, nên ghét lây Nhân Nghĩa, quay lại chê nếp sống Nhân
Nghĩa của Tổ Tiên là lỗi thời, là quê mùa lạc hậu!
Tệ nạn ” nhiều Sãi không ai đóng Cửa Chùa, Tham Dĩa bỏ Mâm, Khôn Độc Dại
Đàn “ bắt nguồn từ đây.
Ngoài Hướng đó, hiện nay đang có cái Hướng “ Đảng nhi Bất quần: thành phần này
chỉ quan tâm đến quyền lợi Riêng của đảng mà không lý tới quyền lợi Chung của
Dân tộc “, họ làm Kách mạng vô sản để làm Giàu mau hơn, dễ hơn bằng cách
dùng Bao lực và Công an luà mọi đồng bào vào cái “ chuồng Bò Vật bản “đề kiến tạo
một Thiên dàng mù trong đó mọi người có quyền làm Nô lệ cho đảng, MỘT SỐ con
Rồng cháu Tiên đã xung phong làm tôi đòi cho của cải, cho vật chất quang vinh .
Ngày nay mọi sự đã rõ ràng, muốn làm Chủ nhân dân , theo nền Văn Hoa Du mục thì
lập nên Chế độ Độc tài ” lấy Mạnh hiếp yếu” để đàn áp bóc lột nhân dân mà vinh
thân phì gia trên xương máu của đồng bào để cho Đảng muôn đời quang vinh.
Hoặc muốn làm Người để phục vụ con Người thì lập chế độ Nhân trị gồm Lễ trị (
Nhân bản ) và Pháp trị ( theo Lẽ công bằng ) theo Văn Hoá Dân tộc để phục vụ toàn
dân.
Muốn phục vụ con Người thì phải phục hoạt lại Truyền thống Văn Hoá Dân tộc để
giúp mọi người đều có Tư cách ( mọi người cần được huấn linh theo nguồn Tình Tâm
linh ) và Khả năng ( nhờ Bác vấn theo nguồn Lý thuộc Khoa học kỹ thuật ).
Có Tư cách thì không làm càn xằng bậy và biết cách sống hoà với mọi người , có
khả năng thì biết cách ăn nên làm ra , để cải tiến Dân sinh và nâng cao Dân Trí nhờ
vào Quốc sách “ Giáo chi và Phú chi.,”
Truyền thống Tâm linh của Dân tộc là chìa khoá để mở ra cánh cửa Hướng về Tiền đồ
của Dân tộc - Hướng chung của Truyền thống Văn Hoá Dân tộc - , đó là nền Văn
Hoá Thái Hoà Việt Nam mang tên Việt Nho và Triết lý An Vi, đây là Truyền thống
Nhân Nghĩa Bao dung mà mọi người dân cần phải trau dồi và thể hiện suốt đời .
Truyền thống này đã bị kẻ thù truyền kiếp Bắc phương luôn tìm cách tiêu diệt hàng bao
thế kỷ củng như tinh thần Duy Lý Tây phương đã xé toang Bọc Âu Cơ Tổ Mẫu - nguồn
gốc của Tính thần Đoàn kết qua hai Danh từ Đồng Bào thân thương, nhưng nay hai
danh từ đó đã bị những người Duy Lý đổi thành Đồng hương nhạt như nước ốc, còn
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thành phần Lạc Hồn Dân tộc thì một mặt tôn vinh đồng bào, nhưng mặt khác lại tìm
mọi cách tiêu diệt những thành phần Tinh hoa nhất của Dân tộc để giữ ngôi Nô lệ, do
nạn vong Bản, vong Nhân, vong Thân, vong Gia ,vong Quốc, vong Nô, đó là Quốc sách
“ mại Dân tộc cầu vinh “ với kẻ thù phương Bắc để xưng tụng “ đảng muôn đời
vinh quang ! “. ‘
Mọi sự đều do lớp người tinh ranh khôn vặt quá đỗi, xung phong đâm Đầu xuống
mà đạp Đất, hai Chân thì chổng mông lên Trờí, trên thì không đội Trời, dưới thì
chẳng đạp Đất , nên lật ngược hết mọi giá trị làm Người!!! Quả là “ Đỉnh cao Trí
tuệ “!
IV.- TÔN GIÁO VỚI DÂN TỘ C
Trước đây nước ta có Tam giáo: Lão, Phật, Khổng ( Nguyên Nho ) đồng nguyên. ngày
thường thì Lão lên núi tu Tiên, Phật thì vào Chùa ngồi Thiền, con Nho giáo thì lăn lưng vào
đời mà trị Quốc,. Khi có giặc Bắc phương tới xâm lăng thì cả ba nhào ra giúp nhau đanh
giặc, nhớ thế mà qua 5 ngàn năm kẻ thù truyền kiếp không tiêu diệt được hay đồng hoá
nổi Việt Nam như các chủng Việt khác .
May mắn Dân tộc chúng ta ngày nay có Phật giáo, Nho giáo, Công giáo, Cao đài , Hòa Hào
và một số Tôn giáo nhỏ khác, tất cả đều có Bản chất Hòa, nếu các Tôn giáo đều một Lòng
đi vào Lòng Dân tộc tức là quy Nhất theo Bản chất Hòa thì sẽ có một Nội lực thâm
hậu, có thể đương đầu với Thù trong Giặc ngoái mà thoát Quốc nạn và Quốc nhục !.
Tuy bị áp bức dày đoạ thậm tệ,. nhưng lẽ tẻ chỉ có một số người Yêu nước can dám đứng
lên đòi quyền sống làm Người, nhưng hai chữ “ Nhà Nước “ đã quật ngã họ và được tống
vào nhà lao cho họ rũ Tù ! Sống trong thời đại được xưng là Văn minh tân tiến, nhưng
Yêu nước còn là một trọng tội! Quả lả Chân lý còn mờ hơn Sương !

V.- CƠ DUYÊN NGÀN NĂM MỘT THUỞ
I.- Qua 50 năm nghiên cứu về Văn Hoá Dân tộc,Triết Gia Kim Định đã khai quật lên
nền Văn Hóa Dân tộc đã bị kẻ thù Bắc phương và Tây phương làm cho tiêu trầm qua
hàng ngàn năm, đây là nền Văn Hoá Dân tộc mang tên Việt Nho và Triết lý An vi:
nền Văn Hoa Thái hòa Dân tộc. Nền Văn Hóa này có:
1.- Vũ trụ quan Động theo Dịch lý bất biến:Thái cực Âm Dương Hòa, đây là
Triết lý An vi mang tinh thần Hòa giải theo Lý chính Trung.
Triết lý Vô Vi / Triết lý Hữu vi lưỡng nhất thành Triết lý An vi. Triết lý An vi là
triết lý Tác hành theo Tinh thần An vi mà An hành theo Đạo lý, chứ không theo lối
Cưỡng hành như nếp sống Bao lực của Du nục và Lợi hành của nếp sống Đa dục mà
là An hành theo nếp sống Quả dục tức là nếp sống chiết trung giữa Đa dục và Diệt
dục , tức là nếp sống Tiết độ.
2.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ với Tinh thần: Tự Chủ, Tự Lực, Tự Cường
3.- Một Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình theo Dịch lý. Dịch lý cũng là Thiên lý giúp
cho mọi Cơ chế xã hội được Tiến bộ và luôn Ổn định nhờ đạt trạng thái Quân bình
động.
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4.- Một Tâm linh sử quan: nguồn năng lượng Tình Yêu sáng tao ra Vũ trụ (
Hành Thổ là vector quilibrium với nguồn năng lượng E= mc2. Einstein )
5.- Một Đạt quan Phong Lưu. ( Trời : Phong / Đất :Thủy ) lưỡng nhất. Nếp
sống an nhiên tự tại.
Nói tóm lại, nếu con Người không quyết tâm làm Người để xây dựng cho được con
Người có Tư cách và Khả năng thì con Người không tạo đươc môi trường sống xứng
với Nhân phẩm, nên mới bị thành phần Bạo lực đối xử như Súc vật, quả là “ Vi Nhân
nan hĩ “!
( Xin xem Bộ sách 33 cuốn của Triết gia Kim Định và Bộ sách “ Văn Hoá Thái hòa
Việt tộc “ của Việt Nhân và Nguyễn Quang trên mạng vietnamvanhien.net )
Đây là Hướng chung về Tiền đồ Dân tộc .
II.- Quốc nạn đau thương 1975 cũng đã đem lại may mắn, ngày nay Dân tộc
chúng ta đã có hàng trăm ngàn chuyên viên cao cấp mọi ngành ở ngoại quốc mà ít
nước có được , nếu có một chế độ Nhân trị, những người chủ trì Quốc sự, thực tâm
xây dựng chế độ Dân chủ, tất các chuyên viên nước ngoài sẽ quay về giúp nước đem
lại Mùa Xuân cho Dân tộc , thiển nghĩ chẳng bao lâu thì Dân tộc chúng ta sẽ tiến kịp
các nước tiên tiến như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan ( Năm 1972 Nam Hàn còn thua xa
Nam Việt Nam )
Chứ nay Dân tộc chúng ta đang được dẫn dắt đi trong Đêm trường man rợ cuả Hồn
Ma Vật chủ.!
III.- Tình hình thế giới ngày nay đang giúp cho việc thoát Trung dễ dàng hơn
.
IV.- Nếu có được một Phong trào Canh tân nếp sống theo Tinh hoa của Văn
Hoá Thái hòa Dân tộc, cùng phong trào Hòa giải Dân tộc một cách rộng sâu theo
Chính Nghĩa Quốc gia thì mới giúp cho Dân tộc có đủ Nội lực để vươn lên vực
dậy.
Cầu xin Ơn Trên sáng soi và độ trì cho Dân tộc chúng ta chóng thoát khỏi Quốc nạn
và Quốc nhục !
Hy vọng thay!

