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CƠ CẤU NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM:
VIỆT NHO
Việt Nhân
Vào bài
Cây Cỏ phải có cái Gốc lớn và có Rễ sâu xuống đất thì mới giữ cho thân được thẳng đứng cũng như hút được nhiều thức ăn. Gốc có
sâu thì cây mới vững, đất có tốt thì ngọn ngành mới phát triển sum suê. Môt cái nhà muốn xây cao lên nhiều tầng thì nền móng
cũng phải rộng và sâu mới được vững chắc. Một nền Văn hoá cũng vậy cần phải có một cơ cấu bền vững, mới đủ nội lực giúp vượt
được Không và Thời gian mà trường tồn và nhất là không bị cạo sửa xuyên tạc được.
Cụ thể đối với Khổng giáo, vì chỉ có Nội
dung gồm nhiều câu quá tổng hợp, rất ngắn gọn, đọc lên như những câu nhát gừng, nên mới bị cạo sửa, giải thích xuyên tạc thành
Hán Nho là thứ Nho bá đạo . Khổng giáo thực ra là Nho giáo của phương Nam được đức Khổng thuật lại, là thứ “ Vi ngôn đại
nghĩa “, là thứ triết lý nhân sinh siêu việt, còn Hán Nho là thứ Nho đã xuyên tạc, nên bị rút ruột mất phần tinh tuý, là thứ Nho hủ
lậu chỉ biết ngâm thơ vịnh nguyệt, tầm chương trích cú. Việc tìm ra Cơ cấu của nền Văn hoá là việc làm cần thiết, vì nó là nền tảng
vững bền của một nền Văn hóa.
Xưa nay người ta chỉ chú trọng đển Nội dung của Văn hoá, mà ít ai để cập tới vấn đề Cơ cấu, chỉ có triết gia Kim Định là người
Việt đầu tiên đề cập tới và tìm ra Cơ vấu của nền Văn hoá Việt gọi là Việt Nho. Có được Cơ cấu thì không những nền Văn hoá
không bị phôi pha theo thời gian,vì sự giao lưu văn hoá làm cho biến chất. Nho Vương đạo đã bị kẻ thù biến thành Bá đạo. Tuy đã
mang trong mình cái triết lý Nhân sinh, tức là Nhân đạo, nhưng lại lầm tưởng không có văn hoá mà phải sống trong cái hỏa mù của
Vương và Bá đạo, nên bị mất hướng, do đó Dân tộc ta bị Lạc Hồn, đôn đáo đi tìm độc dược Duy Lý Tây phương về mà bị sa đoạ từ
từ như ngày nay! Vì thế mà phải đi tìm Đạo, vì “Đạo mất trước, Nước mất sau “!
A.- Phƣơng pháp tìm Cơ cấu
Gốc và nhất là Rễ cây cũng như Nền móng của một lâu đài đều bị che khuất dưới đất, nên rất khó thấy, có đào đất lên mới rõ. Cơ
cấu nền văn hoá cũng vậy là phần cộng thông của Dân tộc cũng như cộng thông của nhân loại là phần sâu thẳm nằm trong Tiềm
thức gọi là Tiềm thức cộng thông, chứ không nằm trên mặt nổi ý thức của con người. Khi lý trí phát triển thì con người nảy sinh ra
“ ý “ để “ thức “ mọi vấn đề, đó là vấn đề Suy tư về Ngoại giới , còn khi Quy tư tức là lúc con người dùng cảm xúc đễ cảm nhận và
thể nghiệm những vấn đề thuộc Nội tâm, tức là đi về Tiềm thức . Suy tư và Quy tư là hai lối ngược chiều, một Động một Tỉnh, một
Ra một Vào, mà Dịch bảo là “ Nghịch số chi lý, tức là chân lý ngược chiều “ . Đi Ra để phát triển lý trí, đi Vào để un đúc Tình
cảm, con người phải có đủ hai căn Tính “ Tình, Lý “ thì con người mới có đời sống cân bằng để cho Thân an Tâm lạc cũng như
biết cách sống Hòa với mọi người.
Muốn đi vào Tiềm thức công thông của nhân loại thì phải nhờ đến khoa Tâm lý miền sâu hay là khoa uyên tâm ( psychologie de
profondeur ) soi rọi vào Huyền thoại để tìm ra các sơ nguyên tượng. Thần Nữ và Thần Nam là hai cứ điểm quan trọng của sơ
nguyên tượng.
Mặt khác, các con số cũng có phần cụ thể để đo đếm, và phần trừu tượng thuộc về Tiềm thức cộng thông, chỉ cần nêu lên một con
số thì con người ở đâu cũng hiểu được, vì vậy mà có triết lý về các số, các tôn giáo cũng dùng những số để gởi gắm những ý nghĩa
sâu xa gọi là huyền số hay số huyền niệm.( 1 ) : www.Mystic numbers.com: Numbers and their meanings.
Đời sống của loài người, cũng như các của dân tộc đã trải qua một thời gian dài, những bước thiên di của nhân loại đã để lại dấu
chằng chịt khắp nơi trên thế giới, những sinh hoạt, những nếp sống phần nhiều đã bị lớp bụi không gian và thời gian che phủ.
Muốn theo dõi bước chân cũng như sinh hoạt của một dân tộc nhất là phương diện Văn hoá trong quá trình lâu dài đó thì phải nhờ
đến khoa tân Nhân văn như Nhân chủng học, Dân tộc học, Khảo cổ học, Di truyền học, Tâm lý miền sâu cũng như Cơ cấu luận.
Khoa Di truyền giúp theo dõi nhưng bước thiên di của nhân loại cũng như những dấu chân cuả Tổ tiên qua những không và thời
điểm khác nhau ( Triết gia Kim Định đã trực thị được vấn đề này, vì khi đó chưa có sự khám phá được bước thiên di của nhân loại )
Nhân chủng, Dân tộc, và khảo cổ học giúp tìm ra nguồn cội của Tổ tiên qua những giao thoa giữa các sắc dân thành tạp chủng
cũng như di tích văn hoá qua các di chỉ để lại, nhất là các cổ nghệ để lần mò ra những sinh hoạt, những tư tưởng đã gởi gắm vào
trong các di chỉ đó tức là dấu vết của nếp sống văn hóa. Nhưng di chỉ như Cây Phủ Việt, Trống đồng, tượng Nữ thần Mộc Núi Nưa,
cái đỉnh, cái giả, cái tước, và không biết bao nhiêu thứ khác về nhiều phương diện đều là những di chỉ thuộc Cơ cấu.
Khoa Tâm lý miền sâu giúp ta đi vào huyền thoại thế giới mà tìm ra ba sơ nguyên tượng tức là tiềm thức cộng thông của nhân loại,
đó là:
Một là mối Tình bao la sâu thẳm của người Mẹ, mà văn hoá gọi là nguyên lý Mẹ tức là nguyên lý trong Tình hơn Lý.
Thứ hai là mối tình thắm thiết của đôi Gái, Trai Vợ, Chồng mà Nho gia gọi là đại
Đạo Âm Dương hòa tức là cuộc sống Tình Lý tương tham.
Thứ ba là mối Giao liên xử thế Hòa trong Nhân loại với nhau đó là Nhân, Nghĩa
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, Lễ, Trí, Tín trong Nho giáo được Đức Khổng và Bách gia chư tử đã để lại trong Tứ thư Ngũ kinh.
Từ đây ta có thể nhận ra đại khái các nếp sống của nhân loại có thể phân ra thành Văn hóa Nông nghiệp và Du mục.
Văn hoá Nông nghiệp thì theo lối “ khoan nhu dĩ giáo “ tức là nguyên lý Mẹ trọng Tình hơn Lý, cao điểm của cuộc sống là Tình Lý
tương tham, còn nếp sống Du mục thì theo nguyên lý Cha, trọng bạo lực hơn nhu thuận, tức trọng Lý hơn Tình, khi cực đoan thì Duy
Lý một chiều. Duy Lý một chiều làm cho cuộc sống trở nên bạo động, mà bạo động là nguồn gốc bất công làm cho xã hội rối loạn.
Căn cứ vào hai tiêu điểm của Nếp sống Nông nghiệp và Du mục với Cơ cấu luận và phương pháp tỷ giảo giúp ta “ gạn đục khơi
trong” những nếp sống văn hoá của Nông nghiệp và Du mục đã được trộn lẫn vào nhau thành một món tạp pín lù, bằng cách:
* Một mặt qua Tứ thư Ngũ kinh của Tàu mà phân biệt ra Nho Vương đạo cũng là Việt Nho và Hán Nho bá đạo. Chủ trương của
Nho vương đạo là khoan nhu, là “ Thân thân “ nặng về Tình. Còn Nho bá đạo có chủ trương “ Tôn tôn “, trọng Nam khinh nữ,
tôn Vua lên là con Trời ( Thiên tử ). . , đây là thứ Nho phong kiến chuyên dùng bạo lực gây chiến tranh, tàm thực để bành trướng.
* Măt khác đi vào nếp sống Việt qua cách ăn nói, sinh hoạt nơi làng xã, phong tục tập quán, Lễ hội và nhất là Huyền sử Việt trong
Lĩnh Nam chích quái cùng với Ca dao tục ngữ, để qua đó mà tìm ra mối Nhất quán của nền Văn hoá, tức là sợi chỉ nối kết tất cả
các chi tiết lại thành một hệ thống mạch lạc. Sợi chỉ hồng đó là “ nét Lưỡng nhất của nghịch số chi lý “ mà Nho gọi là “ Đại Đạo
Âm Dương hoà “, còn Việt thì gọi là Đạo “ Thuận Vợ thuận Chồng “, mà huyền số được biểu thị bằng: 2 ↹ 1.
Khi đã rảo khắp Đông Tây Kim Cổ, người đi khai phá phải có một khả năng phân tích tỷ mĩ và nhất là phải có một năng khiếu tổng
hợp sắc bén mới mong hệ thống hóa thành một nền Văn hoá về triết lý Nhân sinh, nền Văn hoá không chỉ có văn chương nghệ thuật
, mà là có một Vũ trụ quan Động theo Dịch lý, một Nhân sinh quan “ Nhân Chủ, Thài hoà và Tâm linh” và có một đời sống Phong
Lưu, do những phế hưng của đất nước qua hàng ngàn năm, mà lần lần bị chon vùi dưới bụi không và thời gian qua hàng ngàn năm
lịch sử. Triết gia Kim Định đã khai quật ra nền Văn hoá đó - Nền Văn hoá Việt Nho có Cơ cấu và Nội dung - sẽ được đề cập ở cuối
bài.
B.- Ít nét về chặng đƣờng khai quật Việt Nho của triết gia Kim Định
I.- Ngữ học
― Ngôn ngữ là di sản tối quan trọng làm nên một dân tộc, một tổ quốc và được mọi người chấp nhận. Người ta cứ tưởng rằng tiếng
nói nằm trong quyền lực của mình, nhưng đó là một lầm tưởng, vì nó nằm ngoài quyền lực cá nhân, bên ngoài lý trí, ý thức, tức là nó
nằm hầu hết trong miền Tiềm thức và được biểu lộ ra ngoài bằng những ước định. Thí dụ cái nhà có thể kêu là ốc, là thất, là house
chẳng có lý nào bắt gọi như thế cả: Gọi là nhà chỉ là một ước định công cộng. Vì ước định ngoại lý nên không thuộc phạm vi Ý
thức ( của lý trí ) mà thuộc phạm vi nằm ngầm của Tiềm thức
Ông Ferdinand de Saussure nhận ra một chiều kích khác trong Ngữ học, từ đấy nẩy sinh ra Cơ cấu trong Ngữ Lý học ( linguistique ),
vì nó tìm ra mối tƣơng quan hoặc thuộc xã hội hay cả lý luận giữa “ những từ đi đôi “ làm nên một hệ thống.”
II.- Sử học
“ Có hai loại sử: một theo khoa học gọi là sử hàng Ngang, một theo Cơ cấu gọi là Sử hàng Dọc. Sử hàng ngang chú ý đến những
biến cố (évènementielle ) với Thời và không gian xác định, còn Sử hàng Dọc ( histoire synchronique ) vận hành với tiềm thức, nó
không cần thể hiện vào một cá thể, vì vậy không cần ghi Thời và Không điểm nhưng vẫn gọi được là sử vì có thực ( vrai ) nhưng
không thật ( irréelle ) ; ( hữu thực – vrai - nhi vô hồ xứ giả - iréelle -), nghĩa là không cần kết tinh vào cá nhân này hay cá nhân kia.
Nhờ đó nó có thể là sơ nguyên tượng hay điển loại tức là một dạng thức phổ biến, còn nằm trong cõi Thiên thai (điều mong muốn ),
nhưng chưa gặp bước Trần ai. ( chưa hẳn có ai hiện thực được như vậy )
Nói tóm lại có tác động điển hình mà không cần phải có người nào cả, đó gọi là Huyền sử. Huyền sử không nhằm đem tin hay kể lại
sự kiện, nhưng nhằm nói lên ý nghĩa sâu xa. Vì thế cơ cấu nói sử hàng Ngang đem tin hay cho biết biến cố nhiều hơn là giải nghĩa,
còn sử hàng Dọc giải nghĩa nhiều hơn đem tin. ( Histoire synchronique explique plus et apprend moins. 142 Simoines ).
Muốn nghe truyện thì theo dõi sử hàng Ngang của các sự kiện, nhưng muốn hiểu truyện thật sâu thì phải theo sử hàng Dọc đâm
thẳng xuống, có vậy mới khám phá ra yếu tố nằm ngầm. Như thế thì sử hàng Ngang có tính cách đứt đoạn: nghiên cứu về những
nhân vật, về biến cố không bao giờ sẽ thấy được lần thứ hai, với thời gian bất khả phục hồi . Còn sử hàng Dọc thì có tìm ra những
hình thức tiềm ẩm dưới những định chế của loài người, tiềm ẩn là thoát khỏi ý thức của tác nhân, nhưng lại chi phối tác nhân.
Nói tổng quát thì cơ cấu là một bƣớc cố gắng tổng hợp đƣợc đẩy xa hơn trƣớc trong mọi khoa học nhân văn. Với cơ cấu
chúng ta sẽ đi vào sâu hơn, mà sâu hơn cũng có nghĩa là đơn giản hơn, và từ đó may ra có thể nhận ra “ mối Tƣơng quan
nền tảng “, kết hợp tất cả thành một toàn bộ đem lại cho các yếu tố rời rạc lẻ tẻ trúc kia một sức sống động. Cơ cấu nhƣ vậy
sẽ giúp chúng ta quét sạch đƣợc rất nhiều ý niệm của triết học bản thể ( cổ điển ) tất cả đều nằm trong tình trạng vì thiếu
chữ Tƣơng.”
( Cơ cấu Việt Nho. Kim Định tr.20 – 31 )
III.- Cơ cấu của Levi – Strauss: Bản tính đồng nhiên của con Ngƣời
― Ông dã nghiên cứu rất tỉ mỉ về Huyền thoại của nhiều dân, nhờ đó mà bên ngoai những cái dị biệt, ông tìm đưọc những nét giống
nhau giữa các thần thoại, tất cả được múc lấy tự một nguồn vô tận mà Jung gọi là Tiềm thức cộng thông. Căn cứ vào đó ông đi
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đến kết luận là có một “ Bản tính đồng nhiên cho mọi con Ngƣời “ không phân biệt màu da, giống máu . . . và do đó đi đến
kết luận là có những luật bất biến chi phối mọi hoạt động của con ngƣời, Cổ cũng nhƣ Kim, Đông cũng nhƣ Tây, nhƣng đều
nằm dƣới vùng vô thức, chính tác động vô thức đƣa ra những dạng thức bắt buốc mọi ngƣòi phải tuân theo. Vì thế cần tìm
ra đƣợc cơ cấu nằm trong mỗi Định chế, Thói tục, Thần thoại. . .là tìm ra nguyên lý giải nghĩa đƣợc tất cả mọi Thể chế, Thói
tục Thần thoại khác. Muốn tìm ra đƣợc thì cần đấy phân tích thật sâu và xa đền trung độ ( A. S. 28 ), bởi cái lý trí bất biến
của bản tính con ngƣời là một hệ thống của niệm thức nằm chen kẽ giữa Thƣợng tằng và Hạ tằng kiến trúc.
Nhờ vị trí trung gian đó chúng trở nê lưỡng diện vừa có tính chất thường nghiệm, mà lại khả tri ( empirique et intelligible ). Vì
thường nghiệm là biến đổi, còn khả tri thì bất biến, theo nghĩa là chúng vâng theo một mẫu mực trở đi trở lại, vì chúng phát xuất từ
một lý trí luôn luôn đồng nhất với mình. Bởi thế mà nó vượt trên quan điểm xã hội bay biến đổi. Đó là những cơ cấu thưòng trực
của tâm thức con người không hay biến đổi, nhưng lại chi phối mọi hình thái lột diện ra bên ngoài đầy phức tạp. Hễ nắm được
những luật thường trực đó, thì như vượt được những lớp phù ngoài để đạt được những nguyên nhân sâu xa nhất để có thể giải nghĩa
một phong tục kỳ lạ, tức tìm ra cái sâu xa để giải nghĩa cái nông cạn. Nắm được những luật sâu xa đó, rồi thì cả đến lịch sử bao gồm
mọi biến cố phức tạp tuy vẫn bất khả tiên liệu, nhưng không còn tính chất tình cờ ngẫu nhĩ ( arbitraire ) mà có thể giải nghĩa bằng sử
hàng Dọc. Điều quan trọng là tìm ra được Cơ cấu đó. Làm thế nào để tìm ra luật căn bản đó, đấy là việc của Cơ cấu‖
( Cơ cấu Việt Nho. Cơ cấu Levi – Strauss. Kim Định. tr. 32 – 33 )