Việt Nhân
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THAM KHẢO
I.- TÂM ĐẠO
“ Đội Trời là để đi vào Tâm đạo, Tâm đạo là đường đi vào vào cõi Tâm, Tâm không phải là
quả Tim của con người, ( Tâm ở trong hai Bán cầu não với cầu nối Corpus Callosum ) mà là
điểm Linh quang ẩn trong sâu thẳm con người, nó chính là “ Thiên lý tại nhân Tâm “. Muốn đi
vào Tâm đạo, thì phải tìm cách đi vào nẻo VÔ. VÔ đây là : “ Vạn vật sinh ư Hữu, Hữu sinh
ư VÔ” : muôn vật sinh ra là do cái Có, cái có lại do cái Vô .ĐĐK. 2 “. VÔ đây là Chân không
diệu hữu, không phải là Vô trong “ cặp đối cực tương đối Vô sánh với Hữu” trong thế giới hiện
tượng. ** Cái học xây trên chữ VÔ, ( VÔ : tuyệt đối ≠ Vô:Tương đối ) là chìa khóa mở
kho tàng Truyền thống mà may thay Đông phương còn giữ được phần nào, thực ra là của
chung Nhân loại. Vô vi của Lão Trang trở thành một nhãn hiệu của Đạo học. Cái đặc sắc của
triết Đông là cái học lấy VÔ làm Hồn Sống. VÔ CỰC đặt trên Thái cực ( Thái cực nhi VÔ
CỰC ). Nhân sinh lý tưởng của con người đặt trên chữ VÔ: “ Thánh nhân vô công, vô kỷ, vô
danh , xử dân vô tri vô dục “ ( Lão).
Còn Khổng thì “ vô vi chi trị “ , và “ Dư dục vô ngôn “ , nên cũng đã tu luyện theo lối tuyệt tứ:
Vô ý, vô Cố, vô Tất, vô Ngã “ để đi về cõi Vô là nguồn gốc của mọi cái Hữu ( Hữu sinh ư Vô ).
Còn thánh Gandhi thì nói : Tôi tự diệt cho đến số không ( Je me reduis à zéro .) “ **
2.- Những đức tính của Tâm
Những đức tính của Tâm là Bao dung và Thống nhất.
a.- Bao dung
Lời nói là hữu hạn, nên không thể dùng lời nói hữu hạn để diễn tả cái Tâm ( Vũ trụ chi
Tâm), tức là cái vô biên, cái tuyệt đối được. Nhưng khi hiểu tuyệt đối là vô cùng không nói ra
được, thì bớt đi sự chấp nhất vào một khía cạnh này mà chối khía cạnh kia. Vì thế Ấn Độ dùng
danh từ cái ấy ( Tat ) để chỉ Đạo, cốt để khỏi loại trừ khía cạnh khác của Đạo.
Tuy sống trong thế giới hữu hạn, mọi sự đều tương đối, nhưng vẫn phải dùng lời Tương
đối để nói về Tuyệt đối, nhưng không được cho là Tuyệt đối thật, nếu thế thì sẽ dẫn đến việc
loại trừ bao thực nghiệm của người khác đang sống trong thời đại và cảnh vực khác, nên quan
niệm về Tuyệt đối cũng khác.
Khi nhận ra tính cách nhân tạo của Tuyệt đối, Tuyệt đối của mình không phải là duy nhất,
coi kinh nghiệm của kẻ khác cũng có giá trị với trình độ riêng của họ.
Vòng Thái cực nói lên 64 ngả vào Trung tâm ( Đồng quy nhi Thù đồ: Trở về với chân Tâm
thì đồng một ), nhưng đường về có nhiều ngả, nên cần kính trọng Tự do mỗi người, đó là
đức tính đầu tiên của con người đi đúng hướng về Tuyệt đối thực : “ Tri thường dung” (
Lão ) , đó là nền tảng của tính Bao dung.
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Hình Vòng Thái cực
Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái rồi 64 quái
b.- Thống nhất.
Hãy trở lại ngắm xem vòng Thái cực sẽ thấy tất cả hình xung quanh đều đặt chân vào hình tròn
ở giữa như các đũa xe cắm vào nòng xe “ Tam thập phúc cộng nhất cốc. Lão 11: Ba mươi tai
hoa cùng chung một nòng xe “ ( trục ở giữa ). Nòng xe thông với mọi đũa tỏa ra khắp xung
quanh, đang khi các đũa ngoài không thông ngang với nhau được, nhưng lại có thể thông nhau
nhờ đi thẳng vào nòng xe. Tính chất đó rất tiện để biểu thị sự hiện diện cùng khắp của Tuyệt đối.
Đó là Thiên lý đi vào mọi vật hay nói đúng hơn mọi vật do đó mà có. Khi thấu được đến
Tâm thì sẽ liễu hiểu hết mọi sự, “ tri Tâm tắc tri Thiên “ là vậy. Cái biết đó là cái biết quán
xuyến kỳ diệu. Chỉ một chữ Vô gồm thâu hết mọi giá trị tinh thần Tam giáo Đông phương.
Trái lại cái học Hữu vi rất rời rạc lẻ tẻ chia ly, chỉ thấy từng khía cạnh nhỏ, không sao
thống nhất lại được. Môn nào cũng chỉ biết có cái độc hữu của mình, vì vậy hay gây nên những
xung đột ý hệ, không thể hướng vào hành động, đó là sự thiếu sót hiện nay của nhiều ngành tâm
lý. Biết bao sách tả hết hiện tượng này đến hiện tượng khác từng hàng trăm trang, mà không tìm
thấy trong đó mối Nhất Quán. Đó là tai họa xa lìa cái Tâm học xa lìa đời sống, thiếu nơi quy tụ.
Vì đó là cái học của Tâm, là cái học biết từ trong biết ra, nên cái học có quy tụ nhiều hay ít
là do tới gần Tâm học nhiều hay ít. Cho nên những cái học rời rạc, học một đàng làm một
nẻo, đều tại thiếu sức huyền diệu của Tâm mà ra.
Kinh Dịch nói đến công hiệu lớn lao của Tâm học như sau: “ Cảm nhi toại thông thiên hạ chi
cố. Phi thiên hạ chi chí Thần, kỳ thục năng dữ ư thử : Thoạt nhiên Cảm mà Thông suốt căn
nguyên của thiên hạ. Nếu không phải bậc chí Thần thì ai có khả năng tới được mức ấy. “ ( Hệ từ
thượng 10 ) “. Con người có cái thân vật chất không to lớn chi đáng kể, nhưng lòng lại khát vọng
vô biên. Muốn thỏa được cái bao la cao quý đó, phải đi vào Tâm pháp. Đóng đô trong cái học
hạ trí hiện tượng, mà không tìm đường thông với Vô cùng thì dẫu hay tới đâu cái học đó
cũng là cái trống rổng như con bướm bay lượn giữa muôn hoa rực rỡ mà không màng chi
tới hút mật, rồi cũng có ngày phải chán, là vì những tư tưởng ấy cũng như văn chương
chứa nó, tất cả là thuộc cái học hướng ngoại, lấy sự vật làm đối tượng, mà sự vật như ta đã
xem trên, chỉ là những mảnh vụn được chỗ này thiếu chỗ kia, không tài nào lấp đầy lỗ kín
nơi con người. Người Tây phương chuyên chú về khoa học, nên dùng lối học phù hợp cho
vật chất. Ngày nay người Đông phương đang cố theo rượt cho kịp. Nhưng nếu bỏ cái học
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hướng Tâm là lấy Con Người Muôn Thuở làm đối tượng thì thật là uổng. Con đường lý
tưởng là giữ cả Tâm cả Trí “ Vô Vi và Hữu vi, hợp Nội Ngoại chi Đạo ( Trung Dung 26 )**.
( Những Dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây: Tâm tư. Kim Định )

___________________________________________________________________
[ I ] .- CƠ CẤU VIỆT THỜI MINH CHỨNG QUA: TỪ, TƯỢNG, SỐ, CHẾ
1.- Minh chứng sự đúc kết Không Thời bằng Từ
Bài đầu nói rằng thời gian và không gian trong triết học Đông phương đã đúc kết, nhưng
đó mới là một câu khẳng định chưa được chứng minh và xác định nên vừa chưa hiểu đúc
kết cách nào mà còn dễ bị tiếng là "thấy người sang bắt quàng làm họ".
Thấy sự dồn đúc Không Thời của Einstein ăn tiền, nên tuyên bố đại là triết Đông cũng có
sự dồn đúc như thế. Để tránh tiếng trên cần phải minh biện một cách xác thực. Hơn nữa,
sự minh chứng này còn giúp chúng ta nhận thức ra tầm quan trọng của Vũ trụ quan
triết Đông. Vì tất cả cái tinh túy của nó nằm trong việc dồn đúc này, cho nên chúng ta sẽ
còn gặp nó rất nhiều lần dưới những hình thái khác nhau qua Ngũ hành, Hồng
phạm, Lịch pháp. Chương trên đã tạm đủ cho chúng ta thấy cái khó khăn của bài toán
đố là bắt đúc lại một khối hai yếu tố vốn nghịch hành nhau rõ rệt như Sáng với Tối,
Nước với Lửa, Trời tròn Đất vuông, thế mà phải điều lý sao cho ổn thỏa cả hai. Cái
khó ở chỗ đó, hễ nắm được then chốt là tìm ra đáp số cho mọi vấn đề nhiêu khê khác, như
hòa hợp Tự do với sự Cần thiết, Thái công với Tư riêng, Tinh thần với Vật chất; sao cho
Tình với Lý tương tham.
Do đó có rất nhiều lối đúc kết với những hậu quả khác nhau gây nên tầm quan trọng thật
là sâu rộng vào đời sống con người cá nhân cũng như đoàn thể. Đến độ đã có thể nói sau
Einstein người ta không thể suy tư như trước Einstein nữa. Và do đó, dần dần người
ta cũng không thể "ở đời" như trước nữa. Vì suy tư là bánh lái con thuyền đời sống,
lái đã xoay thì đời sống làm sao theo mãi chiều cũ. Vậy bây giờ trở lại với triết Nho
và chúng ta hỏi: có thật triết Nho đã đúc không gian thời gian lại với nhau chăng?
Và chúng ta thưa là có thật và đã tự lâu lắm rồi.
Tất nhiên không phải trên bình diện khoa học ngoại cứ theo lý trí kiểu Einstein, nhưng
là trên bình diện nội cứ Tâm linh, do đó trong phạm vi triết lý thì hậu quả quan trọng
hơn. Điều cần phải xét là có thực chăng Nho triết đã đúc kết hai yếu tố Không-Thời lại
một, dù chỉ là nội cứ trên bình diện Tâm linh?
Thực ra chữ đúc kết cũng là dùng ép theo thời. Còn chính ra phải gọi là Hòa thời, Việt
thời nghĩa là đã ra khỏi thời gian nhỏ hẹp, nên còn cao hơn quan niệm của Einstein hay
các lý thuyết tương đối khác như sẽ bàn sau. Dầu vậy ta cũng cứ tạm gọi là sự dồn đúc
cho dễ nói và chúng ta sẽ minh giải qua Từ, Tượng, Số, Chế.
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TỪ
Và trước hết là chứng minh bằng Từ, và lúc ấy sự dồn đúc gọi là Vũ trụ. Hai yếu tố
này đã đúc kết quá kỹ, khiến cho con cháu không ngờ tới nữa. Vì thế để nhận thức lại
điều đó, chúng ta cần ôn lại mấy định nghĩa của hai chữ Vũ Trụ.
Theo Hoài Nam Tử thì "Tự cổ đi tới kim gọi là Trụ "Bốn phương trên dưới gọi là
Vũ". "Vãng cổ lai kim vị chi Trụ "Tứ phương thượng hạ vị chi Vũ" ** Còn theo
Trang Tử thì "Có thực sự nhưng không định hạn vào chỗ nào gọi là Vũ "Có dài
(durée) mà không khởi đầu, không cuối thì gọi là Trụ Cho nên:
Vũ có nghĩa là Không gian Trụ có nghĩa Thời gian, cùng với định nghĩa của Hoài
Nam Tử như nhau vậy
"Hữu Thực nhi vô hồ xứ giả, Vũ dã.
Hữu Trường nhi vô bổn phiêu giả, Trụ dã,"
Cái dĩ: Vũ vi không gian chi nghĩa, Trụ vi thời gian chi nghĩa, Dữ nam Tử thuyết
đồng." ** (từ nguyên theo Nam Hoa XXIII, canh tang sở).
Dương Hùng nói: "Đóng khắp trong vòng trời gọi là Vũ. "Mở khắp cả vũ gọi là
Trụ". (Kim b.50)
Tức là hai yếu tố ngược nhau: đóng là Vũ, mở là Trụ.
La Hồng Sơn có một câu nhấn mạnh vào sự đúc kết Vũ và Trụ như sau: "Trên dưới bốn
phương, đi từ cổ tới kim, hợp thành một khối, cho nên mới bảo là: không ở chỗ nào,
nhưng không nơi nào là không ở". Thượng hạ tứ phương, vãng cổ lai kim, hồn
thành nhất phiến, sở vi vô tại, nhi vô bất tại (Đại cương 256).
** La Hồng Sơn xem ra cũng đồng ý với tác giả tự điển Từ nguyên trong việc cho hai
câu của Hoài Nam Tử và Trang Tử như nhau. Nhơng nếu xem kỹ lại chúng ta thấy câu
của Hoài Nam Tử có tính cách bình dân thường nghiệm hơn, nên có cổ, có kim về
Thời, có trên, có dưới về Vũ. Tuy nhiên cũng còn cao hơn quan niệm Vũ trụ tách rời
nhau, vì ở đây đã có sự đúc kết.
Đến câu của Trang Tử thì chúng ta thấy tính chất siêu việt rõ rệt hẳn nhờ hai mệnh đề
"Vô hồ xứ giả' (không ở nơi nào) và "Vô bổn phiêu giả" (không đầu không cuối, vô
thuỷ vô chung). Câu này rõ rệt là nói về Thời tính với đại Không gian, như sẽ bàn về
sau. Ở đây, ta chỉ cần ghi nhận sự đúc kết Thời Không đều được thừa nhận bởi hai tác giả
xưa (Hoài Nam Tử và Trang Tử) cũng như hai tác giả cận kim (tác giả tự điển Từ
Nguyên cũng như La Hồng Sơn). Sự thừa nhận hầu như phi ý thức tỏ ra không ai đặt
vấn đề chối cãi cả. Tiện đây xin ghi nhận: đôi khi trong khóa giảng sẽ nói Vũ như
Không gian và Trụ như Thời gian, thì là hiểu theo nghĩa thông thường của bài này. Đó
- 26 -

là đại để ý nghĩa hai chữ Vũ Trụ, nói lên tính cách đúc lại thành một khăng khít, hai yếu
tố vốn dị biệt, đối kháng là Vũ tán ra, tỏa lan, còn Trụ là dồn lại, qui tụ lại. Tuy đi hai
chiều trái ngược mà vẫn dồn lại được, cái đặc trưng của Triết Nho nằm ở chỗ đó.
TƯỢNG
Bây giờ chúng ta xét tới lý chứng qua Tượng hình.
1. Tượng hình của Thời gian
Sau định nghĩa thời không là Vũ Trụ thì nói đến tượng hình trở thành dung dị hơn, vì
hình đó không chi khác hơn là hai hình Vuông, Tròn vậy. Vuông Tròn lại chính là Âm
Dương đã được bước thêm một bước nữa. Nếu ở đợt Âm Dương là một hai thì còn quá
đơn sơ, nên phải tiến thêm một bước nữa thành ra ba bốn mới đủ khía cạnh để thiện hình,
dù chỉ mập mờ. Do đó, sau Âm Dương đến Tứ Tợng. Tứ tượng là tiếng trừu tượng để chỉ
bốn mùa, bốn phương, biểu thị cho bốn khía cạnh cần thiết cho bất cứ vật nào để hiện
ra trước là Tượng, rồi sau là Hình. Hễ đã thành Hình thì trước tiên phải có Góc, có
Biên dù chỉ là thấp thoáng. Vì thế, trong Nho Triết, Tứ tượng là yếu tố sơ khởi trên
quá trình cá biệt hóa (individualisation). Tiến trình đó bắt đầu từ Tứ tượng: vuông
bốn góc tức là Vũ; còn Trụ là tròn đầy viên mãn không đầu không cuối. "Vô bổn
phiêu giả" nên biểu lộ bằng Vuông Tròn. Nếu Vũ Trụ đã đúc lại một thì Tròn Vuông
cũng lồng lên nhau, làm thành hình kép: Tròn ngoài Vuông trong. ( hình vuông ngại tiếp
)

Hình Vuông ngoại tiếp

Hình Masonic square ( Compass < Tròn> square < vuông .> )

( Phục Hy Nữ Oa quấn đuôi nhau: Mẹ Tròn Con Vuông )
Với Tây phương, cái vòng Tròn có chất Vuông là điều không thể quan niệm được, vì
suy tư theo đối đáp Mâu thuẫn: đã Tròn thì thôi Vuông, đã Vuông thì đồng thời hết
Tròn. Với Việt Nho, quan niệm theo nguyên lý Hòa diễn tả bằng công thức "Âm
trung hữu Dương, Dương trung hữu Âm căn" thì Vòng Tròn lại có Bốn góc đã
thành sự thực và truyền bá đến đại chúng bằng câu nôm na "Mẹ Tròn Con vuông", một
lối bình dân hóa câu "Âm trung chi Dương vậy".
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Hình Thái cực gồm Thái Âm và Thái Dương
Thái Âm màu đen (Âm) có chấm trắng ( Dương) . Nho bảo là Âm trung hữu Dương
căn :trong Âm có mầm Dương.
Carl Jung gọi là The principe of masculine within a women , theo Hóa học thì người
Nữ là một ion Dương.
Thái Dương màu Trắng ( Dương ) có chấm đen (Âm) ở trong, .Nho bảo là Dương
trung hữu Âm căn: Trong Dương có mầm Âm .
Carl Jung gọi là: The principe of feminine within a man. Theo Hoá học thì người
Nam là một ion Âm.
Khi hai ion – và ion + di chuyển ngược chiều nhau thì sinh ra dòng điện cuốn hút nhau