IV.- Huyền số
Ngoài công dụng để đo đếm, con số còn mang nhiều ý nghĩa khác. Tuy ở những điạ phương khác nhau, nhưng khi đưa ra một con
số, không cần phải giải thích, người ta vẫn hiểu được, vì ngoài tính chất cụ thể, còn có tính chất trừu tượng, nên con số còn mang
tính chất cộng thông của nhân loại. Do đó con số còn có nhiều ý nghĩa về văn hoá và triết học rất cao siêu, người ta gọi là số
huyền niệm. Người Ấn Độ đã tìm ra con số Zéro ( 0 ) là con số huyền diệu. Khi tìm ra số đại số và cơ số nhị phân, rồi đem số
vào Khoa học thuần tuý như Toán học cũng như khoa học Tự nhiên như Vật lý, Hóa học người ta đã đẩy các ngành khoa học đó
tiến những bước rất xa.
Cách đây từ 12 đến 30 ngàn năm, đại chủng Việt đã biết dùng các huyền số 2 – 3, 5, trong huyền thoại Hiền triết Ta nê lên thăm
kho trời được ban cho 3 thúng khôn ngoan và 2 thúng quyền lực, Tổ tiên đời Hồng Bàng đã dùng đến Huyền số 2 trong huyền thoại
Ngọc Long Toại tức là cặp Vợ Chồng và huyền thoại Tiên Rồng.
Tìm ra huyền số đóng vai trò Cơ cấu và Ý nghĩa của từng con số để diễn đạt Cơ cấu và Nội dung của nền Văn hoá là một sáng kiến
vô cùng sáng tạo. Triết gia Kim Định đã khai quật được công trình gọi là Việt Nho và triết lý An vi, nhưng cần phải có nhiều đóng
góp để hoàn chỉnh lại cho thuyết phục và nhất là phải một công trình cô đọng được dịch ra ngoại ngữ để trao truyền lại cho thế hệ
trẻ.
C.- Tìm Cơ cấu Nho trong Việt tộc: Việt Nho
I.- Cơ cấu Việt Nho
1.- Nho là tổ cơ cấu

― Bây giờ nòi đến cơ cấu Việt Nho thì không còn là cái gì xa lạ, hơn thế nếu nói chính Việt Nho mới là cơ cấu thì chỉ là một câu nói
đương nhiên. Vì cơ cấu là gì nếu nếu không là một cố gắng tổng hợp. Mà tổng hợp đến cùng cực chính là đƣa chữ Tƣơng vào
cõi học độc khối im lìm cua văn hoá cổ điển. Mà đã nói đến Tƣơng thì có những Hạn từ đối đáp, đã đối đáp là có thể vẽ ra
đồ thị và số độ . . . Đó là những nét căn bản cho Nho giáo với câu: ―Âm Dƣơng tƣơng thôi ― cũng như đạo Trung dung của Thái
hoà. Có Tương quan tất phải có hai Hạn từ, và hai Hạn từ đó gọi là Âm Dương, hay Trời Đất, Nam Nữ, Tình Lý . . . Và đạt Đạo là
đạt thế quân bình giữa hai hạn từ đó. Do lẽ đấy mà riêng chúng tôi đã đi theo lối cơ cấu lâu trước khi nghe nói về cơ cấu luận.
Sau khi đã đọc Levi – Strauss nhất là về sự kiến tạo mô thức: đó là Tam Tài, Ngũ hành và các hệ quả theo sau đó (Âm Dƣơng,
Tứ Tƣợng, Bát Quái, Cửu Trù . . . )
Và vì thế nếu phải tìm ra ông Tổ cơ cấu thì chính là các vua của huyền sử Việt Nho:
Phục Hi, Nữ Oa, Đại Vũ . . . Chúng tôi thấy càng có lý để viết như thế khi đọc biết rằng Levi – Strauss đã được khởi hứng lập ra cơ
cấu luận là do một học giả về Nho giáo tức ông Granet, còn những tài liệu cũng như các cuộc điều tra của nhân chủng học người
Mỹ chỉ là tuỳ phụ. Với những ai đã đọc Pensée chinoise của Granet thì câu trên không làm ngạc nhiên, là vì những đồ thị, số độ, của
đại toán ( ? ) . . . đã tràn ngập trong sách đó rồi. Hỏi rằng tại sao cơ cấu lại xuất hiện như một khoa học mới lạ. Thưa trước hết vì
Levi – Strauss có nhờ nhiều vào công trình của các khoa mới như ngữ lý học, tân toán học, uyên tâm và nhân chủng . . . .Nhưng
nhất là vì phần cơ cấu Việt Nho đã bị Hán Nho vùi dập: Âm Dương Ngũ hành bị hiểu cách tai dị, phù pháp, còn Tam tài thì không ai
nhận ra ý sâu xa của nó. Vì thế khi chúng tôi khai quật lên thì nó chiếu ra những tia sáng thực mới lạ như đã trình bày trong quyển
Chữ Thời. Còn riêng trong quyển này mà chúng tôi đã muốn đề tên là Cơ cấu Việt Nho thì đó chẳng qua là muốn ― Hòa nhi ― với
thị hiếu của thời đại đang mãi miết đi tìm những gì mới lạ. Đàng khác cũng là để tân - thời - hoá môn học cổ truyền của Việt
Nho. Vì thế mà chúng tôi trình bày cơ cấu hiện đại, bởi cách này giúp phần lớn vào việc minh nhiên hoá những khả năng tang ẩn

3

Cơ Cấu Nền Văn Hoá Việt Nam: Việt Nho – www.vietnamvnahien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