Nói khác, trên đường cá thể hóa ý niệm, đã tiến thêm một bước nữa có Mẹ Tròn hay là
Trời Tròn (Thiên viên) mà cũng có Con vuông (Tứ địa) mới biến ra Hình thể, "tại Địa
mới thành Hình được". Cái Tượng ( tại Thiên thành Tượng) mới có thể vẽ vời Hình
dung. Và từ đấy Tứ tượng rất trừu tượng ( như Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh; hoặc Thái Âm,
Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương) mới trở nên Tứ Tượng cụ thể trong các thứ vuông
tròn của bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông được dồn làm một với bốn Hướng: Đông,
Nam, Tây, Bắc và bốn hành: Mộc, Hỏa, Kim, Thủy và in hình đó vào các vật dụng
như: Đền tế Thiên nền Vuông, mái tròn. Xe Vua thùng vuông, mái tròn. Bánh
Chưng vuông, bánh Dầy tròn…
SỐ
3.-Thời gian đúc một diễn bằng Số
Đã có Từ, có Tượng, bây giờ nói đến Số cũng là việc tương dối giản dị: Tròn là ba ( 3
:tam thiên) hay Thiên viên. Còn Phương là bốn góc: tứ địa. Đây không phải là số để đếm,
đo góc của toán học hay là chỉ thực tại huyền bí như các thuật số gia, hoặc như Pythagore
chủ trương, nhưng là số biểu tượng của Trống Mái, của Đất Trời, của Âm Dương:
"các số lúc đầu chỉ một Âm một Dương mà thôi. Tượng của Dương là Tròn. Tròn thì
đường kính một phần, chu vi ba phần (số Pi: (ký hiệu: π). Tượng của Âm Vuông thì
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đường kính một phần tư (1-4) (Thiệu Ung, Kinh Dịch, bản dịch Ngô Tất Tố, trang 16)
.( C = r x 2 π ) ?
Từ đã dồn một thành Vũ Trụ, Tượng đã trở thành Mẹ Tròn Con Vuông, thì số cũng
dồn 3 với 4 thành 7 và con số 7 trở nên huyền niệm. Kinh Dịch nói phất phơ: "thất nhật
đắc" (sau bảy ngày sẽ đắc đạo), và trong quẻ Phục, Tượng viết: "phản phục kỳ đạo,
thất nhật lai phục"… Cái đạo lý của sự trở về là đến lượt thứ bảy sẽ tới tự do lai xuất
(tức nguyên tính của mình). Những tích khác như Phật ngồi gốc bồ đề (7x7=49 ngày),
đi bảy bước… Nagarjuna đi quanh tháp bảy ngày cửa tự nhiên mở ra và được Phật
trao truyền Kinh Kim Cương v.v… đều là biểu tượng nói về những đợt tiến hoá mà
sự tựu thành viên mãn xảy ra ở đợt thứ bảy. Lục Tượng Sơn nói: "Thất trùng thiết
thành, tư tâm dã. Tư tâm sở cách, tuy tư phi chính" ** "Bảy tầng bao quanh bằng sắt
là chỉ tâm tư vậy. Nếu tâm đã bị ngăn cách thì có suy tư cũng không đi vào lộ chính
được". Ông có ý nói cái linh thức bị bảy tầng tư dục bao phủ thì không sao thấy được
đạo (Kim b. 187). Còn rất nhiều câu hoặc sự tích, ở đây chỉ kể sơ cho biết. Có lẽ tuần
bảy ngày xuất phát do tuần trăng. Vì tháng trăng có 28 ngày (4x7=28). Nhưng không
rõ từ đâu xuất hiện, chỉ biết rằng: bên Viễn Đông đã có từ lâu đời, ngư ời ta tìm ra dấu
vết ít nhất từ thế kỉ 27 trước dương lịch, trong cách chia vòng trời làm 4 cung, mỗi cung
có 7 độ như nêu rõ trong bảng "nhị thập bát tú" mà lối xếp đặt thành 4 cung, mỗi cung
có 7 sao xếp theo từng bộ 2, 3, 2 cộng lại là 7 sao, rồi lại đến bộ hai ba hai khác… Ngày
xưa, tuần 7 ngày không rõ rệt và phổ cập như nay do thể chế ngày chủ nhật, nhưng gốc
tích đã có từ truyền thống rất xa xưa. Dân Sémite trước theo tuần 8 ngày, cũng như
Roma mới nhận tuần 7 ngày từ năm 45 trước Dương lịch (lúc sửa lịch Julien) rồi
truyền bá ra vùng Địa Trung Hải. Hy lạp trước theo tuần 10 ngày (xem Grandeur et
décadence de de la civilisation S.B, Gloug, Payot, Paris, 1954, p.131). Tóm lại, thể chế
tuần 7 ngày, thuộc Truyền Thống nhân loại, phát sinh tự lúc nào không rõ nhưng
hầu chắc là từ Đông Nam truyền đi theo đ ư ờng của nhị thập bát tú, hoặc của Yoga
từ Đông Nam qua Ấn độ, rồi đến Ả Rập truyền qua Cận Đông, sau cùng đến Âu
Châu và trở thành thể chế phổ quát đến độ quên hẳn lò đúc 3 với 4 thành 7, nên
cũng quên luôn ý nghĩa huyền niệm của nó: "ngày thứ bảy Chúa nghỉ". Nghỉ là an
vi, tức là cách hành động để đắc đạo. Nhưng chúng ta đã mất ý thức điều này, vì số của
Triết nho không phải để đo khối chất, đếm số lượng nhưng để biểu thị phẩm tính nên nó
rất uyển chuyển, lưu linh. Nếu 3 chỉ thiên, 4 chỉ địa, thì 1, 5, 7, 9 cũng đều chỉ Thiên
và 2, 4, 6 cũng đều chỉ Địa, vì Thiên với Đ ịa ở đây hiểu theo đợt căn cơ là Âm Dương
Chẵn Lẻ hoặc Cơ Ngẫu. Vì chỗ biểu tượng uyển chuyển đó nên nó mặc rất nhiều hình
thức và khi tới những số lớn thì biến dạng bằng nhân lên hoặc cộng thêm: do đó, người
ngoài cuộc sẽ không tìm ra ý nghĩa, chẳng hạn hai số thập can và thập nhị chi là 10 và
12 đều là số Chẵn cả thì số Lẻ ở đâu? Như ng với người học thì biết: số căn bản chỉ có
tới 9 là tận cùng nên thêm 1 và 3 hoặc đem 10 và 12 qui cho ước số chung (2) để tìm
ra số gốc: thì được số 5 và 6, số 5 chỉ Trời, số 6 chỉ Đất. Số trời là thiên can (giáp, Ất,
bính, đinh… ) số đất là địa chi (tí, sửu, dần, mão… ) can là gậy cắm đứng dọc cũng như
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kinh trong thành ngữ kinh tuyến (độ dọc). Còn chi là cành cũng nh ư chữ vĩ tuyến (độ
ngang). Đó là vài ví dụ căn bản về số.
CHẾ
Bây giờ chúng ta tiến vào loại lý chứng thứ tư là Thể chế.
2.- Thời qua thể chế Nguyệt lệnh
Đây là nét đặc sắc nhất của Triết lý Nhân sinh, một thứ Triết lý đ ược thiết lập ra để
mà sống: để sống sao cho ra cái sống Người, nên những ý t ưởng căn bản được hiện
thực vào các thể chế xã hội cốt cho những tư tưởng đâm rễ sâu vào "cõi người ta" để
truyền thông nguồn sinh lực và hướng dẫn mỗi hành vi cử chỉ bao gồm cả Nội Thánh lẫn
Ngoại Vương. Nội Thánh lấy tu thân làm gốc cho nếp sống riêng tư, còn Ngoại
Vương là xóa bỏ Triết lý, như nhà nghệ sĩ khi đạt mức cao thì "dấu được nghệ
thuật" (art c'est cacher l'art). Hiền triết khi đạt đạo cũng dấu "minh triết vào nếp
sống của xã hội" nên từ đó đã thiết lập ra nhiều thể chế, nhờ đó đời sống đ ược thấm
nhuần triết lý: chẳng hạn từ việc cao trọng bậc nhất như lễ tế Thiên, cho đến các việc
thường ngày ăn vận (giầy vuông, mũ tròn) cũng vâng theo luật Vũ Trụ đó. Ở đây chỉ có ý
nói cách riêng đến nguyệt lệnh là một thể chế biểu lộ nguyện vọng "thuận Thiên": lo
lắng sao cho mỗi tháng, mỗi ngày của nhà Minh đường là lấy Không gian Thời gian
uyên nguyên làm mô dạng phải theo trong đời sống lý tưởng để không có việc làm
nào đi trật thiên ý: tháng nào phải tế một thần riêng, ăn một thức hợp mùa theo
cách dọn nấu ám hợp, mặc quần áo nào, bài ca khởi đầu bằng cung chi… Sau đây là
bản đã tước bớt, để dễ có một ý niệm đại khái (Xem bản đầy đủ ở Kinh Lễ IV, 57,
Couvreur).
BẢNG NGUYỆT LỆNH
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
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Thiên can: Nhâm Quý Bính Đinh Giáp Ất Canh Thân Mậu Kỷ
Đây là một thể chế đã có từ lâu lắm, có lẽ xuất hiện đồng thời với lược đồ Ngũ hành và
Hồng Phạm, nên còn mang nhiều yếu tố ma thuật mà thời cổ xưa đặt ra để gò bó đời sống
của ông vua. Nhưng vì qua nhiều phiền toái nên chóng bị nhãng bỏ và đánh mất ẩn ý sâu
xa, chỉ còn lại có cái vỏ kềnh cơi. Thay vì bám lấy dị dụng tiểu tiết để chứng minh sự lố
bịch của người xưa, chúng ta nên xem đến thể đồng, tức là tác dụng “ dồn Không
Thời gian lại một “ mới là điểu quan trọng. Còn việc áp dụng vào đời sống hằng ngày
là chuyện bì phu, phiến diện rất dễ sai lầm. Điều quan trọng nằm trong cái cơ cấu tiên
thiên căn để (structure principielle) mà khi biểu thị ra bằng lược đồ thì chính là thập tự
nhai kép nét lên, nhưng tựu trung cũng chỉ là Thập tự nhai, nhưng nhờ sự kép nét nên
có thể cụ thể hóa đến cùng cực. Nhờ vậy Thời gian, Không gian không còn trừu tượng
y như nhau, bằng lượng số, nhưng được hình hiện lên với phương hướng, sắc mùi, thanh
âm, có hướng vị đi kèm nên dễ thấm nhập vào đời sống. Do lẽ đó mà Ngô Kinh Hùng
(John Woo) ví Dương lịch như cây mùa Đông đã trút hết Lá với Hoa, còn lịch Đông
phương như Cây có Hoa, có Quả, có Tứ quí với các ngày Hội hè đình đám.
Vì đó mà cái Tết Đông phương mang một khuôn mặt trọng đại vượt xa cái Tết Tây,
thì truy căn ra chính là do sự dồn đúc Không Thời vậy. Bởi thế cần chúng ta phải tìm
hiểu cái ý thâm sâu gói ghém trong bảng Nguyệt lệnh.
5. Nền minh Triết của Nguyệt lệnh
Nền Minh triết đó nằm trong hai chữ "Nhân chủ" những là con người đem cái sơ
nguyên tượng của Thập tự nhai ( Khung Ngũ hành ) để đóng khuôn muôn loài. Do đấy
Thập tự nhai trở thành Cơ cấu Tiên thiên của vạn vật. Vạn vật ở đợt hình thành ra cá
vật thì có vô số, nhưng ở đợt sơ tượng cũng qui ra được tứ linh, tức là Vũ trụ biểu thị
bằng 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông lồng lên 4 hướng: Đông, Nam, Tây, Bắc với 4 sắc:
Xanh, Đỏ, Trắng, Đen với các mùi vị âm thanh, số lượng thích ứng… như trong bảng
Nguyệt lệnh đã phân chia rành rẽ.
Tưởng không đâu nói lên rõ ràng hơn sự đúc kết không thời bằng bảng Nguyệt lệnh
với những hệ quả sâu đậm vào quan niệm về Vũ trụ và Nhân sinh rất ơn ích cho con
người. Hệ quả quan trọng đầu tiên là con người làm "Chủ nhân ông" của Vũ trụ, ngự
ở trung cung, nghĩa là ở chung một cung với Hoàng thiên, Hậu thổ. Vì đó nên Tuân
tử gọi con người là Vua trời "Thiên quân" ** và bởi thế cũng mặc áo màu vàng là màu
dành cho vua, vua thật chứ không phải vua bù nhìn có Chúa Gian Thời lấn áp. Vì thế
chính vua ra lệnh, không phải ra một lần, nhưng ban hành hàng tháng nên gọi là Nguyệt
lệnh và truyền ra không phải cho một dân số nào đó, nhưng là cho cả Vũ trụ. Vũ trụ
cụ thể hóa bằng Mùa, bằng Hướng, bằng Sắc, bằng Vị… đều răm rắp tuân lệnh,
không trừ bất cứ một vật nào dù chống đối nhau như Nước với Lửa. Tại sao lại như thế?
Thưa đó là vì con người là Vua nhưng không độc tài, nhưng là đa tài, hay nói cho
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chân xác hơn là Tam tài. Và Tam tài chia việc để đồng lao cộng tác: Thiên sinh, Địa
dưỡng, Nhân hòa.
Sứ mệnh của Nhân là Hòa. Thiên cao, Địa hậu mà con ngƣời hòa hợp nổi nên gọi là
Thái hòa. Do đó cái Vũ trụ của Nhân chủ không có tính cách cơ khí như các quan
niệm không thời với bầu khí đặc sệt của chống đối, đấu tranh, tiêu diệt, triệt tam…
đầy nhóc "hủy thể của hủy thể" trong biện chứng Hegel, còn đây là Vũ trụ của Nhân chủ
trong không khí Dịch hóa tức là Triết lý cơ thể với các nguyên lý bổ túc, hỗ tương hòa
hợp như trong một Cơ thể: bên ngoài thì rõ ràng trái ngược như tay phải với tay trái,
nhưng không là phải trái để chống phá nhau mà để hòa hợp cộng tác. Do đó khi động
đến một thời điểm thí dụ là là Xuân, tức cũng chạm đến phương đông, màu xanh, vị
chua, cung giốc, số 8… rồi lan về tới Thổ trung cung, tức là "Vũ trụ chi tâm" nên
truyền âm vang ra tứ phía. Bởi đó mới nói đến Thiên Địa Vạn vật nhất Thể, tức là một
lối nhìn sự vật sống động trong quá trình biến hóa xoắn xuýt lấy nhau. Khác hẳn lối nhìn
cơ khí tĩnh chỉ: vạn vật không có liên hệ nào với nhau hết. Chúng ta hãy vẽ lại Nguyệt
lệnh theo kiểu Hà đồ sẽ dễ nhận ra điều đó:

Theo bảng trên ta thấy đó là một Trung cung có 4 cánh Gian Thời mỗi khi ra Gian thời
thì lại trở vào Thời tính ở trung cung. Thời tính là vô thời có sức phá vỡ sự liên tục của
Gian Thời không để nó kết xích đặng nô lệ hóa con người nhưng lâu lâu con người lại
vượt ra khỏi Gian Thời để nhìn bao trùm cả toàn cảnh. Đấy là nét đặc trưng của Việt nho
không gặp thấy trong các Trung tâm thiên văn học cổ xưa: không có bên Chaldée hay
Egypte hoặc Ấn Độ. Như ông Saussure nhận xét (S369). Nhờ sự vượt lên trên đó giúp
con người nắm được quyền làm chủ bắt Thiên địa vạn vật đều tuân theo tiết nhịp của cái
Tâm mình, cho nên cái đập của Tâm mình mới gọi được là "Thiên địa chi Tâm" hoặc
"Vũ trụ chi Tâm". Vũ trụ như thế gọi là Vũ trụ cơ thể vì có tiết điệu "nhất động
nhất tĩnh" như một trái tim bóp nở.
Bởi thế Lục tượng sơn là một Việt Nho mới nói. "Ngô tâm tiện thị vũ trụ". Xin đừng
coi đó là một câu văn chương sáo ngữ, nói lên để tự quan trọng hóa mình; nhưng cần phải
hiểu những hệ quả của nó, tức là với quan niệm này, con người coi muôn vật đều bắt rễ
nguồn nơi mình "vạn vật giai bị ư ngã" như thế có nghĩa ta lớn vật nhỏ, nên ta mới
chứa nổi chúng. Nếu con người đã lớn hơn sự vật thì con người cần sai sử sự vật, bắt
- 32 -

sự vật phụng sự mình, nếu để mình bị vật sai sử là tiểu nhân (Đại nhân sử vật, tiểu
nhân sử sự vật - Tuân Tử). Quan niệm người sai sử vật là hệ luận của quan niệm
Nhân chủ mà hậu quả lớn hơn hết là tâm trạng vui sống và tổ chức cuộc đời có sinh
thú tao nhã. Sinh thú nói đây phải hiểu tự thấp lên cao, từ sinh lý đến tâm thức. Vì
"vũ trụ tiện thị ngô tâm" nên nếu điều hợp được tâm tình tức là Vũ trụ có hướng.
Đời sống cũng vì đấy mà có hướng, là cái gây nên cảnh vui sống.
Đó là nét đặc trưng nhất trong nền Văn minh Việt Nho. Đặc trưng và sâu đậm đến
nỗi tuy là miền bị cái nghèo dày vò nhất mà cũng không phá nổi cái "lạc thú ở đời".
Tất nhiên đây nói về Vũ trụ quan truyền thống của Tiên Tổ chúng ta.
Còn hiện nay thì người Viễn Đông đang bị xâm chiếm bởi những Ý hệ coi đời là vô
nghĩa, đầy phi lý… làm bằng khắc khoải Lo Âu, Tâm thần bất an, cám cảnh với cái
sống thừa mứa không nơi trú ngụ, không chốn hướng về…
Những cảm nghĩ về đời sống đen tối kiểu đó, những quan niệm về con người ti tiện nhỏ
nhen đó dù mang tên bất cứ ý hệ nào thì đều bắt nguồn từ quan niệm không gian thời gian
đứng độc lập bên ngoài sự vật, kể cả con người. Lẽ tất nhiên vì bị chứa đựng nên con
người trở thành bé nhỏ hơn Không Thời và bị Không Thời đóng cũi. Và như thế là bị
khuôn đúc theo mô dạng (forme) của sự vật, hoặc nói như nhóm "Cơ cấu luận" ngày
nay thì "không phải tôi nói, nhưng là sự vật nói qua tôi" (je ne parle pas, je suis
parlé).
Nói khác đi tôi là bồi cho sự vật bởi vì khi dùng óc điện tử thí dụ để suy nghĩ thay
cho con người thì con người chỉ còn việc thu nhặt tài liệu, làm các thống kê đưa nạp
cho máy và ngồi chờ kết luận.
Lý luận máy kiểu đó có thể hay cho việc làm cơ khí xây nhà lập xưởng buôn, nhưng
đem áp dụng cho tình người là đẩy xa thêm đà Nô lệ, làm sâu đậm thêm thảm trạng
con người bị vong thân.
Vì thế chúng ta cần tìm hiểu vị trí chân thực của Cơ cấu thời gian Mã Đồ với hy vọng
làm phục hoạt lại sức tác dụng Tâm linh của nó. Cơ cấu này chúng ta sẽ mệnh danh là
Hòa Thời, theo nghĩa Hòa là vừa lên vừa xuống "thượng hạ vô thường, duy biến khả
thích". Hệ từ hạ, tiết VIII. Sở dĩ dám mong mỏi như vậy là vì song song với đà xuống
dốc của con người trong quá trình tha hóa, lại đang có những dấu báo hiệu cho sự
đi lên của Tâm linh và thú vị hơn cả là điều đó lại đang xẩy ra ngay trong lòng các
khoa học. Có thể nói nơi đây yếu tố Tâm linh đang lấn chân sang phần đất của vật
chất. ‘
Nói khác Tâm linh mở rộng theo đà tăng trưởng của sự nhận thức con người về ý niệm
Thời gian nhƣ chúng ta sẽ học thêm trong chương sau.
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III. VỊ TRÍ VIỆT THỜI TRƯỚC CÁC KHOA VI-THỂ
Để dễ nhận ra vị trí Hòa thời cũng là Việt thời chúng ta cần vẽ ra một lược đồ như sau:
1. Biệt thời
Ở giai đoạn đầu này thời gian được quan niệm rất nhỏ bé như bị nuốt trôi mất vào
không gian, tức thời gian chỉ được coi là một vật thể giữa bao vật thể khác. Chúng
ta sẽ kêu là Biệt thời vì được quan niệm đứng biệt lập bên ngoài các vật.
Đó sẽ là nền móng cho quan niệm cá nhân chủ nghĩa coi mọi người cũng như vạn
vật đều là biệt cách, đánh mất chữ Tương nên không còn chi móc nối lại thành Cơ
thể. Đó là giai đoạn mà không gian lấn át thời gian. Thời gian đã bị không gian hóa
"le temps a été spatialisé". Một khi đã bị không gian hóa thì cũng mất liên hệ với vạn
vật, và từ lúc ấy thời gian cũng chỉ là một vật thể trong các vật thể đứng ngoài con
người và không còn là yếu tố cấu tạo nên con người, cấu tạo nên vạn vật. Sự vật
không liên hệ với thời gian thì trở nên tĩnh chỉ bất biến như không gian.
Đó là quan niệm Thời gian của Triết học cổ điển từ Platon đến Kant.
Để phân biệt chúng ta có thể đặt nổi yếu tố Không gian bằng gọi là Gian thời, cũng có
lúc sẽ gọi là Thế thời khi nó liên hệ tới lối sống theo Gian Thời, tức là hoàn toàn theo
lượng số đếm đo, không kể chi đến phẩm tính Tâm linh, nhưng đựợc các triết gia
duy lý ơa thích, vì nó thuận lợi cho việc thiết định các quy luật khách quan có thể
công thức hóa dễ dàng. Và đó là lý do tại sao biệt thời lại ngự trị đƣợc lâu như vậy
. 2. Tổng thời
Đến Kant mới khám phá ra sự sai lầm của quan niệm trên. Với ông không gian cũng
như thời gian chỉ còn là hình thức của cảm giác. Thời gian là hình thức tự nội,
không gian là hình thức tự ngoại. Tất cả vạn vật, biến cố, sự kiện đều đến với ta qua
hai hình thức đó, gọi là hiện tượng. Với quan niệm như trên Kant đã trả lại cho chủ
tri quyền lực nào đó trên thời gian, khiến cho thời gian phần nào mất đi tính chất
tuyệt đối trước và trở nên tương đối, vì đã đặt Thời gian trên Không gian tức đã nhấn
đến khía cạnh sinh động biến chuyển. Sở dĩ gọi quan niệm của Kant là Tổng thời là vì
tính chất bao quát của nó, tức Kant biết đặt trọng tâm mọi thắc mắc siêu hình vào vấn đề
then chốt là Thời gian, bởi chưng không một cái gì, hay hiện tựợng nào mà lại không thể
bao hàm trong nó. Tuy nhiên Kant chưa đi đủ sâu nên quan niệm của ông không vượt
đựợc phạm vi lý trí, nên vẫn mang nặng tính cách khách quan. Vẫn coi vật thể như đối
tượng tách rời khỏi Chủ tri, và Kant chỉ còn khám phá ra những điều kiện nào làm cho
đối tượng có thể tri thức được, mở đường biến triết học thành Tri thức luận. Đó là một
điểm tai hại, nên người sau đã cố gắng sửa chữa lại. Husserl vì đã nhận thức được thời
gian không thể là cái gì khách quan mà nó chỉ là hiện tựợng của ý thức. Đó là thời
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gian nội khởi của dòng ý thức. Mà ý thức chỉ là một dòng lưu linh của những cái đã sống
(Vécus = Erlebnis). Bergson đã nêu ra một giải đáp tương tự căn cứ trên dòng tồn tục
(durée) của ý thức, nói theo tiếng thời gian thì đó là những hiện giờ nối tiếp nhau: Từ
những hiện giờ này tiếp đến những hiện giờ khác. Mà vì những hiện giờ này là trạng thái
của ý thức (états de conscience) nên có tính chất sống động với những cường độ khác
nhau, chứ không còn đồng đều kiểu thời gian khách quan có thể đo đếm được nữa. Hai
hiện tượng trên giống nhau ở chỗ chống đối thời gian đồng đều khách quan, Husserl bằng
thời gian hiện tượng luận của ý thức tiên nghiệm (sau giản lược ý thức thơ ngây),
Bergson bằng thời gian tồn tục của ý thức, nhưng cả hai đều gặp khó khăn này là làm thế
nào để hợp nhất những cái hiện giờ đa tạp vào một ngã khi ngã đó cũng được quan niệm
như một chuỗi những cái đã sống, luôn luôn biến chuyển. Câu vấn nạn trên cũng lại đặt
ra cho Bergson chỉ thay ngã bằng ý thức; Nếu ý thức thiết yếu là sự liên tiếp và sự đa tạp
thì làm thế nào ý thức có thể lại tự nhận thức rằng chính mình là lƣu linh, là đa tạp. Mà
nếu đã nhận ra được thì ý thức không còn là dòng lưu chảy mà phải là cái chi khác. (Xem
Lê Tôn Nghiêm. Căn nguyên tư tưởng, trang 403).
Như vậy ta thấy cả Husserl cũng như Bergson chưa thoát khỏi tổng thời Kant, nên
còn phải chờ những thử thách khác với liên thời và siêu thời.
3.- Liên thời
Giai đoạn ba mở ra với Einstein phá đổ tuyệt đối tính của quan niệm thời gian đi
trước bằng thuyết Không Thời liên kết, và chúng ta sẽ gọi là Liên thời. Liên thời không
đánh đổ các quan niệm thời gian trước bằng phá hủy nhưng bằng phủ nhận tính cách
tuyệt đối của chúng, và bằng bao hàm lấy chúng như những phần nhỏ. Liên thời của
Einstein cũng giống tổng thời của Kant về phƣơng diện toàn thể, nhƣng khác nhau ở chỗ
của Kant trừu tƣợng (totalité abstraite), còn của Einstein nằm trong địa hạt khoa học vật
lý, các phƣơng trình toán và những cuộc thực nghiệm, cũng nhƣ những khám phá được
báo tin hằng chục năm trước. Sự nghiệp của Einstein không ở trong việc gây thêm ý
thức về thời gian cho bằng ở chỗ mở phương trời cho các cuộc chứng minh có tính
cách khoa học, nhờ đó Tương đối thuyết trở nên gạch nối quý giá để cho khoa học đi
sang bến Tâm linh cũng như Tâm linh đi sang bến khoa học. Điều đó làm tăng trưởng
rất nhiều ý thức về mối liên kết như giữa Quá khứ, Hiện tại và Tương lai, giữa Không
gian và Thời gian, tức là mở đường cho Vật thể, Xác thân nối với Tâm thức. Nói
khác đi nó đã xoá mờ rất nhiều những mối dị biệt để đặt nổi mối liên kết, và nếu nói theo
ngữ thuật triết Nho thì liên kết đã đạt tới giai đoạn khí thái cực và mở mố sang phía
Lý Thái cực giáp giới Tâm linh. Nói thế có nghĩa là Liên thời của Einstein đến đây là
hết, và nếu muốn sang thì phải "bắc cầu kiều" Huyền niệm như chính Einstein thường
nói tới. Chứ tương đối thuyết bất lực trong việc đưa sang "bờ bên kia" dẫu với
những lý thuyết qui nhất (doctorines unitaires) cũng thế. Qui nhất thuyết là tương đối
thuyết nối dài do chính Einstein đặt nền móng và được các khoa học gia khác nối tiếp để
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giải quyết vấn nạn đặt ra cho tương đối thuyết do khoa lượng tử. Khoa này chủ trương
rằng những hòn "gạch" xây nên thiên cầu là những vi thể (corpuscules) mà trước nhất họ
cho là nguyên tử, rồi về sau lại cho là électron, proton, neutron rồi sau đến một chuỗi các
thứ méson và cuối cùng lại nhận ra mỗi vi thể có một âm vi thể (antiparticule), tất cả đều
là biệt cách (discontinu) ngược với chủ trương vạn vật có tính cách liên tục kiểu làn
sóng Einstein. Sự mâu thuẫn này thực ra đã có từ lâu đời làm cho các nhà khoa học
không biết phải chọn bên nào. Biệt cách hay liên tục (discontinu continu). Năm 1833,