trong cơ cấu Việt Nho. Những khả thể đó sẽ hiện lên chói chang khi đặt bên cạnh những ― khám phá ― của thời mới. Nhờ đó chúng
ta sẽ nhận thức hơn những dị biệt giữa cơ cấu của ngƣời nay và ngƣời xƣa.
2.- Âm Dƣơng
Trước hết hãy bàn về Âm Dương, vì là nền tảng của chữ Tương nên cũng là nét căn bản của cơ cấu, đầy sức tổng hợp. Vì thế được
Khổng Tử gọi là ― hợp Nội Ngoại chi đạo ― :
Ngoại là ý thức, Nội là tiềm thức
Ngoại là lý trí, Nội là tình thâm
Ngoại là sự kiện biến cố của lý trí, Nội là sơ nguyên tƣợng của huyền sử.
Đó là biện chứng mà Levi – Strauss gọi là lƣỡng hành ( as. 258 ) và ông cho là nền tảng nhất và hiệu nghiệm vì đặt căn cứ ngay
trên những vật khả giác. C’est une logique binaire basée sue des objets sensibles ( Simonis 156 ): một luận lý hàng hai căn cứ trên
những vật khả giác như tả hữu, trên dưới, nam nữ, sáng tối. . . . Đó là những bước đi của cơ cấu và càng đi càng thấy nhịp hai hiện
lên rõ, và nếu đi đến cùng đường, đến miền ― lân hư ― thì sẽ gặp bước lưỡng hành căn cơ hơn hết giữa Hữu và Vô. Khỏi nói thì ai
cũng nhận ra Kinh Dịch đã triển khai biện chứng hàng hai một cách huy hoàng giữa:
Càn và Khôn
Vòng sinh và vòng thành
Với những công thức như :
“ Tại Thiên thành Tƣợng “
“ Tại Địa thanh Hình “
Rồi nói về Tƣợng tiên Nho quảng diễn “ hữu thực nhi vô hồ xứ giả ― và khi áp dụng vào xã hội học thì Tượng là những tác động
kiểu mẫu để thể hiện những nguyên lý hướng đạo, còn Hình là những cá nhân được giả thiết hiện thực những tác động lý tưởng kia.
. . Một công thức diễn tả biện chứng lưỡng hành cách u linh man mác, xứng đáng làm đại biểu để nói lên lối bình quân trổi vượt nhất
với những danh từ đi đôi như Kiền Khôn, Trời Đất hay những cặp số 3 - 2, 4 – 1. . . Tất cả hợp lự đưa lại cho Việt Nho một nét đặc
trưng nổi vượt được trình bày trong Thập Tự nhai với nét ngang nét dọc, ai đã làm quen với cơ cấu liền nhận ra hai nét ngang
dọc này là nền móng , thí dụ sử hàng Ngang với sử hàng Dọc. Bây giờ bàn đến một điểm khác không những căn bản như trên, mà
còn đi sát lại con người cách thấm thía, đó là thuyết Tam tài.
3.- Tam tài
Ai cũng biết Tam tài là : Thiên, Địa, Nhân.
Thiên đây phải hiểu là cái u linh thuộc cơ cấu còn nằm trong tiềm thức nó mới là Tƣợng.
Địa trái lại là Hình thuộc phạm vi lý trí, có hiện Hình cụ thể kiểm chứng đƣợc.
Nhân là nét nối cả hai từ Thiên Địa với Tình ngƣời, Quyền ngƣời gọi là Nhân chủ, tức con ngƣời vẫn là chủ trong
Tam tài theo nghĩa không để cho Thiên hay Địa đàn áp.
Thí dụ cụ thể không để cho lòng nô lệ cho tôn giáo ( Thiên ) hay kinh tế (Địa ), nhưng cố đem lại cho con người một nền
triết lý nhân chủ đầy hoạt lực không nô lệ bái vật hay ý hệ, nhưng vượt lên đến Tâm linh là căn để của con người. Nhờ đó mà Việt
Nho đã thiết lập được nền nhân chủ sớm hơn đâu hết và đã gây nên một lối hành xử an nhiên hòa hợp không lép vế mà cũng không
kiêu thái. Tuy vẫn nhận Trời làm vua, Đất làm vua và như vậy tuy đầy lòng kính Trời Đất nhưng vẫn giữ được cung kỷ tự trọng,
không đến nỗi quá khúm núm, đôi khi cũng có hơi ngông, như câu:
― Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Bắt bà Nguyệt lão đánh mười cẳng tay ― .
Đó là truyện bất đắc dĩ chứ nếu nhân viên của Trời biết điều thì vẫn được kính nể như thường. Tuy nhiên vẫn giữ độc lập trong cõi
ngƣời ta, nơi mà chính con ngƣời làm chủ về thân phận mình. Đƣợc nhƣ thế là nhờ con ngƣời có địa vị trên cấp tối hậu là
Tam tài. Nhờ có chân trong bộ ba cao cấp đó mà con ngƣời có thể đi thêm bƣớc thứ hai quan trọng hơn nhiều là Ngũ hành.
4.- Ngũ Hành
Ngũ hành tối quan trọng vì nó nói lên tầm hoạt động bao la của con ngƣời.
Khi không đạt Ngũ hành con người chỉ có thể làm việc hạn hẹp, còn với Ngũ hành thì không đâu không có mặt. Vì thế Ngũ hành ở
đây phải hiểu là chấp nhận tất cả 4 góc: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Nếu áp dụng vào xã hội là tất cả Tu, Tề, Trị, Bình, không phủ nhận
Hiên nào trong 4.
Trái lại được chấp nhận tất cả nhưng đặt dưới quyền trung ương là con người, nên nói: ― Bàng hành nhi bất lƣu ―: Đi ra 4 góc mà
không lưu lại góc nào. Hễ lưu là ứ trệ hay gọi là Duy. Ngũ hành là không Duy, không làm nô lệ cho bất cứ hành nào nhƣng
vẫn là Nhân chủ đầy sức hoạt động để biến dịch đặng bao trùm toàn diện. Không Duy Tu, Duy Tề, Duy Trị hay Duy Bình,
mà bao trùm tất cả Tu, tề, Trị, Bình. Nhờ đó mà có ― tinh thần ― theo đúng nghĩa là ― Thần vô phương ―, tức không đặc chú vào
một Hiên để chối bỏ Hiên kia, nhưng hiện diện cùng khắp ( bàng hành ). Đấy là căn để Ngũ hành. Bước cuối cùng để thi hành triệt
để đạo Ngũ hành là Cửu trù.
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5.-Cửu Trù- Hồng phạm
Cửu trù là Hồng phạm tức là mô thức lớn lao bao trùm khắp hết không gảy ra cái chi bên ngoài ( một lối quảng diễn thuyết
bàng hành trên ) . Do đó không phải đi tìm Đạo ở đâu xa : kiểu như Duy Tu thì đi tìm trên rừng hay trong các cộng đồng nối dài
tu rừng, Duy Trị thì đi trong chính trị. . . Với thuyết Hồng phạm thì không đi tìm Đạo ở xa nhƣ thế, mà tìm ở ngay trong bất
cứ việc gì, sự gì, vì tất cả đƣợc bao trùm trong cái Hồng phạm. Đi tìm Đạo ở xa là vì thiếu Hồng phạm, mà chỉ có Mô phạm bé
nhỏ cho một Hiên, hoặc Tu, hay Tề hay Trị hay Bình. Đây thì tất cả tức làm bất cứ cái chi dù thuộc Tu hay Tề hay Trị hay Bình
miễn làm đến cùng cực sẽ gặp vô biên. Nếu hiểu đúng chữ Cửu trù thì một câu văn nào cũng phải hiểu thấu triệt: cả triệt Thượng
lẫn triệt Hạ. Triệt Thƣơng là đạt tới nguồn suối Uyên nguyên, thí dụ như Tam tài vừa nói trên. Triệt Hạ là lần xuống tận thể chế
xã hội. Thí dụ tại sao lại có Lễ Gia tiên thì lý cuối cùng là thuyết Tam tài tức là con Người cũng là vua là hoàng như Thiên hay Địa
nên cũng đáng tôn thờ. Hoặc nói ngược lại thì thuyết Tam tài không chỉ là một nguyên lý suông như ăn sâu vào các thể chế xã hội
như Lễ Gia tiên, sư vắng bóng của Tăng lữ. Nhờ sư đi thông qua từ Cơ đến Dụng ( Dụng, Từ, Ý, Cơ ) , nên Việt Nho trở thành
một nền văn hoá cụ thể bất dịch. Nhờ đó mà không một thể chế phong tục nào lại không được thấm nhuần minh triết, và vì vậy khi
muốn học về triết Việt Nho thì chỉ cần tự một điểm nào đó, một câu truyện Trầu Cau, thằng Bờm, ông Trụ Trời, bọc Trăm
Con. . . sẽ lần ra mối hội thông với nền triết lý sâu xa, chứ khỏi cần đi tìm xa. Vì với Việt Nho ta có thể nói đâu đâu cũng có
triết, miễn là có một triết gia nhìn ra. Vì triết gia là người xuyên qua tất cả mọi chặng: Cơ, Ý, Từ, Dụng hoặc nói từ dưới lên là
Dụng, Từ, Ý, Cơ (đã bàn trong quyển Vấn đề Quốc học ), khó nhất là hai đợt cùng cực Cơ và Dụng. Dụng cũng gọi là mạt ( ngọn ).
Cái khó khăn nhất ở biết tại nhìn thấy cái Cơ ngay trong cái Mạt ― ― là thế. Bởi chưng nó đòi một sự quán triệt từ ngọn
nguồn ra tới cả ngành ngọn nhỏ, từ nguyên lý đến các câu kết luận thực tiễn, dù chi tiết mấy cũng móc nối vào nguyên lý cùng cực
được, như vừa xem trên về Tam tài, Ngũ hành và lúc ấy sẽ thấy phi thường trong cái thường thường, khỏi đi xa. Đi xa biểu lộ cái
đạo còn hẹp lắm chưa trùm khắp phải đi tìm chỗ này chỗ kia, như thế tỏ ra chưa đạt cơ cấu chân thực. Khi đạt thì tìm ra Đạo bất
kỳ ở đâu trong bất cứ việc chi. Đó là gọi là ― bàng hành nhi bất lưu ― và đấy mới là nét đặc trƣng của một cơ cấu luận chân
thực : nó ở tại sự thấu nhập cùng khắp cho nên khi đạt cơ cấu thì nhà ở và xã hội mọi cái đều xếp đặt y nhƣ nhau về cơ cấu.
Cũng phải nói như thế về tôn giáo, luật lệ nghi lễ đủ loại cho người sống cũng như người chết. Vì thế có cơ cấu là khi có sự thống
nhất hiện diện khắp hết để không còn mâu thuẫn nào ở đợt căn cơ.
Ngƣời ta thƣờng thấy mâu thuẫn trong các triết học lý
niệm là tại chỉ loanh quanh giữa ý và từ, trên không đạt Cơ dƣới không đạt Dụng. Trên đây là thử lên sổ mấy nét lớn của
việt Nho để minh chứng rằng nó mang trong mình đầy đủ những đức tính của cơ cấu nhƣ thế Quân Bình giữa Âm Dƣơng,
thứ lớp nhƣ trong Ngũ hành, và đi tới cùng cực nhƣ trong Hồng phạm.
6.-Nét đặc trƣng của cơ cấu Việt Nho
Đó là sự bình quân giữa hai yếu tố căn bản tạo thành cơ cấu. Sự quân bình này rất cao độ vì nó hiện thực mãi ở đợt Thiên
Địa gọi là Thời Không hay Vũ Trụ. Đó là vấn đề Thời gian như đã bàn trong quyển Chữ Thời. Ở đây chỉ nói tới một khía cạnh
cụ thể đó là Sử để làm thí dụ quảng diễn và kiện chứng cho câu nói trên.
Sử là sự hiển hiện của Nhân chủ. Con vật không có Sử, vì không là Chủ, con ngƣời thái cổ chƣa có Sử, vì chƣa đạt Nhân
chủ.
Các trào lưu triết minh thế kỷ thứ 18 phải tranh đấu cam go lắm mới đưa được lịch sử vào chương trình giáo dục, mới dành được
chỗ cho con Người. Nhưng con Người vừa sinh ra thì đã dọn mình chết lành dưới bàn tay của những nhà cơ cấu phi Nhân nên cũng
là phi Sử . Triết học phi Nhân thì văn hoá cũng phi Nhân. Phi Nhân thì lấy ai giữ thế quân bình giữa hai đối cực Thiên Địa
đây ? Chƣa một triết gia nào hay một trào lƣu tƣ tƣởng nào đặt nổi một nền tảng vững chải cân đối cho một quan niệm Lịch
Sử. Có nghĩa là triết còn đong đưa giữa hai thái cực: hoặc Chối Sử với câu ― dưới ánh sáng mặt trời không xẩy ra cái chi mới hết
―; hoặc Duy Sử với câu ― Không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông ―, vì không có biến cố nào giống biến cố nào cả . Sự thật
không có với những người ôm câu này hoặc câu kia, mà nó nằm trong quan niệm Sử hai chiều: chiều Dọc Huyền Sử gần nhƣ bất
biến ( nihil novi ) với chiều Ngang ( Lịch Sử ) vẫn biến “ Dĩ bất biến ứng vạn biến ―. Levi – Strauss đã nghiêng sang bất biến (
Xem Race et Histoire cuối sách ). Tuy vậy ông cũng ý thức được phần nào quan trọng của chữ Hoà là then chốt cho sự Bình quân
uyên nguyên, chứng cớ được biểu lộ trong ít lời đề cao Nhạc, nên chúng ta bàn thêm về Nhạc như biểu hiệu cân đối của cơ cấu Việt
Nho.
7.- Hoà ƣ Nhạc
Ai cũng biết Nhạc được Việt Nho tôn trọng như bà Chúa mọi sự hoà hợp:
Hòa Trời với Đất
Hòa Nam với Nữ
Hoà Sử ký với Huyền sử
Một trong những lý do khiến chúng tôi chú ý tới Levi – Strauss là vì ông cũng biết quan tâm tới Nhạc coi ― Nhạc nhƣ mầu nhiệm
tối hậu cho các khoa học về con Ngƣời, một mầu nhiệm mà các khoa nhân văn đều vấp phải, nhƣng chính nó là kẻ giữ chìa
khóa mở vào mọi tiến bộ : La musique représente la suprême mystère des sciences de l’home, celui contre lequel elles buttent et
qui garde la clé de leur progress ― ( Simonis 294 ). Trên những thanh âm và tiết điệu Nhạc tác động trong một khoảng đất trống là
thời gian sinh lý của thính giả dùng để nghe Nhạc. Đó là thời gian chạy dài cách tuyệt vọng vì bất khả phục hồi, nhưng Nhạc lại
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biến đổi nó thành một toàn thể hàng dọc có đủ lý do tồn tại khép kín trên mình. Đến nỗi khi nghe Nhạc ta nhƣ đƣợc bƣớc vào cõi
bất tử. Khiến cho tâm thức thấy mình thông hội với cơ cấu thiên nhiên vô thức.
Thế là bước cuối cùng trên con đường tìm lại Mình, tìm lại tòan thể, thì sự thành tựu không ở đợt Lời, đợt Ý, đợt lý luận, nhưng là ở
đợt Nhạc:
Thành:
Bất ƣ Ý
Bất ƣ Từ
Bất ƣ Lý
NhƣngThành ƣ Nhạc. “
( Cơ cấu Việt Nho: Kim Định. Tr. 40 – 52 )
D.- Tiến trình từ Việt tới Nho
( Sứ điệp trống Ðồng : VII. Tiến trình từ Việt tới Nho. Tr. 57 – 219. Kim Ðịnh )
I .- Biên cƣơng và đặc thù của Việt
― Chữ Việt ở đây xin đƣợc hiểu rất rộng bao gồm cả Việt Nam hiện đại lẫn Bách Việt, trƣớc nữa là các dân đứng ngoài vòng
lễ nghĩa nhà Chu ( theo định nghĩa của Lƣu Hy đời Hán ) trên cùng là toàn thể khối dân sống trong nƣớc Tàu trƣớc lúc
chƣa có Tàu xét nhƣ một dân tộc riêng biệt. Ðó là khối dân mà khoa khảo cổ gần đây gọi là Mongoloids ( Pacific . 83 ), nhiều
sách quen gọi là Nam Mông Cổ. Khối dân này đã lần lần lan ra khắp nước Tàu tràn xuống tận đến Mã Lai, Nam Dương vào quảng
2500 B.C, đẩy lui lớp người trước là Australoids ( Pacific . 83 ). Khối Mongoloids chia ra làm trăm chi tộc ( Eberhard cho là trên
800 ) với những tên gọi khác nhau, trong đó một số tên có tầm bao quát rộng, được dùng thay cho toàn khối như Tam Miêu, Cửu
Lê, Cửu Di, Tứ Hải, Tứ Di, Bách Việt . . . Sở dĩ tôi đã chọn tên Việt để chỉ đại khối là đứng về mặt văn hoá tên này có tính cách
bao gồm cao độ chỉ thị bằng chữ trăm ( Bách Việt ). So với những tên khác như Cửu Lê, Tam Miêu thì cao hơn .
Hình Phủ Việt

( Trên 2 giao long, dướỉ 3người mang lông chim hay 3 nai chà tức lộc )

Ðã vậy chữ Việt với bộ Mễ chỉ nông nghiệp là nét nổi nhất chung cho toàn chủng. Thứ đến đó là tên duy nhất còn sót lại để
chỉ Việt Nam. Thế mà Việt Nam lại có nhiều lý do để được coi như đại diện cho đại chủng xưa kia, vừa địa thế nước Việt là ngả ba
đường cho các trào thiên di, nay còn lối 60 sắc dân thiểu số sống trong nước. Họ có thể coi là đại biểu cho các làn di dân đi qua Việt
và có để ấn tích lại. Lẽ cuối cùng là đất Việt lại tàng chứa trống Ðồng loại I nhiều nhất, mà đó là điển chương tóm lược các nét văn
hoá của đại chúng một cách chói chang. Tất nhiên mỗi chi có những dị biệt về phong tục, văn hoá, nghệ thuật, nhưng lại có những
điểm đại đồng. Sau đây là mấy yếu tố coi được như mẫu số chung của cả đại chủng:
1 .- Nông nghiệp
2.- Tổ chức xã hội theo lối thôn làng, rồi đến liên làng ( Tổng ) mà ngập ngừng lên đợt nhà nước .
3 .- Thờ Tổ tiên
4 .- Ðịa vị phụ nữ cao
5 .- Khi múa đeo lông chim
6 .- Xâm mình
7 .- Cài áo bên trái ( tứ Di tả nhậm )
8 .- Huyền thoại mang nét lưỡng hợp ( dual unit )
.....
Ðó là mấy điểm lớn làm nên những dấu để nhận diện lại đại chủng Việt.
Trong các yếu tố đó điểm cuối cùng nổi bật nhất vì nó là vũ trụ quan có tầm bao quát cùng cực, đã vậy lại kết tinh vào cặp
Tiên, Rồng với tục đeo lông Chim, vẽ mình Rồng mà ta thấy hiện hình tƣng bừng trên mặt trống, nên đƣợc dùng để định
tính chủng Việt một cách trung thực hơn cả nhƣ sẽ bàn sau.
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Ở đây ta hãy liếc nhìn khảo cổ để tìm ra một số nét chung ràng buộc toàn khối: Trước hết lả thời Tân Thạch có loại rìu tứ diện (
chữ nhật ) tìm thấy cùng khắp phía Ðông thêm rìu có vai cũng tìm được khắp tự Sơn Ðông xuống tới Việt Nam.Sau là loại rìu đặc
biệt loại cong cùng kiểu dáng vói Phủ Việt.
Kế tới đồ gốm có :
Loại Văn Thừng ( cord marked ) với kỷ thuật khắc vạch và đóng dấu ( incised and stamped ).
Ðồ gốm 3 chân có đầy ở Ðông Sơn, trên Ngưỡng Thiều và Long Sơn, nơi đây đặc biệt có cái lịch.
Văn xoáy ốc ngƣợc kim đồng hồ do hình chim bay xuất hiện vì có chấm mắt ( Cradle . 362 ) .
Ðồ gốm Văn Thừng thấy xuất hiện sớm nhất bên Nhật năm 11, 000 tr. c. n. Rồi tới thiên niên kỷ thứ 3 thì xuất hiện thời đại Ðồng
Thau với những đỉnh, những tƣớc đủ loại, mà tựu trung loại 3 chân 2 tai nổi bật lên. Bộ số 3 – 2 này còn thấy trong những cái
qua tìm được ở mạn Nam Tàu cũng như Việt. Ðồ đồng xuất hiện ở Ðông Nam Á ( đã tìm được bên Thái ) lối 3000 năm tr.c. n.,
bên Tàu vào đầu nhà Hạ lối 2000 năm tr. c. n.
II .- Nguồn gốc Tàu
Cũng chính vào quảng có đồ đồng này, mà nảy sinh một dân tộc mới, sau sẽ gọi là Tàu: đó là vài ba bộ lạc ở vùng núi Hoa trong tỉnh
Thiểm Tây và Sơn Tây, tuy cũng là dân nông nghiệp nhưng ruộng khô, cây lúa gọi là thử là tắc, vì ở tiếp cận với du mục Bắc
phương nên dần dần tạo nên một văn hoá mới có nhiều chất du mục, tôi sẽ gọi là văn minh du mục, còn chữ văn hoá ( nông nghiệp )
dành cho đại khối Việt ( Theo lối quyển Story of Civilization: văn hoá đi với nông nghiệp, văn minh đi với tỉnh thành . Civ. I . 2 )
Nền văn minh du mục gồm mấy điểm khác biệt sau:
1.- Có vua và nhà nước
2.- Quân đội lớn và chuyên nghiệp
3 .- Thành thị xây tường lũy bao quanh
4 .- Pháp hình
5 .- Nghệ thuật đồ sộ, tách khỏi vật dụng: cung điện lớn lao, mồ mả đồ sộ
6 .- Chữ viết
7.- Xe ngựa . . .
Ðó là mấy nét lớn thường gắn bó với nhau, cái nọ đẻ ra cái kia: muốn có sức mạnh tất phải có quân đội thường trực ( chứ không tụ
họp dân khi cần kiểu thánh Dóng: động vi binh tĩnh vi dân ). Ðã có quân đội mạnh tất phải có thủ lãnh đầy uy quyền nên nảy sinh ra
va pháp luật, chữ viết là những cái cần cho việc tập trung và kiểm soát. Uy quyền vua được biểu lộ bằng cung điện nguy nga, mồ mà
to lớn, kèm với mỹ thuật vĩ đại, thường rời khỏi những nhu yếu đời sống thường ngày và mang theo kích thước đồ sộ . Thí dụ có cái
đỉnh của Tàu nặng tới 875 ký đang khi các trống loại I chỉ lối vài ba chục ký.
Chính những điều này ( kích thƣớc lớn lao, nghệ thuật chuyên biệt, cung điện đồ sộ . . . ) làm cho những nền nghệ thuật sáng
chói đƣợc các nhà nghiên cứu trình bày cho thiên hạ chiêm ngƣỡng, ca ngợi nhƣ những đỉnh cao chót vót của văn minh.
Nhƣng đến nay lác đác đã có những học giả nhận ra rằng những đỉnh văn minh đó cũng chính là thƣớc đo sự trầm thống
khổ lụy của đại chúng bị nô lệ hoá cho mỹ thuật kia đƣợc thành tựu, đến nỗi phải nhìn nhận rằng con đƣờng dẫn đến đài
văn minh cũng chính là con đƣờng nô lệ hoá phần đông nhân loại.
Ðấy là lý do tại sao Việt tộc đã không chịu bước vào văn minh mà cứ muốn ở lại trong tình trạng văn hoá với chế độ liên làng, bộ
tộc, vì đó là chế độ thuận hơn cho hạnh phúc con người, đến khi cùng chẳng được bó buộc phải bước vào văn minh thì cố duy trì
những yếu tố văn hoá cổ sơ để làm ra một nền văn hoá đặc biệt gọi là Việt Nho như sẽ bàn sau.
Tuy nhiên chỉ có đặc biệt trong việc duy trì văn hoá chứ còn việc trốn né văn minh thì không cứ Việt tộc mà cả nhân loại cũng thế vì
đó là trốn nô lệ nhưng không trốn được mà tất cả bị còng tay lôi vào nẻo văn minh. Sự việc này xảy ra đại loại như sau: Trên một
hai bộ lạc nào đó xuất hiện một hai kẻ có đại tài, thế là bộ lạc đó được tổ chức mạnh, đủ sức đi chiếm đồng cỏ, chinh phục người về
làm nô lệ, và cứ thế mà lớn mạnh trở nên đế quốc. Thế là mấy dân tộc lân cận cũng bó buộc trở nên mạnh; phải có quân đội, có vua,
cũng như các yếu tố văn minh khác. Thế rồi những dân lân cận của những dân đã văn minh này nếu muốn bảo vệ đất đai cũng phải
trở nên mạnh theo.
Thế là lần lƣợt toàn cầu phải đi vào văn minh để đủ sức đấu tranh mà sống còn với nƣớc khác. Còn nội bộ thì đấu tranh với
nhau, kẻ đƣợc làm chủ, kẻ thua làm nô, đó là đấu tranh giai cấp. Tôi gọi đó là tinh thần du mục và cho văn minh với tinh
thần đó đi đôi .
Diễn tiến trên đã xảy ra khắp nơi từ Sumer bên Lưỡng Hà, qua Ai Cập cho tới Âu Châu, cũng như Siberia . . . lâu trước và đã đè bẹp
hết mọi nền nông nghiệp đã xuất hiện khắp nơi. Về sau nó cũng đã xảy ra cho đại khối Việt vào cuối thiên niên kỷ thứ thứ ba hoặc
đầu thứ hai, và lần lượt chinh phục các chi tộc của Việt tộc hoặc bằng đồng hoá, hoặc đẩy lui xuống phía Nam, nhưng khác với
Lƣỡng Hà và Âu Châu ở chỗ nền văn hóa đại chủng Việt quá lớn mạnh cả về tinh thần lẫn đất đai, vì thế nó đã không ngả
qụy, mà còn cải hóa đƣợc phần nào văn minh du mục để làm nên cái gọi là Nho, và đến giai đoạn văn minh này thì Nho đƣợc
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công thức hoá, đƣợc chép ra văn tự, do vậy ngƣời ta đã đồng hoá Nho với Tàu, mà quên phần tinh thần, phần căn bản đã
xuất hiện lâu đời trƣớc khi chƣa có dân tộc Tàu, chƣa có chữ Nho. Không còn ai phân ra rằng chính tinh thần, chính văn
hoá mới là phần căn bản, chữ viết chỉ là phƣơng tiện để ghi chép, nó không phải là tinh thần Nho, mà chính là tinh thần văn
hoá nông nghiệp, là tinh thần còn có mặt mạnh hơn ở những chi tộc Việt chƣa có chữ Nho trong đó Lạc Việt là một, vì thế
gọi là Việt Nho để phần gốc này khỏi bị lảng quên.
III .- Nguyên Nho
Nho giáo là di sản chung của mấy nƣớc Ðông Nam Á nhƣ Tàu, Nhật, Hàn, Việt . . . cho nên với Viễn Ðông chữ Nho là “ Văn
trƣờng chung ”.
Khác nhau là Văn trƣờng đi sâu tận tâm hồn, còn Thị trƣờng thuộc vòng ngoài kinh tế . Như trên đã nói, tuy mọc lên từ gốc Việt
nhưng về sau Nho được coi như một ngành riêng biệt bên ngoài Việt là do sự lép vế dần của Việt tộc. Sở dĩ như vậy vì văn hoá
Việt tộc gặp một tình trạng thất lợi quá lớn: bị nằm ép giữa hai khối văn hoá khổng lồ là Ấn Ðộ và Trung Quốc ( Trung Quốc
biểu thị bằng Vạn lý trường thành, Ấn Ðộ bằng Chiêm Thành Vạn tượng ) Việt Nam nằm giữa phải chịu trận cả hai đầu. Sự vụ này
xảy ra về phía Bắc rõ nhất từ đời nhà Thương. Còn phía Nam có thể nói suýt soát vào đầu công nguyên dưới hai hình thức Bà La
Môn trước rồi Phật giáo sau, cả hai đã lôi các nước Miến, Thái, Mên, Lào, Chiêm Thành, Indonésia, Mã Lai và nhiều đảo Thái Bình
Dương ra khỏi khối Viêm Việt để đưa vào quỷ đạo của nền văn hoá khác một trời một vực. Hai nền văn hoá Ấn và Việt giao thoa ra
sao, các dân Viêm Việt còn giữ lại được gì là một đề tài phức tạp dành cho các sử gia.
Ở đây chúng tôi chỉ chú ý đến phía Bắc để bàn về giao thoa giữa Việt và Nho.
Theo truyền thuyết Nguyên Nho đã xuất hiện vào thời Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông. Xin nói ngay rằng đó không phải là những nhân
vật lịch sử mà chỉ là những sơ nguyên tượng ghi lại những nhận thức đầu tiên về văn hoá của đại chủng Việt ( sẽ được bàn lại trong
bài về : ― Vụ hiếp dâm lịch sử ‖ ở sau ) như Phục Hy làm ra Kinh Dịch, Thần Nông sáng nghĩ ra nghề nông, Nữ Oa đặt ra phép hôn
phối hay đúng hơn là linh phối v. v. . . Ðây là những nhân vật đã xuất hiện lâu đời trước khi có Nho và trên phần đất còn là của
Việt.
Từ đó chúng ta có thể kết luận sang bình diện văn hoá là Viêm Việt đã đặt nền móng trƣớc hết đƣợc biểu thị bằng tích Phục
Hy đặt ra Kinh Dịch, xem thấy Hà Ðồ, Nữ Oa đặt ra đàn 5 dây tức Ngũ hành ( Nữ Oa luyện đá ngũ sắc ). Thần Nông đặt ra
y học, nông học . . . vì Kinh Dịch, Ngũ hành, nông học. . . sẽ là cơ sở của Nho sau này, nên kết luận đƣợc rằng Viêm Việt đã
đóng góp phần quan trọng trong việc hình thành Nguyên Nho, một tinh thần nông nghiệp vĩ đại nhất. “
IV.- Tinh thần nông nghiệp
― Trong nông nghiệp có hai lễ quan trọng là Gieo và Gặt đã xuất hiện rất lâu đời, mà sự biểu lộ là lối hát cặp đôi như hát Trống
Quân, ca Lý liên với tục hợp thân trên cỏ ( đạp thanh ). Những khối tượng đang giao hợp trên thạp Ðào Thịnh, hoặc hình hai con
sấu giao tay có thể coi là đang diễn lại những màn chính của lễ nông nghiệp xưa, nó là tục chung cho cả Việt cũng nhu Tàu thái cổ,
nó chỉ tôn giáo Phong nhiêu với niềm tin sự giao hợp theo nghi lễ sẽ thông sức phong phú cho vũ trụ, cho mùa màng.
Chính sự giao hợp này đã đƣợc trừu tƣợng hoá thành hình tam giác gốc trong các trống Ðồng.
Nói người Tàu thái cổ là muốn chỉ những người Tàu còn giữ rất nhiều phong tục tập quán giống với đại chủng Việt, nên lối sống cũ
của họ là những bằng chứng về nguồn gốc văn hoá chung. Lối sống đó cũng gần như lối sống các dân phương Nam, như được
chứng tỏ trong Kinh Thi, thí dụ bài Sông Trăn, Sông Vĩ chính là tục hát đối đáp giữa hai cô cậu, và khi cô cậu ưng nhau liền hiện
thực nghi lễ vừa hát vừa lội qua sông, rồi hợp thân ngay trên đồng cỏ, chữ Nho kêu là bôn. Chữ bôn viết với bộ huỷ là cỏ ( xem tả kỹ
trong Maspéro, Taoisme. p. 230 ). Cùng với lúc đó có những lễ nghi chính thức mở mùa trống Quân như lễ xuất hỏa trước, rồi lễ
Nam giao sau. Cả hai nhằm mở đầu lễ hội mùa Xuân, được coi là thành phần lễ Gieo.
Ban đầu các lễ Xuân được tổ chức chung cho nhà cai trị cũng như dân chúng như còn để ấn tích trên mặt trống, sau kêu là ― Trống ‖
Quân. Truyền thuyết kể các tổ mẫu nhà Thương, nhà Chu đều thụ thai theo tục Trống Quân. Bà Giản Ðịch nhân nuốt trứng chim én
( ngày xuân con én đưa thoi ) sinh ra Tổ nhà Thương. Bà Khương Nguyên đạp vào lốt chân người to lớn mà có mang sinh ra Tổ nhà
Chu. Tóm lại vua quan cũng mừng lễ Gieo như dân, chỉ khác là trọng thể hơn.
Về lễ Gặt bên Tàu xưa có lễ ― bát chá ‖để cảm tạ 8 vị thần mà đứng đầu là thần Gặt ( Taoisme . p. 21 ). Vua quan phải mặc áo
thường dân để tham dự . . . Chữ bát chá là tiếng đời Chu, trước nữa kêu là Lạp, Việt kêu là Chạp ( tháng Chạp ), tức là tháng bế
mạc gặt hái. Trên đây chỉ kể sơ qua về hai lễ Xuân, Thu để nói lên Tàu, Việt xưa cùng một cơ cấu xã hội nông nghiệp với tục lệ
gần nhau. Ngoài ra còn nhiều tục khác cũng ― đại đồng tiểu dị ‖ như tục tả nhậm, sau còn in dấu trong việc đề cao bên Chiêu, bên
Ðông trong thứ tự Chiêu, Mục. Tục đeo lông chim khi ca vũ như trên mặt trống Ðồng cũng được thấy ghi trong cổ sử từ đời ông
Thuấn cho đến trường Bích Ung của nhà Chu và được duy trì trong lễ tế Nam giao. Tinh thần công thể được biểu thị bằng định
chế tỉnh điền, sau đổi ra ban điền . . . giống công xã nguyên thuỷ của Việt tộc , về số vật tế cũng gồm:
Tế tam sinh ( số 3 ): Cừu, bò, heo.
Tế ngũ sinh ( số 5 ): thì thêm gà và chó giống như Việt đã khảo cổ minh chứng.
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Tóm lại trên đây chỉ là mấy khái niệm tổng quát mà các khoa nhân văn sẽ tìm thêm chi tiết; với triết thuyết bấy nhiêu đã
tạm đủ để kết luận đƣợc rằng càng ngƣợc về trƣớc càng thấy nhiều điểm giống nhau giữa Nho và Việt, nhƣng sự khác biệt
dần dần đến nhƣ sau: Thứ nhất, hát Trống Quân ở các chi Việt ( như Thái ) thì con nhà quý tộc cũng đi dự như mọi người, không
có sự phân biệt như bên Tàu. Bên Tàu có phân biệt là do sau, chứ ban đầu thì không, như đã nói trên, về sau mới có thêm lễ Cầu
Môi và nhiều luật pháp do vương quyền đưa ra để kiểm soát hôn phối, rồi tìm cách hạ giá Trống Quân vì là lối tự do kết hôn của dân
gian không cần đến vương quyền nếu không bắt vào tròng Cầu Môi thì vua làm sao kiểm soát. Thí dụ thứ hai là đàn bà ở cả Việt
lẫn Tàu thái cổ đều có địa vị cao, nhưng bên Tàu càng ngày càng bị dìm xuống sâu. Vậy cần nghiên cứu cái bước bật rễ đó vì nó là
khúc rẽ của tình và lý để nền văn minh mới ra đời mang một bộ mặt khác hẳn với Nguyên Nho, đến nỗi phải gọi bằng tên khác gọi là
Bá Nho hay Hán Nho, tức là nguyên Nho đã bị pha nhiều yếu tố du mục.
V.- Tinh thần Du mục
Những yếu tố du mục đã lần lượt đi vào nước Tàu từ thời khuyết sử, màn mở đầu được huyền thoại gọi là Hoàng Ðế chiến Si Vưu
đại biểu nông nghiệp bị xâm chiếm do Hoàng Ðế. nhưng đó mới là huyền thoại. Còn sự chiếm đoạt có bằng chứng sử sách phải kể
từ nhà Thương, với sự chiếm đoạt nghệ thuật như di chỉ Long Sơn chứng tỏ. Ðến nhà Chu đã đưa vào văn tự của Nho 4 yếu tố sau:
1 .- Ý niệm về thiên tử với thiên mệnh đề cao nhà vua.
2 .- Luật hình làm gia tăng oai quyền cho vua.
3 .- Hoạn quan đẩy quyền sở hữu đàn bà của vua đến độ tuyệt đối.
4 .- Chuyển tài sản từ tay công xã nguyên thuỷ sang tay phong kiến là tuyệt đối hóa tài sản của vua.
Tiếp tới đời Tần Hán: nhà Tần là đỉnh chót của du mục, của pháp gia đã biểu lộ qua sự đốt sách chôn Nho. Rồi đến nhà Hán kế tiếp
bằng cách biến Nguyên Nho thành một thứ quốc giáo là Nho chuyên chế. Hãy bàn sơ qua 4 điểm du mục này:
1 .- Thiên tử là một hình thái rút nhẹ của ý niệm thần phát xuất từ Iran, theo đó vua kể mình như thần tức cũng như trời. Ðến khi
truyền sang bên Tàu thì có phần giảm bớt hơn: vua không dám xưng là thần mà chỉ xưng là con thần, hay con trời ( thiên tử ) cũng
thế. Ðó là một sự nhượng bộ tiếp cận với Nho, như Alexandre cũng chỉ xưng mình là con trời là do đã nhượng bộ óc dân chủ bên
Hy Lạp. Như vậy nạn chuyên chế cao độ nhất dưới hình thức vua thần đã đi vào Nho đến một nửa dưới danh hiệu Thiên tử.
2 .- Ðiểm thứ hai là luật hình với thiên Lữ Hình trong Kinh Thư ( phần Chu thư ) nói lên uy quyền của vua chuyên chế từ trên
áp đặt xuống, nó trái ngược hẳn với óc lễ trị của Việt tộc từ dân gian. Vì vậy trong Nho học có vấn đề: thiên Lữ Hình do Mục
Vương lúc gìà lẩm cẩm truyền làm, tại sao lại được đưa vào Kinh Thư ?
3 .- Ðiểm ba là Hoạn quan nói lên sự độc tài và độc chiếm đàn bà của nhà vua ( vua Thần ) đến cùng cực. Vua có hàng ngàn
cung phi mỹ nữ, tuyệt đối không ai được động vào.
4 .- Ðiểm tư Phong kiến là độc chiếm điền thổ của dân làng làm của riêng vua để rồi cắt phong cho kẻ này người kia tuỳ ý, làm
mất sự bình quân tài sản của xã hội Việt nguyên thuỷ.
Ðó là 4 yếu tố du mục đã pha vào Nguyên Nho để biến Nho thành một thứ tả - pín - lù hợp với khẩu vị của kẻ chuyên chế, vì
thế tuy Tàu la nông nghiệp mà cơ chế đến phân nửa là du mục.
Hãy xét về một điểm then chốt nữa là nhà cai trị cũng đến quá nửa là du mục. Toàn thể lịch sử Trung Quốc đƣợc dệt nên bằng
những cuộc xâm lăng của du mục, khởi đầu tự ngàn xƣa, tự Hoàng Ðế dẫn đến nhà Chu, rồi đến nhà Tần, nhà Hán, cả thảy
hơn 2000 năm, sau này vẫn còn tiếp nối. Có thể chia sự tiếp nối làm hai đợt:
1 .- Ðợt nhất gọi là xâm nhập gồm 3 triều Bắc Ngụy thuộc dòng Thát Bạt ( Topa ) từ 385 – 556 tức 170 năm.
2 .- Ðợt hai kêu là chinh phục gồm 4 nhà:
* Liêu 907 – 1125 ( 218 năm ).
* Kim 1165 – 1234 ( 165 )
* Nguyên 1206 – 1326 ( 120 năm )
* Thanh 1644 – 1911 ( 267 năm )
Cộng cả lại là 794 năm chinh phục nhập với 170 năm xâm nhập vị chi là 964 năm. Vo tròn lại là 1000 năm, cộng với 2000
năm trƣớc nữa là 3000 năm, nhƣ vậy có nói Trung Quốc mang tính chất du mục quả là có nền tảng ngay trên phƣơng diện
sử.
Khi học giả Frank nhận xét luật pháp Tàu có nữ tính là tại so với luật pháp Tây phương đầy nam tính, chứ so với văn hoá Việt thì
Tàu lại nhiều nam tính. Phần nữ tính chỉ là ảnh hưởng do Việt tộc ( về nông du bên Trung Quốc được phân biệt rõ nhất do học giả
Lattimore nói về hai nguồn văn hoá trong nước Tàu, xem Need. I . 101 ).
Vì ý do trên xƣa rầy ngƣời ta chỉ nhận thấy Hán Nho chẳng mấy ai nhìn ra Nguyên Nho cũng là Việt Nho. Nhƣng chính
nền văn hoá nguyên thuỷ này mới đem lại cho Trung Hoa những nét dặc trƣng căn bản giàu tính cách nhân chủ. Có thể nói
Hán Nho mạnh ở triều đình, ở giới bác học, ở thị dân , còn Việt Nho mạnh ở thôn dân, ở làng xã. Ðiều đó chứng tỏ phƣơng
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Nam vẫn giữ đƣợc nhiều tinh thần nhu hoà, tả nhậm, khiến Khổng Tử luôn luôn hƣớng lòng về phƣơng Nam cho nơi quân
tử phải y cứ ( Trung Dung . 10 ).
VI .- Hán Nho bách hại Việt Nho
Vì Hán Nho mang nặng ảnh hưởng du mục Bắc phương nên thường chống Nguyên Nho một cách liên tục, nhưng nổi bật đếm được
5 lần:
1.- Làn đầu trong khuyết sử khi Hoàng Ðế chiến Si Vƣu.
2 .- Lần hai khi nhà Chu đốt sách nhà Thƣơng.
3 .- Lần ba với Tần Hán: Tần đốt sách chôn Nho. Hán đái lên mũ Nho gia cũng nhƣ xuyên tạc Nho.
4.- Lần bốn với Mông Cổ xếp hạng Nho dƣới con đĩ ( công, đĩ, sĩ, khất ).
5 .- Lần năm với Trung Cộng gọi Nho là cái học ăn cứt.
Cần nói ngay rằng những cuộc hạ sát kia tuy rất mãnh liệt mà không giết chết được Nho thì hiểu rằng Nho cũng có cái mạnh của nó,
đủ chống chọi lại sức xâm lăng đàn áp, vì nó phát xuất tự lòng người, nên dễ đâm rễ sâu trong lòng nhân gian. Nhưng theo luật ―
mạnh chống mạnh chấp ‖ thế nào Việt Nho cũng mắc phải một số tật của đối phương; đó là điều giải nghĩa những cuộc chống Nho
bên Việt tuy cũng có nhưng không nhiều và quyết liệt như bên Tàu. Ðúng ra chưa đáng tên là chống đối, mà mới là lườm nguýt . ( 1
). Ta hãy tìm trong khảo cổ một vài vết tích của cái lƣờm nguýt nói trên để nhận thức rõ hơn. Vết tích thú vị nhất có lẽ là các chậu
tìm được ở Thanh Hoá. Về kiểu dáng thì một số chậu rõ ràng được chế tạo theo quy cách đời Hán, như hình những con cá nổi trong
lòng chậu, nhất là chậu đựng tiền ngũ thù đời Hán, thì không chối cãi đi đâu được là đã chịu ảnh hường Tàu. Nhưng khi úp chậu
xuống người ta thấy hiện ra những hình trang trí như trên mặt trống được chạm trổ rất công phu. Ðể làm chi đây ?
Vì đít chậu đặt xuống dưới không trông thấy làm gì mà phải phí công trang hoàng ? Ta phải hiểu lý do khi xem đó là những trang trí
nào? Thưa chính là những trang trí trên mặt trống Ðồng loại I với đầy đủ các hình người, chim . . ., nhưng đã kiểu thức hoá cao độ:
rõ rệt là sự bài trí chiếc trống loại I ở mạt kỳ. Thâu hoá nên mặt ngoài là các hoa văn Hán, nhưng bề dưới lại chống Hán và cố ý duy
trì Việt tính đã được biểu lộ trong trống Ðồng.
Hình chậu Việt đời Hán, mặt chậu trang sức cá: Hán, đáy lại chim: Việt