ông Faraday đã chứng minh được vi thể của điện khí bằng tìm ra được âm điện tử
(électron) và như thế là thuyết "biệt cách" thắng lợi, nhất là thuyết nguyên tử chủ
trƣơng biệt cách lúc đó cũng đang phát triển mạnh nên chủ trương "biệt cách" càng thắng
thế. Nhưng đến năm 1865, ông Marxwell lại chứng minh được tính chất làn sóng
(ondulatoire: tức là liên tục) bằng hiện thực sự đúc kết thuyết quang học với từ
trường và điện khí.
Khoa học điện tử xuất hiện từ đấy và sau được những công trình thí nghiệm của ông
Hertz đưa đến bước khải hoàn. Thêm vào đó năm 1905, chính Einstein cũng đã giải nghĩa
thuyết lượng hóa ánh sáng kết thành do những hạt gọi là phổ quang. Thế mà thuyết tương
đối chủ trương là liên tục, nên gây hỗn độn. Mức hỗn độn càng gia tăng thêm khi năm
1920 ông Louis de Broglie nhận ra chính những vi thể có tính chất làn sóng. Y niệm
này được hai ông Schroedinger và Heisenberg quảng diễn thêm. Thế là các nhà khoa học
không biết y cứ vào đâu. Nhiều người theo đề nghị ông Bhor đưa ra thuyết "bổ túc": sự
vật vừa có tính cách liên tục như làn sóng, vùa có tính chất cách biệt như hạt nhân
với luận lý cái nhiên (probabiliste). Nhưng nếu chấp nhận luận lý cái nhiên thì lại không
thể diễn tả quĩ đạo các âm điện tử vì nếu biết được đích xác vận tốc của nó trong một
lúc nhất định thì lại không thể xác định được vị trí của nó trong lúc đó, và ngược lại.
Đấy là điều đã làm bận tâm các nhà bác học khoa học. Mấy tháng trước khi qua đời,
Einstein đã hé nhìn thấy sự khó khăn xoay quanh cái điểm toán học không có khối
lượng. Ông nhận ra cần thêm vào khoa học một điểm vật lý với những chiều kích tối
thiểu mà lý trí con người không thể xuống thấp hơn nữa. Nói khác khả năng tối hậu phân
biệt của con ngƣời (pouvoir séparateur) sẽ là bề dài tối sơ lối một ngàn tỉ phần milimét,
viết tắt là lo - longgeur élémentaire. Công thức lo này sẽ giúp vào sự kiến tạo ra Qui
nhất thuyết để giải quyết khó khăn giữa biệt cách và liên tục bằng đưa ra phân biệt giữa
sở tri và thực tại (distinction entre le connu et le réel). Sở dĩ sự vật xuất hiện như cách
biệt nhau là do giác quan chỉ thâu nhận được có một khía cạnh của sự vật. Rồi lý trí
dùng những dữ kiện đó để kiến tạo ra Mô dạng thực tại, nên cũng thấy sự vật cách
biệt nhau. Nhưng đó chưa phải là thực tại tự thân, là cái còn tiềm ẩn đối với giác
quan, và cái đó có tính cách liên tục. Nếu đem thực tại ví với biển cả thì những làn
sóng nhô nhấp là những khía cạnh sự vật lần lần làm biến đổi ảnh hình cụ thể về Vũ
trụ theo đà khám phá ra chúng, nhưng đại dương vẫn là một toàn thể liên tục.
Đó là lối giải gỡ khó khăn giữa Biệt cách và Liên tục.
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Kể ra cũng là một bước tiến đến sát cạnh thực tại và đặt cho nó một tên. Tuy nhiên, thực
tại bàn tới ở đây cũng là biểu tượng chưa phải thực tại tự thân; vì liên thời của Einstein
mới do lý trí ý thức đạt được, chưa phải là do Tâm linh nên chưa có hàng dọc Tâm
linh, mới là không thời ý, có tính khách quan, chưa là không thời Tâm được quan
niệm như một Ai, như một chủ thể, một đại ngã Tâm linh. Điều đó không do lỗi của
Einstein và chính ông đã tìm lối thoát vượt bằng tôn giáo, bằng huyền nhiệm. Vậy là
do những giới mốc mà trí thức khoa học không thể nào vượt qua được nữa. Những
bằng số: c, h, lo… là những biên giới của lý trí (Himalaya: một hột năng lượng chứa
trong một hột ánh sáng được công thức hóa do Planck) và cũng là những hằng số tối hậu
không thể giản lược hơn được nữa (constantes irréductibles). Đó là những tiêu biểu của
sự biệt cách và cũng là những mốc giới của trí thức con người chứ không phải của thực
thể. Bảo triết Đông thiếu hằng số là chưa nhận ra rằng nó đã lên đến đợt 4 hoặc 5, là
đợt đã vượt những giới mốc của trí thức mà khoa học kêu là hằng số. Nền triết học nào
còn có hằng số thì chưa phải là triết lý đạt thân, vì còn nói tới số, là còn trong vòng
đếm, đo, hiện tượng ở đợt 3 trở xuống. Triết học chân thực không nên có hằng số
nhưng phải Từ Lái đất lên đến vân hà gần nhất là Andromèdre, ánh sáng phải đi hết hai
triệu năm. Với hằng số triết ta biết không có vật nào đi mau hơn ánh sáng tức gần 300
000 cây số một giây. Nhưng khi nói đến sao Andromèdre hay những vân hà xa hơn gấp
bội, trí ta liền đạt tới tức thì. Tuy nhiên đó mới là cách mường tượng nên trừu tượng; còn
với hằng Tâm, thì chỉ bằng một trực thị (uno intuitu) toàn thể Thân Tâm với hết
mọi cơ năng trong người: Ý, Tình, Chí đều tham dự vào dòng sống viên mãn, như
câu nói của Boetius: "chiếm trọn vẹn được sự sống trong một trật, cách hoàn hảo và
trọn vẹn" (tota vitae simul et perfecta possessio, Boèce) hay nói như Lục cửu Uyên
"Ngô tâm tiện thị Vũ trụ" cũng thế. Ở đợt ba ta mới có hằng số với ngôn ngữ hình học
biểu tượng, phải từ đợt 4, 5 trở lên mới có hằng Tâm, với Linh tượng và ngôn ngữ hòa
Nhạc, hoặc vô ngôn.
4.- Siêu thời
Là giai đoạn siêu thoát "ra khỏi" Không gian Thời gian, nên cũng sẽ gọi là phi thời
(Zeitlose) hợp với hào 4 quẻ Càn: "hoặc dược tại uyên" = nhảy vào uyên mặc, hay nói như
Lão Tử là chí hư cực, thủ tĩnh đốc", chú trọng đến thái hư, đến tĩnh đốc cùng cực, như
không còn biết đến thời gian trôi chảy nữa, người nay gọi là đào ngũ thời gian (déserter le
temps). Phi thời thường được Tây phương chỉ thị bằng chữ Eternity Đông phương cũng
nói Thường Hằng. Miên trường vĩnh cửu và hay biểu tượng bằng hành Thổ, được coi
như nguồn Vô biên của mọi khả thể, luôn luôn tiếp tế sinh lực cho muôn vật và cũng là
chốn muôn vật trở về để an nghỉ sau khi đã đánh một vòng thời gian thành, thịnh, suy, hủy.
5.-. Hòa thời
Hợp với hào 5 "phi long tại thiên, đại nhân tạo dã" Rồng bay trên trời, đại nhân sáng tạo,
( hào 5 quẻ Kiền). Hòa thời khác với Siêu thời ở chỗ chú trọng đến cả tĩnh cả động, cả
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lên cả xuống: "nhất động nhất tĩnh, nhất hạp nhất tịch, nó bao hàm cả Gian Thời lẫn Siêu
thời. đây là những từ ngữ đời nay, xưa kia chỉ một Chữ Thời là đủ, vì nó rất uyển chuyển
linh động có trong gian thời mà như không, nên có thể nói vừa trong gian Thời mà cũng
như ở ngoài. Nó gặp Siêu Thời ở chỗ siêu thoát như ra khỏi thời gian bé nhỏ để nói một
thứ ngôn ngữ thứ ba có tính cách giàn hòa giữa liên tục và gián cách.
Cả hai đều dùng lối trực giác bằng Tâm, nên đều có hàng dọc Tâm linh ăn thấu tận Thân
Tâm con người đạt đến Linh tượng để rồi nhập dòng sống "sinh sinh bất tức", để "Kiến
tính và Thành tính tồn tồn đạo nghĩa chi môn". Cho nên sự nối kết không còn hạn cục lại
ở vũ trụ khách quan, nhưng bao trùm cả Tâm hồn Thân xác nên có thể huy động hết mọi
năng lực tinh thần. Đó là mấy điểm chung cho cả Siêu thời lẫn Hòa thời.
Đến khi áp dụng thì Siêu thời chú trọng "độc thiện kỳ thân", vấn đề xã hội không phải
không chú trọng tới, nhưng chỉ cách gián tiếp: nếu tu thân đắc đạo thì ân huệ tự nhiên tràn ra
lân nhân. Hòa thời thì coi tu thân là "bước vào". Phản thân nhi Thành, thành Tánh,
thành Thánh; đó là bước "Nội Thánh"; còn đi ra gọi là bước Ngoại Vương hầu cho vạn
quốc hàm ninh (hào 5, quẻ Kiền). Hiểu như thế, Hoà thời sẽ trở nên nòng cốt để hướng
dẫn cuộc sống con người hiện đang lâm bệnh tán loạn Tâm thần. Khi khoa phân tâm
muốn đo sức mạnh của một người thì thường căn cứ theo khả năng định hướng của con bệnh,
thí dụ trước những câu hỏi: hiện chúng ta đang ở đâu? vào lúc nào?… nếu bệnh nhân
thưa được liền thì tỏ ra là không phải là bệnh. Trái lại khi thưa chậm là có bệnh, còn
nếu không thưa được gì cả là bệnh nặng.
Tuy nhiên đó mới là lối đo bệnh cân não, chứ như muốn ước lượng sức vóc hay bệnh tật
của một nền Văn minh thì khó hơn. Tuy vậy ta vẫn có thể dùng cơ cấu thời gian của mỗi
nền văn minh làm chỗ chẩn mạch: nếu ta không thấy trong đó có nguyên lý để thống
nhất hòa hợp mọi hoạt động con ngƣời: từ chính trị, kinh tế, đến học vấn, nghệ thuật…
mà ngược lại trước sau chỉ là một nền Triết học tan nát được chỗ này thiếu chỗ kia, làm
cho người sống trong bầu văn minh đó không tìm ra được hướng đi, không thấy ý nghĩa
cuộc đời, đến phải chán ngấy lo Âu, xao xuyến… thì ta hiểu cơ cấu đó lâm bệnh trầm
trọng: vì khi một yếu tố nào trong con người lý, tình, chí bị khước từ, khi một số xu
hướng thâm sâu trong con người bị gạt ra, phải sống lần mò vì thiếu ánh sáng Triết lý
chỉ đường, thì truy cùng cho tới căn do là tại luồng sáng của nền Triết lý đó chưa đủ
mạnh để soi thấu đến khắp các ngõ ngách, nên còn có những chỗ tối tăm. Ngược lại nền
Triết lý nào chấp nhận toàn triệt cuộc sống bao hàm cả ngoại Vũ tức mọi hiện tượng, mọi
biến cố, mà cũng đạt tới nội Trụ Tâm linh, nên có thể nói là hợp Ngoại Nội, hòa hàng
Ngang ý thức với hàng Dọc siêu thức cũng như coi Thiên Địa Vạn vật là nhất Thể, thì nền
Triết lý đó rất mạnh khỏe sung sức, không những có thể Siêu mà còn Việt nghĩa là đủ
sức lên mà cũng còn đủ sức xuống. Bởi thế ngày nào chúng ta nhận thức lại được nội dung
trung thực của Hoà thời, thì lúc đó sẽ xảy ra hiện tượng mà cụ Nguyên Du mong ước và tiên
đoán trong câu thơ: "Sương tuyết tiêu Thời Hợp hóa long". Thời hợp là Thời hòa. Mà
Thời Hòa mới chính là Thời Việt.
______________________________________________________________________________
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Hình Thiên Can Địa Chi đan kết với nhau : Vòng con Giáp
Thiên Can Nhâm-Quý Bính-Đinh Giáp-Ất Canh-Thân Mậu-Kỷ