Tuy nhiên tinh thần Việt này đã bị suy tàn như được biểu lộ trong chiều hữu nhậm ( tiến theo kim đồng hồ ). Cuộc suy tàn này kéo
dài có thể chia ra 4 chặng theo câu nói: ― Nhất điểu, nhì xà, tam ngƣ, tứ tƣợng ‖ ( 2 ).

Hình : nhất điểu nhì xà tìm được ở trên Mường; đầu người mình rắn
Ðứng về phương diện triết ta có thể xếp loại trống Ðồng theo thứ tự tiên thiên trên:
1 .- Nhất điểu thì thật là xác đáng, vì trống nào cũng đầy chim, chỉ có nhì xà hay nhì ngư thì cần phải bàn.
2 .- Theo trống Ðồng thì xà hiểu rộng là rồng, là xà long hoặc cá sấu giao long ( Bàn long, Quỳ long ) xuất hiện sớm hơn như
thấy trên cái thạp Ðào Thịnh.
3 .- Còn cá nên cho xuống cuối kỳ đứng hạng ba để chỉ giai đoạn tiếp cận với Hán Nho, mang đầy trang trí hình cá, như nói trên
về cái chậu.
4 .- Còn voi tất nhiên đứng thứ tư vì chỉ gặp thấy trên mặt trống Ðồng loại III.
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Parmentier có nhắc tới một trống mang hình voi với chữ Nho đề năm 199 phát xuất tại Bắc Kinh nay ở bảo tàng viện Kensington,
trong sách Heger mang số 11 trang 37. Rõ ràng trống này xuất hiện cuối thế kỷ thứ 2 dương lịch vào mạt kỳ trống Ðồng nên cho
voi đứng thứ tư là hợp lý.
Nhƣ vậy từ hai đợt sau gồm ngƣ và tƣợng thì Việt kể là bị nuốt trôi, một do Tàu với cá phƣơng Bắc, một do Ấn với voi
phƣơng Nam. Từ đây chỉ còn Tam giáo một thứ tổng hợp tạm bợ không là một tổng hợp do một cuộc linh phối như Việt lý (
muốn là linh phối phải đúc hai bộ cơ cấu lại một. Tam giáo chưa đạt độ đó ).
Ngoài Tam giáo thì có những cuộc cố gắng khôi phục Việt lý nhƣ “ đạo nội ” thờ Chử Ðồng Tử và các vị có công trong nƣớc,
nhưng quan niệm thiếu chính xác ( chẳng hạn sao không đặt Tiên Dung lên trước ), nên vẫn còn lạc bước vào bái vật, không hẳn
vươn lên cao đủ để đứng lên công khai góp mặt với Nho, phần lớn vận hành trong thôn dã như bị Hán Nho kềm kẹp.
Ðó là điều khiến cho nhiều ngƣời tức giận với Nho, cho là Nho đàn áp Việt, mà thực sự Nho cũng nhƣ Việt bị đàn áp do du
mục lẻn vào Hán Nho.
Ðể thấy được điều đó, chỉ cần xem Nho bị đàn áp ở đâu nhiều hơn, đó là bên Tàu, nơi Nho bị đàn áp tới 5 lần. Còn bên Việt chỉ
bị vài cái nguýt không hề có bách hại, trái lại được đón nhận một cách cùng tột đến độ để cho Hán Nho tràn lấp cả khuôn mặt Việt,
khiến sau không ai nhận ra được nữa.
Các học giả quốc tế đã đành, đàng này chính học giả Việt Nam cũng không ai nhìn ra cả, bởi đã không một lần “ tố nguyên ”
để tìm về tận căn, nên hễ nói đến văn hoá Việt thì không cá lại voi tức không Hán Nho lại Ấn Ðộ kiểu Tam giáo đồng nguyên.
Ngoài ra tuy có bàn đến ca dao và truyền kỳ nhƣng không đào ra đƣợc cơ cấu, nên không xây nổi cơ sở tinh thần cho Việt
lý.
Vậy muốn khôi phục tinh thần Việt lý phải lật ngửa cái chậu Hán lên, để xem cái đáy Việt. Nói cụ thể là phải nói lên mặt ý
thức những gì thuộc giai đoạn Tiên Rồng (nơi đây nói nhất điểu nhì xà ) đã chìm sâu xuống tiềm thức âm u. Ðấy là công việc thử
khởi công trong sách này.

Hình : văn cá tìm được ở Pan Po, Thiểm Tây
( 1 ) : Chúng chỉ trở nên quyết liệt từ lúc gặp văn hoá Tây Âu, rồi trí thức đổ hết trên đầu Nho những bê bối do tình trạng chậm tiến
của Á Châu. Trào lưu này đã nổ lên khoảng năm 1930 – 1965 . Ðiều đó được thúc đẩy do ngoại bang mà xảo thuật là trình bày
những nét hủ Nho thay cho chân Nho, rồi nói to lên rằng Nho là ngoại lai. Qua một bàn phúc trình ngày 15 – 9 – 1917 gửi Bộ
Trưởng thuộc địa liên hệ tới sự ra đời của tạp chí Nam Phong, toàn quyền Ðông Dương lúc đó nhận xét đại để rằng:
Ngày nào dân An Nam còn đọc đƣợc chữ Nho ngày đó nhà cầm quyền còn có điều thực đáng lo ngại. Vì thế họ đã tìm đủ
cách để bôi nhọ Nho, họ đã gấy nên phong trào hạ chữ Nho với các định chế kèm theo, do đó hầu hết các trí thức Việt Nam
thế hệ 30 – 65 quay ra đả kích Nho theo lối thanh niên Tàu, không ngờ Tàu làm thế là đúng với cƣơng vị xâm lăng. Họ đả
Nho vì tự khởi Nguyên Nho không là của dân tộc họ, còn mình cũng đi phá Nho là dày xéo lên tinh thần Tổ tiên của đại
chủng mà mình là đại diện cuối cùng có bổn phận vun tƣới.
( 2 ) : Về câu này đã được bàn ở quyển Triết lý cái Ðình trang 175. Ở đây chỉ nhắc lại theo khía cạnh khảo cổ. Tôi chưa tìm ra xuất
xứ của câu nói trên, nên chưa giải quyết được là nên nói nhì xà hay nhì ngư. Nhưng đó là chuyện khảo cổ không quan trọng cho
triết. Cho đến nay đã tìm được dấu vết trên Mường và Trường Sa đều nhất điểu nhì xà.
VII.- Chứng tích Nho bị chon
Quyển Kinh Hùng trong bài ― Vang vọng của Văn Lang quốc‖ ( ở chương 8 ) đã nói đến vụ cả người Tàu lẫn Việt đều tin rằng ở
phương Nam còn có một cái chi thuộc ― kỳ khí ‖ như được biểu lộ trong câu chuyện Chu Sa của Cát Hồng tiên ông, cũng như vụ
ngọc Long Toại trong truyện ― Việt Tỉnh ‖. Chúng tôi cho rằng cái quý báu tàng ẩn đó không phải là Chu Sa hay ngọc Long Toại
chi cả. Hiểu thế là theo hiện nghĩa ( phénotexte ) cần vươn lên ẩn nghĩa để hiểu là tâm linh được biểu lộ bằng những hình ảnh từ xa
xưa như số 2 trong dấu Bắc Sơn, số 3 trong bộ 3 cái chạc gốm và nhất là số 5 kép trong Phủ Việt hoặc cái qua hay theo kiểu dân
chúng quen nói là ― vài ba ‖. Ý nghĩa sâu xa mà bằng chứng cụ thể như vậy khiến chúng ta có thể chắc tâm trên đường tố nguyên.
Sau đây là vài bằng chứng cụ thể về việc đạo Nho đã bị thất truyền với chứng tích trong Kinh Ðiển. Trước hết đời nhà Tần đốt
sách chôn Nho, tiếp đến nhà Hán xuyên tạc Nho, bề ngoài tôn Nho nhưng lại giải nghĩa Nho theo kiểu vu hích ( đồng cốt ) có lợi
cho chính quyền chuyên chế, nên đã bóp chết những gì đề cao cá nhân, cụ thể nhất là đề cao chữ Trung quân đè bẹp chữ Hiếu. Khi
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tình trạng náo nhiệt lúc đầu đời Hán do việc sưu tầm lại Kinh Ðiển thất lạc của Nho học đã nguội bớt, dần dần người ta nhận thấy
rằng càng học lại càng không biết đâu là Nho chính truyền nữa.
Ðến cuối đời Ðông Hán đã có Mã Dung ( 140 – 150 ) rồi đến Trịnh Huyền ( 160 – 201 ) đưa ra những chú giải mới để thống
nhất đạo lý. Ban đầu cũng được đón nhận tưng bừng. Nhưng rồi dần dần người ta nhận ra rằng dầu vậy Kinh Văn còn chứa nhiều
mâu thuẫn mà lại có phần thiên mạnh về huyền bí: nhiều người đã phản kháng tổng hợp của Trịnh Huyền như Vƣơng Túc hay
Vƣơng Bật đã nhấn mạnh trên nhân đạo để chống đối lối hiểu kiểu vu hích kia.
Ðến đời nhà Ðường muốn có nền đạo lý vững hơn nên trao cho cháu Khổng Tử là Khổng Dĩnh Ðạt làm tổng kết mọi chú thích
các đời trước để thống nhất đạo lý. Trong đợt này những chú thích của Vương Bật được đề cao nên kể là tiến bộ hơn trước. Tuy
nhiên đó chỉ là tiến bộ tương đối, nên đến nhà Tống còn phải đặt ra vấn đề chính truyền và vẫn chƣa giải quyết xong cho mãi
đến tận nay. Xem tất cả các lần sửa đổi vừa nói trên, ngƣời ta dễ nhận ra rằng các Nho sĩ bên Trung Quốc trải qua bao thời
đại chƣa tìm ra đƣợc đạo Nho chân truyền, đều công nhận là sau Khổng Tử đạo Nho đã bị xuyên tạc, chôn vùi không những
nhà cầm quyền lấn át, mà còn do sự bất lực của các văn gia.
Sự bất lực được biểu lộ ngay trong phạm vi tổng – từ - nghĩa ( semantic ) là Nho sĩ về sau không sao vƣơn lên đƣợc đến đợt ẩn
nghĩa với cơ cấu, cùng lắm là để ý nghĩa sử ký văn học với những giải thích kiểu luân lý.
VIII.- Một lối nhìn lại khuôn mặt Việt Nho
Sau đây là một lối truy ra Việt lý đặt căn cứ trên huyền thoại và đồ cổ đời Thƣơng.
Hiện nay theo cổ sử Tàu đặt căn cứ trên khảo cổ thì nhà Thương là bộ lạc đầu tiên vượt ra khỏi đại khối để dần dần thành hình cái
mai ngày sẽ gọi là dân Tàu.
Vì thế nghiên cứu về văn minh nhà Thƣơng là điểm then chốt cho việc nghiên cứu văn hoá cổ Việt. Nhiều nhà khảo cổ trong đó
có ông Diselev người Nga đã nhìn nhận những nét đại đồng tiểu dị giữa nghệ thuật nhà Thương và Việt Nam Ðông Sơn ( xem tài
liệu trong Vietnam and China 1938 – 54 by King C. Chen, Princeton University Press, N. Y. 1969. p. 10 ). Sự giống đó kéo dài cả
đến thời Chiến Quốc ( Groslier. p. 28 ) .