Vòng con Giáp
Cuối cùng kết bằng vòng con Giáp đưa ra một Vũ trụ quan Động trên 2 đường rầy
Thời Không Thiên can Địa chi xoắn xít. Khi so với các nền văn hóa khác không
nghiêng sang Thiên thì là bên Ðịa, ta mới thấy đây là nền triết cân đối đáng suy phục
vô cùng.
___________________________________________________________________________________

Mấy loại Biểu tượng biến thể
1.- Đồ biểu Âm Dương kiểu tròn

Đồ biểu này diễn tả chân lý quan trọng hơn hết lá Âm Dương xoắn xuýt lấy nhau: Trong
Âm có Dương, trong Dương có Âm. Nhưng để khỏi lầm thì nửa Dương màu trắng, nửa
Âm màu đen. Đấy là một biểu tượng được dùng tới nhiều nhất vì đẹp nhất, đơn sơ nhất,
đồng thời cũng nói lên bài học thiết yếu cho con người thời đại bị bệnh một chiều
kích ( unidimensional man như Marcuse nói ), vì đã đánh mất mối liên hệ với Tâm linh
tiềm thể như đã nói trên..
2.- Biểu tượng Thái cực viên đồ

Đồ hình từ Thái cực tới Bát quái
Vì bài học này là then chốt nên được nhắc nhở một cách chi tiết hơn. Loại hai này tuy
thoạt coi rất phiền toái, nhưng chưa dùng đến hình thái nào khác, mà chỉ chồng lên: thay
vì một vòng thì ba bảy vòng, rồi các nét thẳng trở nên dài vắn tuỳ đợt. Có 7 đợt là có ý
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nói đền 7 đợt tiến hoá của Tâm thức . Điều quan trọng là tiến tới đợt nào sâu hay nông
( chỉ bằng những nét thẳng vắn hay dài ) thì đều được bao bọc bằng vòng tròn ( biểu thị
Trung cung hay là Tâm linh ). Đó là nền văn minh triết thâu hoá khác với triết học nhị
Nguyên thải bỏ ( assimiler au lieu de détruire ). Nhiều tôn giáo xưa cũng nói lên cùng
một chân lý bằng ẩn dụ như chim Thiên Nga cắn bụng lấy máu nuôi con, con nào cũng
được nuôi dưỡng bằng máu mẹ, thì ở đây cũng vậy : không ô nào dù to hay nhỏ mà
không thành bởi hai nét tròn và thẳng, tròn chỉ Mẹ, thẳng chỉ Con.
3.- Biểu tượng hình vuông

Trong biểu tượng này, nét Âm thẳng biến thể ra hình Vuông, thì tất cả trở nên vuông,
nhưng ô trên lớn gấp hai ô dưới. Đây là biểu tượng hay nhất để nói lên nguyên lý nền
tảng của triết lý là: “ Nội hàm càng nhỏ thì Ngoại hàm càng to “. Nếu nội hàm ở đợt 3
thì bao được hai quẻ ( ngoại hàm ), còn nếu lên đến đợt 2 thì bao được 4. Khi nội hàm
đến đợt 1, thì bao tất cả Bát quái, vì đợt 1 nhỏ nhất tức chỉ có 1 ô thay vì 2, 4 , 8 ở các đợt
2, 3, 4 dưới.
Áp dụng vào con người, khi một người tiến sâu vào nội Tâm thì càng trở nên đơn
giản, nhưng khả năng bao dung trở nên rất rộng, khi trở vào đến Tâm linh thì sức bao
dung trở nên mênh mông như Vũ Trụ. Lúc ấy sẽ thấy “ Ngô Tâm tiện thị Vũ trũ “, và
do đấy “ Vũ trụ nội mạc phi phận sự “ ( Nguyễn Công Trứ )
4.- Biểu tượng tròn vuông pha trộn
Tròn chỉ Trời, Vuông chỉ Đất ( = Thiên viên Địa phương ), và sẽ được diễn tả cách cụ
thể qua rất nhiều vật dụng, như tiền tệ tròn ôm vuông, hoặc tròn trên vuông, như bánh
Chưng bánh Dầy. . . Tất cả đều nói lên chân lý “ Tìm Đạo ngay giữa Đời “ ( Xem Lạc
Thư minh triết )

5.- Biểu tượng bằng số
Nét đặc trưng ở đây là các số Lẻ : 1, 3, 5, 7 chỉ Trời; cá số Chẵn : 2, 4, 6, 8 chỉ Đất . Nhờ
đó vẫn trinh bền với Nhất, dù số có cao đến mấy thì số Lẻ vẫn là Trời là Nhất
6.- Biểu tượng cả Số lẫn Hình
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Đây là loại biểu tượng tuyệt diệu đứng giữa Hiện tượng ( Hình ) và Ẩn tượng, ( Số )
vừa có tính chất khoa học rất chính xác như hình học, số học, nhờ vậy mà nó vượt ra
khỏi thần thoại quỷ thần.
“ Kính quỷ thần nhi viễn chi “. Viễn chi bằng hình học số học nên vẫn là Linh
tượng, là loại chứa nhiều yếu tố dàn hoà hơn hết giữa hai bờ Nhất, Đa . Chính vì thế
mà quá trình sinh hoá vũ trụ của Dịch ( Thái cực sinh Lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh Tứ
tượng . . . ) được các học giả lớn kể là vắn tắt nhất, nhưng lại phong phú nhất và gần khoa
học hơn hết.
Nếu dùng mức độ hủy diệt thần thoại làm thước đo một nền triết thì Kinh
Dịch ở mức độ cao nhất, vì huỷ diệt thần thoại rất tài tình bằng kiểu thức hoá thí
dụ, hai thần Nam Nữ ôm nhau bên Tibet biến thành 2 gạch Âm Dương chồng lên
nhau.
Tóm lại:
a.- Kinh Dịch là một sách dùng toàn Biểu tượng
b.- Biểu tượng đã đạt đến mức đơn giản cùng cực, vì chỉ còn hai nét Liền và Đứt .
c.- Nhưng lại biểu thị được hết cả mọi sự việc trên Trời, Đất, Người.
d.- Vì thế, nó biến hoá vô cùng.
e.- Thoạt tiên hai nét Đứt và Liền trở thành Dọc với Ngang
g.- Rồi trở thành Vuông với Tròn.
h.- Rồi tự Dọc Ngang, Vuông Tròn biến hoá vô cùng với Số độ. . .
Thứ đến sự biến hoá kia không phải là một trò chơi rổng, nhưng là diễn đạt những
Chân lý sâu thẳm, những Chân lý thiết yếu cho con người, vốn là vật Lưỡng thê, vì
thế cần đến sách bàn cả hai cùng một trật.
Đó là điều không sách nào bàn nổi, vì dùng lời mà đã là hiện Hình, mà đã hiện hình
( tại Địa thành Hình ), thì hai vật chống đối không thể ở với nhau: Nước không thể ở
với Lửa . Điều đó chỉ có thể ở đợt Tượng: “ Tại Thiên thành Tượng “:
Tượng Lửa với tượng Nước ở với nhau được.
Đó là lý do sâu xa tại sao Kinh Dịch chỉ dùng Tượng, và tại sao chỉ có Kinh Dịch là
nói lên được những Chân lý cao sâu hơn cả.
Nhân loại hiện nay đang trải qua một giai đoạn thay đổi mau lẹ, mà chưa tìm ra
được quyển Kinh nào dạy cho đường lối đổi thay thế nào, mà vẫn trúng Đạo.

- 41 -

Và đó chính là cơ hội để đề cao Kinh Dịch vậy.”

Việt tỉnh là kép nét của Thập tự nhai (

╉ )

Nhà Thái thất ( Minh đường ) 12 trù

I. Hồng phạm Cửu trù

II. Nhà Minh đường

( Hình I là Khung Hồng Phạm Cửu Trù, Hình II chia 4 góc ra làm 8 Cá. Nhà Minh
Đường được chia ra 12 tháng, mỗi mùa có 3 tháng, quy định mỗi tháng phải làm những
gì để Tu trì ( Đôn hồ Nhân, cố năng ái ) gọi là Nguyệt lệnh . Nên biết Ngũ hành là là
nền tảng cho thể chế Minh Đường và Nguyệt lệnh, cả hai đều thai nghén ra Hồng
Phạm và Hồng Phạm là mô hình bản cốt của Triết lý siêu hình chính trị Việt Nho )
-------------------------------------------------------------

Kính mời đọc thêm những biên khảo khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/vietnhan.html

www.vietnamvanhien.net
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