Hình Thao thiết

Ðiểm hai: Ðiều nổi nhất nhà Thương là các đồ đồng đúc khéo đến độ hoàn bị ( đỉnh, chén, bình, đồ đựng khí tế ), các nhà nghiê n
cứu cho là không đâu bì kịp. Trong các đồ đồng diễn đề nổi nhất là Văn Thao Thiết, hầu như không có di vật nào không có, đến nỗi
gọi đồ đồng là Thao Thiết ( Prehistoric . 73. D . 240 . 510. Jettmar , 133 ) . Nhà khoa học Kalgren đã nghiên cứu trên 500 Thao
Thiết và xếp ra 3 loại :
Loại A: đầu Bò
Loại B: Mình Chim không đuôi
Loại C: Rồng có lông và cánh Chim ( Shang P. 27 )
Ðó là một thứ lịch trình biến thể của Thao Thiết đã được công nhận.
dùng để gọi văn Thao thiết.

Có thể thêm một đợt trên cùng gọi là ― Hổ phù ― là tên quen

Hình: mặt hổ phù đầu tiên

Như vậy khởi nguyên là đầu hùm hay hổ chi đó như ta thấy trong một bộ đồ đồng có hình hổ đang há miệng ngậm một người mà
mặt người tỏ ra bình tĩnh như được bảo trợ, ta suy đoán được chữ ― hổ phù ‖ phát xuất từ đó, lúc Tàu còn nhận Hổ làm vật tổ. Cũng
liên hệ với hổ phù có thể kể đến hình hai con hùm ( hổ ) đang há miệng ― chầu ‖ hai bên đầu người ( hình tạc trong phương đỉnh, nếu
là Việt thì phải lưỡng long chầu nguyệt ). Ta cũng gặp 4 đồ đồng có hình hổ trong mộ táng ở Tây Bắc Cương ( Shang. p.207 ).
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Ta suy đoán đƣợc khởi nguyên nhà Thƣơng nhận hổ làm vật tổ, nhƣng rồi dần dần bị cảm hoá do tinh thần nông nghiệp,
Thao Thiết biến ra đầu bò. Sau đó đi vào văn hoá Việt hơn: Thao Thiết chuyển sang hình chim và rồng, tức là ghé lại với
Tiên Rồng của Việt đó.

Hình Thao thiết đầu bò

Hình Thao thiết bis

Còn một loại hoa văn nữa quen gọi là Quỳ Văn còn đi vào nẻo Tiên Rồng mạnh hơn vì Quỳ là một hình thức rồng ở đầm lầy ( giao
long ) nhưng lại có hình chim ( tiên ). Ðến giai đoạn cuối cùng gọi là nghệ thuật sông Hoài thì rồng đã xuất hiện rõ ràng.

Hình Thao thiết đang biến ra đuôi Chim và Quỳ long

Bỏ qua tiểu tiết chỉ xét về đại cương ta thấy rõ đó là những biểu hiệu chỉ bƣớc tiến của Việt Nho chuyển hoá văn minh Tàu.
Bƣớc đầu Tàu nhận hổ làm vật tổ, hổ phù ( Hình hổ phù ).
Bƣớc hai là hổ phù biến thể ghé sang nghệ thuật của Việt: thành ra Thao Thiết đầu bò ( Hình Thao Thiết đầu bò ).
Ðầu bò là nông nghiệp.
Bƣớc ba Thao Thiết bò biến ra nửa chim nửa long ( gần ra Tiên Rồng: hình đuôi chim hay Qùy long )
Bƣớc bốn long đã trùm lên Thao Thiết, tức làm chủ đuổi hổ đi hẳn.

Hình Thao thiết đã biến ra rồng

Hình Văn Quỳ Long biến ra từ Thao Thiết

Nói là biểu hiệu vì khi xét tới phong tục, thể chế Kinh Văn ta sẽ thấy có nội dung rất trung thực trong xã hội mà những hoa văn vừa
nói coi được là biểu hiệu.
Nhƣ vậy cần phải thải bỏ ý niệm truyền tụng xƣa nay coi Tàu nhƣ độc sáng ra văn minh văn hoá rồi các dân Man Di xung
quanh phải học với.
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Mấy sách khảo cổ mới nhất đều nhấn mạnh điều này ( xem Cradle . p. 349 0. Pacific . p. 198 . Shang . p. 354 ) . Ông Trương
Quang Trực còn nhấn mạnh rằng chữ ― đồ nhà Thương ― không nên hiểu là của nhà Thương, mà đó chỉ là tên một triều đại có may
mắn nắm phần thắng nên được người nay dùng để chỉ thị các đồ mỹ thuật của nhiều nước chưa bị nhà Thương chinh phục và hầu
hết thuộc Việt tộc, nơi còn giữ được nhiều yếu tố văn hoá cùng thời với di chỉ Long Sơn và Ngưỡng Thiều lúc Tàu chưa nổi lên như
một dân tộc. Như vậy ý kiến cho rằng nhũng đồ đồng nhà Thƣơng là của Tam Miêu đã để lại trên đồ vật ( đồ đồng ) y như con
dấu của mình cũng rất đáng kể . .
Trên đây là một thi dụ về ấn tích Việt còn lƣu lại trên những đồ đồng đời nhà Thƣơng: có thể coi nhƣ ban đầu du mục thắng
biểu thị bằng hổ phù, nhƣng rồi bị nông nghiệp hoá ( Thao Thiết đầu bò ), cuối cùng bị văn hoá Tiên Rồng biến đổi ( Quỳ
Văn ) “.
E.- Nguồn gốc và ý nghĩa cơ cấu Việt Nho

( Sứ Ðiệp Trống Ðồng: VIII. Nguồn gốc và ý nghĩa cơ cấu Việt Nho.Tr.201 - 252. Kim Ðịnh ).
I .- Nhận xét đại cƣơng về cơ cấu Việt Nho
‖ Với hai chữ cơ cấu chúng tôi muốn chỉ thị những hình thức và số độ được người xưa dùng để tóm lược toàn thể một nền văn hoá
ở cấp độ tổng quan hơn hết.
Những hình thái và số độ nọ thƣờng xuất hiện ngay từ thời thái cổ làm nền tảng văn hoá nhƣng sau con ngƣời tiến vào đợt
ngôn ngữ trực thị không dùng đến nữa, nó chỉ còn sót lại như những trang hoàng không mấy quan trọng, nhưng xưa chúng là
những phạm trù chỉ thị những định chế then chốt. Vì vậy nghiên cứu về nguồn gốc một nền văn hoá cần tìm ra xa xưa tiên tổ ưa
những hình thái những con số nào, nó kết hợp với nhau ra sao. Ðây là một bước tương đối dễ.
Bước hai khó hơn nhiều, vì phải tìm ra ý nghĩa của số, thế mà ngay chính các số cũng đã bị lãng quên, phương chi ý nghĩa, nên sự
tìm kiếm trở nên diệu vợi với ý nghĩa có thể khác nhau xuyên qua những quảng thời gian không gian dị biệt, lại do những sự hiểu sai
đi bởi người dùng. Vì vậy mà sự gán ý thường không được nhất trí. Với Việt Nho tương đối dễ hơn, vì các số còn được dùng nhiều,
cũng nhu ý nghĩa đã phần nào được chuyển thành công thức, có thể dùng mấy bộ số quen thuộc mà lần ra ý nghĩa toàn bộ.
1 .-Về số
Người ta tìm được nhiều nhất là các số 2, 3, 5, 9 như được nhận thấy từ: Ðồ đá Bắc Sơn đã có:
Ðồ gốm thời Phùng Nguyên thì có số 3 và 2 – 3; 5 ( 5 hòn sỏi, 3 mài nhặn , 2 để thô ) rồi bộ 3 cái chạc.
Ðồ đồng với 3 chân 2 tai, hoặc hình 2 – 3 trong cái qua, cái phủ Việt.
Số 9 là tuỳ phụ ( vòng thành: do số 5 + 4 mà thành ) cũng gặp rất nhiều trong huyền sử ( Cửu Lạc, Cửu trù, cửu Ðỉnh, Cửu
Thiên Huyền Nữ . . . ) , vì mấy số trên rất nổi cả trong di vật khảo cổ lẫn huyền thoại, nên ta biết đó là số cơ cấu Việt Nho.
2.- Gán ý
Muốn đạt ý người xưa, phải dùng phương pháp tổng quan, xem bao trùm cả bầu không khí văn hoá để tìm ra những ý chính, những
định đề. Khi đi theo phương pháp như vậy ta sẽ nhận ra rằng với Việt Nho:
Số 2 là Âm Dương, Trời Ðất như trong Kinh Dịch.
Số 3 là Tam tài trong đó có Người ( Thiên, Ðịa, Nhân )
Số 5 là Ngũ hành, chỉ linh thiêng.
Công thức của bộ số 2 – 3 là câu Kinh Dịch : ― Tham thiên lưỡng Ðịa nhi ỷ số ‖, rồi thành ngữ Vài Ba với rất nhiều cặp số đôi 2 – 3
trong các truyện cổ. Do vậy ta biết ý nghĩa của số 3 là nền tảng Nhân chủ, vì nhân có là chủ tức có đủ manh mối bao quát nổi cả 2,
nếu yếu thì đứng riêng lẻ và văn hoá sẽ ngả vào một bên thành ra duy ( số 1 ) . Rồi nữa nhân có mạnh mới vươn lên làm chủ sự vật
là số 5 ( xem Ngũ hành sẽ rõ ), nên gọi là nhân linh, ngược lại là vật chủ, 4 góc bánh chưng, chữ Nho gọi là ― sử ư vật ‖ bị sai sử do
sự vật, tiếng Pháp là choisisme, tiếng Mỹ là reified man ): nhân hoá ra vật.
3.- Nhận xét
Nếu Nhân chủ đi với bộ số 2 -3 ( nói riêng là 2 , 3 , 5 , 9 ) thì các nền văn hoá nhận số 4 – 1 ( với phụ số vòng thành là 7 , 8 )
không có nhân chủ chăng ? Sau khi quan sát hai nền văn hóa Âu, Ấn ta thưa là đúng. Cả hai bộ số nổi trong Âu Ấn là 4 – 1, thế mà
xã hội chia theo đẳng cấp, căn cứ trên huyết thống, thần minh hoặc trên tiền tài, rõ ràng là vật chủ. Tiếp theo ta lại hỏi rằng cả Việt
lẫn Tàu ( Nho ) đều chung một bộ cơ cấu thì bên nào uyên nguyên hơn. Ðể trả lời một cách khách quan, ta căn cứ trên hậu quả xã
hội thấy bên Việt nhân chủ cao hơn:
Không có vụ chôn người sống theo người chết như bên Tàu.
Chế độ tự trị xã thôn cao hơn.
Ðịa vị phụ nữ cũng cao hơn bên Trung Quốc.
Nhƣ vậy ta phải kết luận Việt uyên nguyên hơn Nho.
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G.-Vị trí cơ cấu trong Tâm lý
Sau đây là những suy tư rộng hơn về cơ cấu: Trước hết theo tâm lý mà nói, chất liệu cơ cấu được khai quật từ miền ý thức giáp với
bản năng và tiềm thức, một miền ― no man’s land ‖ đặc trưng của con người.
Con vật sống trọn vẹn theo tiềm thức và bản năng, nơi con ngƣời trái lại, tiềm thức với bản năng rút lui dần, nhƣờng phần
cho ý thức tham dự, đó là chỗ đặc trƣng của con ngƣời. Con ngƣời vì thế đƣợc gọi là lƣỡng thê ( sống bằng cả tiềm thức và ý
thức ), tức con ngƣời phải đặt ra những mô thức chỉ huy động tác của mình thay cho phần tiềm thức đã rút lui. Tiềm thức
và bản năng chỉ đƣợc ban cho con ngƣời có một phần nhỏ, còn con ngƣời phải sáng tạo thêm, phần đƣợc sáng tạo gọi là cơ
cấu, nó gắn liền với bản năng tiềm thức, đến độ ý thức con ngƣời không còn ngờ là do mình sáng tạo ra, nên đổ cả cho trời
cho số kiếp.
Chính vì cơ cấu nằm sát tiềm thức mà nó rất hiệu nghiệm đến độ ta có thể gắn liền Dụng với Cơ theo lược đồ ― Dụng, Từ, Ý, Cơ ”,
trong đó Cơ là động cơ tiềm ẩn sâu xa thúc đẩy việc làm ( Dụng ) nhưng trước khi đến Dụng (việc làm, thể chế ), thì có ý, rồi ý
(tưởng ) phát biểu bằng lời ( Từ ) sau mới đến việc làm ( Dụng ). Việc gợi ra do Cơ bao giờ cũng công hiệu hơn là gợi ra do Ý hay
Từ, nên nói Cơ, Dụng đi liền. Còn khi thúc đẩy phát xuất từ Ý ( ý thức cá nhân ) thường chỉ tận cùng bằng lời nói suông, nên nói Ý
Từ, ít khi đạt Dụng. Vì Ý ít tiếp cận với bản năng, nó từ sự vật mà có, vì thế ý thường chỉ hay đẹp trong lý thuyết ít gây nên được
thực dụng là cơ chế xã hội ( trong sách này hay dùng chữ ý hệ để chỉ hệ thống Ý Từ là hàm ý coi thường. Vì thế nói là ý hệ, mà
không Cơ - Ý -Từ - Dụng hoặc vắn tắt là Cơ – Dụng.
Cơ phát xuất từ bản năng, từ tiềm thức: triết nào theo sát tiềm thức bản năng mới là triết học đặt trên Cơ. Cơ cùng cấp bậc
với phần bẩm sinh con ngƣời. Nó làm nên tính nết, tính khí. Tính nết của một dân tộc được gọi là sử mệnh tức là những đức tính
phú bẩm cho mỗi dân, ám hợp với hoàn cảnh sử địa của dân ấy.
Sử mệnh cũng là một thứ sử nói lên trình sử tiến hoá theo đường lối riêng biệt của một dân.
Lịch sử ghi biến cố và sự kiện theo ý thức và ý định con người trải dài theo thời gian ( diachronic ), trái lại sử mệnh chỉ
theo ý thức một phần nhỏ, còn phần lớn do tiềm thức, nên nó siêu thời gian ở đâu và bao giờ cũng thế, gọi là đồng thời ( synchronic
).
Sử mệnh không bàn về sự kiện lịch sử cho bằng nói lên lề lối sống của một dân, phương thức mà dân đó hiện thực một sử
mệnh riêng biệt. Sử mệnh tuy có dùng chất liệu của sử, nhưng chỉ dùng như vật liệu để xây cơ cấu tiên thiên, nên sử liệu biến chất
và trở nên rất tùy phụ. Chính cái cơ cấu tiên thiên hay dạng thức cơ bản nọ mới quan trọng chứ không phải vật liệu. Nói vậy có
nghĩa là sử mệnh cũng do động cơ con người, cũng vâng theo sư định hướng của con người, nhưng đã thiết lập ở những bước sơ
khởi.
Có thể nói sử mệnh là tính nết của dân tộc, nên ta sẽ hiểu rõ hơn về sử mệnh khi hiểu thế nào là tính nết.
Tính nết ( character ) là bộ cơ cấu riêng của mỗi cá nhân mặc nhiên đặt ra cho mình, lâu ngày trở thành tập quán, có
sức mạnh gần nhƣ tự nhiên, nên tập quán cũng gọi là tự nhiên thứ hai ( habitus secunda natura ), tiếng Anh gọi là có bộ
cánh thứ hai ( get a second wing ).
Nho nói ― Tập dữ tính thành ‖, do tập luyện mà thành tính nết, nên một vài phương diện nói tính nết hay cơ cấu là một. Cơ cấu này
một phần nương theo cơ cấu chung của xã hội nơi cá nhân sinh sống, một phần nương theo những yếu tố riêng thuộc gia đình, giáo
dục, thổ ngơi và nhất là tính khí.
Tính Khí là phần thuộc sinh lý nhƣ tính thuỷ, tính hỏa, nóng nảy, điềm đạm. Tính khí ( temperament ) không nằm
trong quyền xếp đặt của con ngƣời, Việt Nho chỉ thị bằng “ Thập nhị Điạ (12 ) chi “ , còn Tính Nết bằng “ Thập ( 10 ) Thiên
can “, nó là phần chính của văn hoá, nó thuộc vòng trong tức là phần do con ngƣời, khi phần Tính Nết mạnh thì có Tính
Mệnh, khi nó yếu phải theo địa chi hay hoàn cảnh là Định mệnh. Vậy Sử Mệnh của một nƣớc chính là Tính Nết của nƣớc
ấy. Tính Nết mạnh thì có Nhân thoại hay Huyền sử, Triết có cơ cấu. Tính Nết yếu phải vâng phục ngoại lực thì sẽ là Thần
thoại, vâng phục Thần quyền mà hình thức thái thậm là vua thần, hoặc vâng phục định mệnh là theo Địa, tức theo luật thiên
nhiên trọn vẹn khách quan, gảy bỏ phần tham dự của con Ngƣời, cơ cấu trở nên lu mờ. Hình thức thông thƣờng của nó là
độc tài chuyên chế của vƣơng quyền xƣa, còn nay là cơ giới quyền, trong đó con ngƣời với các nhu yếu không đƣợc kể tới.
Xem thế ta thấy liền sự quan trọng đến mức nào của cơ cấu chung cũng như riêng, nên cần tìm hiểu sự hình thành cơ cấu thêm nữa.
H .- Ðịnh Phƣơng của cơ cấu hay là sự hình thành cái khung cơ cấu
I.- Đồ Hình
Cơ cấu gồm cả hai vòng trong ngoài. Chất liệu vòng ngoài là những yếu tố làm nên bức dư đồ cần cho cuộc sống. Cụ thể là 4
hướng : Ðông, Tây, Nam, Bắc, là Tả Hữu là trục Phân, trục Chí ( sẽ bàn sau ). Ðó là khung của Không gian.
Rồi tới Thời gian được nhận ra : bước đầu là giữa ngày đêm, sáng tối, rồi tới tuần trăng khuyết tròn, sau đến 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu,
Ðông, cuối cùng đến vòng năm, rồi đến vòng sao Mộc tinh . . .
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Như vậy cơ cấu ra đời rất sớm cùng với ý niệm Không và Thời gian, là những cảm nghĩ xuất hiện với sự sống: thức ngủ, đi lại, gieo
trồng, là những cái gắn liền với số độ và hình thể. Thí dụ: Trời Ðất là Trên Dưới làm nên nét Dọc; Nam, Bắc, Ðông, Tây làm nên nét
Ngang, cộng dọc ngang lại thành 4 Phương. Vì số 4 gợi ra hình Vuông nên quen nói Đất vuông, những nền văn minh ưa số 4 đặt
nền trên Không gian, còn Thời gian là hình Tròn do vòng năm noi theo thứ tự bốn mùa tiếp nối là ― Xuân, Hạ, Thu, Ðông ‖ mà
không theo đối đáp như kiểu 4 phương. Thời gian vòng Tròn cũng là nét Dọc, Không gian nét Ngang. Ðem dọc Thời gian lại với
Ngang Không gian thành ra Thập tự nhai ( ┼ ) với 4 cạnh bằng nhau. Về sau Thập tự nhai biến thể thành ra các thập tự khác như
Thập tự chữ Ðinh ( 丁 ), chữ Tau T bên Hy Lạp , Thập tự chữ Vạn ( 卐 : Hữu nhậm ), Thập tự chữ Vãn ( 卍 : Tả nhậm ),
Thập tự Xéo ( chữ nghệ 乂 ), Thập tự hoa Quỳ 4 cánh hoặc 8 cánh có tính hướng dương. Hoặc gấp nét Thập tự lên thì ra được
lược đồ của đền thờ gọi là Templum ( ╬ ) như đền của dân Etrusque, gồm 2 nét dọc Bắc Nam gọi là Cardo, hai nét Ngang Ðông
Tây gọi là Decumanus ( Astro, p.341 ).
Ðó cũng là lƣợc đồ Việt Tỉnh Cƣơng ( nói Việt vì chữ tỉnh thuộc loại tượng hình, đã có lâu đời với
giếng có đặt 4 thành gỗ quanh miệng, rồi nhân đó cũng gọi là chùm sao ở Việt phƣơng có hình như
trên. Ðó cũng là lược đồ nhà Minh Ðƣờng bên Nho. Tất cả đều là thập tự nhai kép nét hoặc biến
dạng. Vì thập tự nhai xuất hiện rất sớm cũng như biểu thị những chân lý nền tảng, nên gặp được khắp
nơi và ở đâu đâu cũng được kính trọng như vật linh thiêng. Vì thế Thập tự nhai có thể coi nhƣ dấu
hiệu của thời đại đồng nguyên thuỷ, mà ta dùng đƣợc nhƣ sợi dây quán xuyến Ariadne để tìm ra
nền thống nhất của văn hoá loài ngƣời.
Vì các số cơ cấu phát sinh rất sớm ngay trong thời con ngƣời còn dùng toàn Trực thị và Tiềm thức, nên chúng đi với những
chân lý rất nền tảng.
Bởi cái gì nền tảng nhất cũng đơn giản nhất và xuất hiện ngay từ buổi sơ nguyên, do vậy được nhiều nơi kính thờ: dân Crete thờ số
3, số 4 thường được Âu Tây cổ đại coi là biểu thị Thượng Ðế. Nhiều triết học xưa được xây trên các số như môn triết Sankhya bên
Ấn Ðộ hay Pythagore bên Hy Lạp, hay Việt lý ở những bước đầu.
Do đó căn cứ trên sự khác biệt về các số cũng nhƣ về dạng hình của các Thập tự nhai ta có thể tìm ra nét đặc trƣng của các
nền văn hoá một cách khá xác thực, y nhƣ cử chỉ hành vi vô tình biểu lộ Tính Nết cá nhân, bên ngoài ý thức của ngƣời đó
vậy.

II.- Số Độ
Hình giếng nƣớc gốc truyện Việt Tỉnh Cƣơng
Từ giếng ( 1 ) biến ra chữ Tỉnh ( 2 ) và ( 3 ) , rồi biến ra ngũ hành ( số 4 ) , rồi ra nhà Minh Ðường ( số 5 ). Áp dụng lên trời ra sao
Tỉnh, dưới Ðất ra Việt Tỉnh Cương .

Cái giếng ( tỉnh ) Từ giếng ( số 1 ) biến ra chữ Tỉnh ( 2 ) và ( 3 ) rồi biến ra Ngũ hành ( số 4 ) rồi ra nhà Minh đường ( số 5 ).

Áp dụng lên Trời mới ra sao Tỉnh, dưới Đất ra Việt tỉnh cương.
Ðã có Số tất phải có Hình: thí dụ số 1 là nét chấm ・, số 2 là hai gạch song đôi ( ═ : song trùng ), số 4 là hình vuông ( □ ), số 3 là
vòng tròn ( ○ ) . . .
Vì thế cơ cấu cũng gắn liền với Hình y nhƣ với Số.
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Hình năng gặp là Ngang Dọc, Thập tự, Vuông Tròn, tả hữu
Còn Số từ 1 tới 5 là chính thuộc vòng Trong; từ 6 tới 9 là tuỳ phụ thuộc vòng Ngoài. Xem nhƣ trên ta có thể căn cứ
vào loại Số và Hình thể đƣợc nhấn mạnh trong mỗi nơi để phân loại văn hoá.
Về Số có thể phân chẵn lẻ để chỉ Trời Đất.
Chỉ Trời là các số lẻ : 1 , 3 , 5 ; chỉ Đất số chẵn : 2 , 4 , .
Về Hình thể có thể là Vuông Tròn, Dọc Ngang, Tả Hữu cũng cùng một ý, tức Ngang đi với Vuông, chỉ Đất ( 4 phương ) ;
Dọc đi với Tròn, chỉ Trời ( vòng đi của mặt trời mặt trăng ). Tiến thêm một bước nữa Vòng tròn đi với Thời gian và các số lẻ : 1 ,
3 , 5 chỉ năng Động tính; Vuông đi với Đất với Không gian, với các số chẵn: 2, 4 chỉ Nọa tính ( bất động ).
III.- Phân loại cơ cấu của các nền Văn hoá
Theo cơ cấu ta có thể chia văn hoá loài người ra làm ba loại tiên thiên như sau:
1 .- Loại một ƣa số Chẵn mà cùng cực là số 4 với hình vuông, đi theo nguyên lý Cha, đề cao công bằng chính trực, sự rành
mạch thẳng bằng 4 góc.
2 .- Loại hai ƣa số Lẻ mà cùng cực là số 1 , hình tròn, đề cao thái nhất: ○ = 1, theo lý một tròn là nguyên lý Mẹ, nhưng sau
bị Cha đoạt, cho nên giống với số 4 theo luật : hai thái cực liền ngõ nhau : les extrémités se touchent.
3 .- Loại ba ƣa Chẵn Lẻ hoà hợp với số 2 - 3 , còn hình là tròn vuông đúc kết ( hình tròn ngoại tiếp hình vuông ) , Mẹ Cha
tương tác ( Mẹ Âu Cơ gặp bố Lạc long trên cánh đồng Tương ), đề cao linh phối qua số 5 như kết quả của 2 – 3.
Xin nhắc lại là những hình và số ở đây phải hiểu theo cung cách cơ cấu nghĩa là thấp thoáng uyển chuyển, chỉ cần đúng lối 51 % trở
lên ở những điểm then chốt là đủ để định tính một nền văn hoá. Vì cuộc tiến hoá con người mỗi ngày một trở nên dị biệt tuỳ không
gian và thời gian mà những yếu tố căn bản trên không đi đôi nhất luật: sự phân chia tròn vuông, chẵn lẻ chỉ nên hiểu là những nét
lớn, bỏ nhẹ các ngoại lệ, nhất là xuyên qua thời gian dài. Hiểu theo lối co dãn đó có thể nói đại để văn hoá Tây Âu theo số 4 hình
vuông. Ấn Ðộ hình Tròn, nhưng vì chúng giống nhau ở chỗ thái quá nên ghép hai số lại. Tây Âu là 4 – 1, Ấn Ðộ là 1- 4 , còn văn
hoá Việt Nho là 2 - 3 như sẽ bàn sau .
I.- Ðịnh Hƣớng của cơ cấu
Ðịnh hướng là bước thứ hai sau bước một có thể gọi là định phương.
I.- Phân biệt định Phƣơng và định Hƣớng
Ðịnh Phƣơng giúp nhận ra đƣờng để đi, để tác động. Còn định Hƣớng mới nói lên rõ mục phiêu, nói lên đối tƣợng để đạt tới.
Chính sự định hướng cung ứng những động cơ sâu xa ( motivation ), thúc đẩy động tác con người, đem lại cho chúng một ý nghĩa.
Vì nó sâu xa nên vượt khỏi tầm nhận thức, nó khác với mục đích, mục tiêu ( but, purpose ) là những điều do ý định, do lý trí đưa ra
nên có chủ đích.
Hai cái đó: động cơ của cơ cấu và mục đích của lý trí, nhiều khi không ăn khớp với nhau nơi một ngƣời: tiềm thức muốn
một đàng, ý thức lại muốn một nẻo nhƣ đƣợc biểu lộ một cách vô hình trong những thí dụ thú vị cung ứng do Freud xuyên
qua những cái quên lảng hay nhỡ miệng. Ðó là do tiềm thức. Ðây là phân biệt quan trọng để giúp hiểu tại sao có nhiều nền
thuyết lý nghe rất tốt lành, nhƣng khi thi hành ra có hại vô kể, vì tốt lành do ý thức, nhƣng cơ cấu đặt sai, lâu dần bỏ hẳn cơ
cấu, dành trọn chỗ đứng cho ý hệ, rồi ra sức nhồi nhét ý thức muốn giải phóng con ngƣời, nhƣng cơ cấu thuộc loại đàn áp
con ngƣời, nên khi thi hành ra là tha hoá con ngƣời.
III.- Ba lối về định Hƣớng
Xét về đàng định hướng trong lịch sử nhân loại thấy rất nhiều chiều quyết định mà ta có thể quy vào ba lối:
1.- Phụng sự tự do
Sự sống con người, căn cứ trên lễ tục.
2.-Phụng sự luật pháp
Đề cao nhà thống trị, thần thánh hoá nhà nước dẫn đến chuyên chế đàn áp.
3.- Dàn hoà 2 lối trên kêu là Nhân trị
Bao gồm cả Lễ cả Pháp gọi gồm là Lễ Phép.
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4.- Lý do Dàn hoà
Tự do là một hình thức nói gọn của câu ― do tự mình ” là cái vẫn đi đôi với sống, vì tính chất sự sống là tác động tự nội. Bởi thế tự
do cần thiết cho sự sống là tác động tự nội. Bởi thế tự do cần thiết cho sự sống như cơm gạo, chính nó làm nên nét đặc trưng con
người. Con vật không cần tự do, chúng không phải lựa chọn, mọi động ứng đã do bản năng quyết định. Con người trái lại phải lựa
chọn ngay từ đợt cơ cấu, phải định phương nhất là định hướng tức quyết định đối tượng để phụng sự cũng như đường lối thi hành.
Tuy nhiên nếu chỉ cần tự do cũng chưa thành vấn đề, ta có thể chọn hình tròn với các số lẻ 1, 3 .
Nhưng con người còn bị hạn chế một do xác thân là chiếm cái không gian có thể lấn sang chỗ người khác, làm mất tự do tha nhân.
Thứ đến phải là thành viên của một đoàn thể, là điều cần vì có những mục tiêu một người lẻ loi không thể làm được. Thí dụ về văn
hoá như ngôn ngữ, về ăn làm như đắp đê phòng lụt cần sự cộng tác của nhiều người, nên cần đoàn thể, đã nói đến đoàn thể thì phải
vâng theo luật chung. Ðã có luật phải có người chăm lo, rồi có thưởng có phạt. . . .
Vì thế luật pháp cũng cần thiết nhƣ tự do, nhƣng đi trái chiều nhau: một đàng mở ra ( tự do ), đàng kia khép lại ( luật pháp
). Chính từ hai đối cực đó mà nảy sinh xiết bao vấn đề rắc rối. Đàng nào cũng cần: tự do cũng nhƣ luật pháp.
Ðây chỉ là thí dụ về một khía cạnh cho dễ hiểu, chứ vấn đề giàn hoà bao gồm cùng cực: từ Có tời Không, từ thời gian tới không gian.
. . Nhưng bao la tới đâu vấn đề vẫn là tìm chỗ dung hợp. Cho tới nay những rắc rối hơn hết xẩy ra do sự thiên về một bên. Người
ưa tự do thiên về hạnh phúc cá nhân, thì đoàn thể thường yếu. Người muốn cho đoàn thể mạnh, thiên về pháp luật, càng nghiêm
pháp nước càng mạnh, nhưng tự do không còn. Rồi muốn cho luật pháp mạnh thêm tất phải đề cao người thủ lãnh như cha mẹ, tù
trưởng, vua, Hoàng đế, muốn mạnh nữa thì thần thánh hoá tức gán cho thủ lãnh những năng lực phi thường được uy quyền từ trời
ban xuống . . . Khi đi quá đáng thì đồng hoá vua với thần, đó là đẩy chuyên chế thống trị đến cùng cực, biến thần dân thành nô lệ
như vua thần hoàn toàn vuông số chẵn của văn minh. Vì thế tự xa xưa cho tới tận nay đã nảy sinh biết bao cố gắng đua ra giải pháp
bao gồm cả hai : cả tự do lẫn pháp luật.
IV.- Sự thành công của Việt lý
Trong số thành công phải kể tới Việt lý cũng nhƣ Nguyên Nho với bộ số 2 – 3 , cả hai là sản phẩm của tinh thần nông nghiệp
nhƣng đã thích nghi với văn minh. Có thể nói cách tổng quát là văn hoá nông nghiệp giữ đƣợc tự do nhiều, từ khi bƣớc vào
văn minh ( du mục ) hầu hết là đề cao chuyên chế thống trị, trái với tự do, trái với sự sống, nên có cơ cấu nhân sinh.
Nếu bỏ những xác định lịch sử để căn cứ trên sự kiện chung mà bàn, thì đại khái như sau : Ði với nông nghiệp là bộ cơ cấu nhân
sinh cùng các số 2 – 3. Ði với công thƣơng ( văn minh du mục ) có bộ cơ cấu phò quyền bính , số 4 của pháp gia, hoặc
chống lại quyền pháp thì ra tự do phóng túng vô luật pháp kiểu Lão Trang, hãy tạm cho con số 1 . Nhưng trong thực tế cả hai
là một, vì tự do phóng túng gợi ra nạn chuyên chế ― abysus abysum invocat ‖ Thí dụ rõ nhất Lão Tử đề cao tự do tuyệt đối lại trở
nên thành quan thầy của pháp gia chuyên chế cùng cực. Vì thế 1 đi với 4 thành 4 – 1 tức duy vật với duy linh liền ngõ nhau, khác
biệt chỉ trong cung cách và lãnh vực. Cũng có thể căn cứ vào hai trục Bắc Nam và Ðông Tây mà suy luận. Tôn giáo thường chú
trọng Bắc Nam hay là Trời Đất cũng gọi là trục chí ( solsticial axe ).
Việt Nho chú ý trục Ðông Tây, chỉ con ngƣời, quen nói bằng hai mùa Xuân, Thu cũng gọi là trục phân ( equinoxial axe ).
Ðây chính là điểm kéo chú ý tới xứ Nghệ của Lạc Long Quân, vì chữ Nghệ ( 乂 ) là một hình thái uyển chuyển của thập tự nhai ( ┼
), chữ Nghệ cũng là thập tự nhai, nhưng thêm tính uyển chuyển để nói lên nhân chủ tính rõ hơn. Sau 3 vĩ tích phá các dị đoan là nét
dọc, thì đặt mạnh vào nét ngang để chỉ đạo người, nhưng không duy nhân mà vẫn có phần u linh nên viết Nghệ ( 乂 ), cho nên bài
học để lại cho con dân toàn nói về nhân luân ăn làm ( Kinh Hùng. 2 ).
Tuyệt nhiên trong nước Văn Lang không có quyền bính do bên ngoài con người, nên cũng không có những phép kỳ ảo dị thường để
nâng uy quyền nhà cai trị lên cùng cực biệt lập ra khỏi dân chúng. Trái lại chỉ là một quyền bính thông thường tự nhiên dựa trên
những yếu tố cụ thể như sự sống, sự hiểu biết đặt trên bộ số ― vài ba, tham lưỡng ‖ chỉ bằng 3 trời nối liền với 2 đất, nên quê hương
kêu là đất nước, con Người sinh ra bởi Tiên Rồng tức cũng nằm trong điểm nối 2 -3 đó. Nói khác đi nếu thay Trời bằng tiềm thức
và bản năng, còn Đất là các việc bé nhỏ thuộc sinh sống, cái nối tất phải là bộ cơ cấu cùng chiều sống ( tức 2 – 3 ), thì những việc đó
mới được hướng dẫn do cơ cấu cũng gọi là minh triết.
Nếu dành hai chữ cơ cấu cho bộ số 2 – 3 này thì nói đƣợc nền triết học nào thiếu cơ cấu tất sẽ thiên trọng về một bên hoặc
Trời hoặc Đất, duy tâm hay duy vật: hai đàng suýt soát nhƣ nhau về hậu quả. 4 hay 1 cũng thế đều là “ cơ cấu ” đàn áp
con ngƣời.”
K.-Cơ cấu Việt Nho
Kinh Hùng đã bàn cơ cấu Việt là các bộ sô Vài Ba và với xứ Nghệ 2, 3, 5 cũng như hình thể vuông tròn ( bánh Dầy bánh chưng ).
“ Thử xem Nho giáo có nhƣ vậy chăng? Nếu có, thì cùng bản chất với văn hoá Việt.
Chúng ta sẽ thấy nổi bật trong Nho cũng cùng một cơ cấu 2, 3, 5 như trong Việt:
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I.- Số 2
Số 2 đã trở thành nền tảng cho Kinh Dịch với hai chữ Âm Dƣơng cùng hình thái quen thuộc là Thái cực viên đồ ( vòng tròn
được chia đôi bằng chữ S ) do chính là hình Lưỡng hợp. Nếu đi thêm vài bước nữa với câu sách Kinh Dịch ― Thái cực sinh Lưỡng
nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái ― và thấy đó là số 2 kéo dài ra thành 4 rồi 8, nên Kinh Dịch chính là sự
quan trọng hóa số 2.
Sở dĩ số 2 quan trọng hóa đến độ hai nét biến thành nền tảng cho cả một quyển Kinh, vì chứa những chân lý nền tảng hơn
hết nhƣ tổng hợp hài hòa, uyển chuyển an nhiên mà tâm trạng sẽ đạt đƣợc khi đã vƣơn lên tới Tâm linh, còn ở ý hệ hay Bái
vật thì cứng đờ, vì chỉ có đối kháng, đấu tranh, chọn một bỏ một.
II.- Số 3
Số 3 của Việt tộc cũng đƣợc Nho quan trọng hoá bằng đặt thành thuyết Tam tài: Thiên, Địa, Nhân. Đây cũng là nét đặc trưng
không đâu có. Tuy nói chung về số 3 gặp thấy ở nhiều nơi như bên Egypte có 3 thần Ra, Thot, Ka, bên Ấn Độ cũng có bộ ba
Vishnu, Shiva, Brahma. . . Như thế bộ ba không riêng gì của Việt Nho. Nhưng trong Tam tài có một điểm không thấy ở các nơi, đó
là vị trí dành cho con Người ngay trên cấp bậc tối thượng ngang hàng với Trời cùng Đất, đứng giữa Trời Đất như một Tài. Do đó
trong Việt Nho, con Người không bị vong thân. Với Tam tài, nếu Trời là vua, Đất là vua th icon Người cũng là vua, nên bộ ba này
cũng có tên là Tam Hoàng ( tức là ba vua ), cả ba hợp tác mật thiết với nhau đến độ đức Trời đức Đất làm nên con Người. Tam tài
được Kinh Dịch vẽ thành 3 nét ( ≡ ) làm thành quẻ đơn. Còn hình vẽ thì thì quan trọng nhất là Thập Tự nhai, trong đó nét dọc ( | )
chỉ đức Trời, nét ngang ( ― ) chỉ đức Đất, cọng ngang dọc lại thành ┼ để chỉ “ Bản tính đồng nhiên con ngƣời ―. Vì đó Nho đưa
ra định nghĩa con Người là ― Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức ―.
III.- Bộ số 2 – 3
Bây giờ đến bộ số 2- 3. Bộ số này ở Việt là ― Vài Ba “, ở Nho là ― Tham lƣỡng ―, lấy trong câu Kinh Dịch ― Tham Thiên lưỡng
Địa nhi ỷ số: Ba Trời hai Đất là những con số nòng cốt ―. Không nói ― Nhị Tam ― mà nói ― Lưỡng Tham ― là có ý nói đến tính chất
bất khả phân ly của chúng: Âm không thể lìa Dương. Tam tài phải tương liên: Trời, Đất, Người không được coi như những thực thể
cô đơn, có thể đứng riêng biệt.
Đại để đó là ba bộ số căn bản trong cơ cấu Nho, nó bao gồm hết mọi vấn đề nhƣ số 2 chỉ “ Hòa “, số 3 chỉ “ Trung “ , còn “
chí Trung hoà “ là bộ số 3 – 2 thành 5.
Nhƣng cho tới nay có hai sự việc quan trọng đã bị lững quên: Một là các số này không đƣợc giới học giả chú ý đến nhƣ là cơ
cấu, để làm chìa khóa mở kho tang Nho ( dùng kiểu ma thuật không kể ) nên không nhận ra rằng nó dẫn đầu cả một quyển
Kinh nền tảng là kinh dịch. Dịch là biểu diễn số 2, cũng nhƣ số 3 trong Tam tài là nền tảng Nhân chủ, còn số 5 ( trong Ngũ
hành ) là nền tảng cho ở đời, cho Tâm linh nhƣ sẽ bàn sau.
Vậy không xét tới bộ cơ cấu này là nhãng bỏ mất phần tối quan trọng. Hậu quả là trải hơn hai ngàn năm, bộ mặt thực của
Nguyên Nho không đƣợc nhìn ra, các sách bàn về Nho tới nay không luân lý thì văn học, không chinh trị lại giáo dục. Còn
phần chính cốt là “ vô thanh vô xú “ hay là Siêu hình không một ai thấy hết, kể cả Chu Hy, tác giả của tổng hợp đồ sộ cuối
cùng cũng mới nhấn mạnh trên số 2 vũ trụ, mà chƣa nhấn mạnh trên số 3 Nhân chủ và số 5 Tâm linh. Trước khi đi sâu vào
những đề tài liên hệ, cần bàn đến điểm hai cũng bị quên lảng, đó là sự:
I.- Đồng tính Việt với Nho
Trên ta đã nhận ra việt với Nho có cùng một hệ thống số. Bây giờ bàn thêm cách tổ hợp các số, vì nếu nói số riêng lẻ thí dụ,
2, 3, 5 có thể gặp đầy khắp nơi, nên cách tổ chức các số thì đã trở nên nét đặc thù. Cho nên có tổ chức giống nhau mới thực
đồng tính. Về điểm này cũng thấy cả hai là một.
Trước hết về số 2 trong Việt ta đã thấy tràn ngập gọi là nét Song trùng với Lưỡng hợp. Trong Nho tuy không nhiều bằng nhưng
cũng đã biến thành nền tảng như hiện hình trong Kinh Dịch với câu Hệ từ thời danh ― Thái cực sinh Lƣỡng nghi, Lƣỡng nghi sinh
Tứ tƣợng, Tứ tƣợng sinh Bát quái ―, quen được vẽ ra hình như sau gọi là Thái cực viên đồ

Khung Thái cực viên đồ
So với mặt trống Đồng thấy đáp ứng được đủ các số.
1.- Giữa trống là vừng Thái dƣơng đối với Thái cực trong Dịch.
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2.- Hai nửa của mặt trống là Âm Dƣơng ( Lưỡng nghi ) rồi tới 4 con vật ở 4 góc hoặc 4 quai trống, đó là Tứ tượng. Như
vậy là đi trọn hết bộ số sinh của cơ cấu từ 1 tới 5. Đánh trống trọng thể phải có 5 người.
3.- Về số 3. Ta đã thấy phía Việt quan trọng xiết bao khi xếp đặt mặt trống theo thứ tự, Trời, Đất, Người như đã bàn trên
với chung quanh biết bao bộ 3 khác như ba cái Chạc, bình 3 chân, bộ 3 con cóc và thân trống có 3 phần: Tang, Thân, Chân.
Về phía Nho có lẽ các bộ 3 ít hơn, nhưng bù lại đã có thuyết Tam tài rất quan trọng, nên cũng kể là cùng một bộ số.
4.- Về sự nối kết số 2 với số 3 đã gặp thấy ở Việt ngay từ giai đoạn Phùng Nguyên như đã bàn về thuật ngữ ― vài ba “, với
Nho là câu nói trong Kinh Dịch ― Tham Thiên lƣỡng Địa nhi ỷ số : 3 Trời 2 Đất là những con số nền tảng ― ( cần y cứ ).
Rõ ràng Việt và Nho cấu kết nhƣ nhau, khác chút ít là Nho đặt 3 trƣớc 2 theo Dƣơng trƣớc Âm, còn Việt 2 trƣớc 3, Âm
trƣớc Dƣơng. Đó là tiểu tiết, còn đại để như nhau. Trƣớc hết trên các đỉnh, các tƣớc đều có 3 chân 2 tai: 2 tai lại rõ ràng mang
vai trò biểu tượng, vì đỉnh quá to không thể dùng tay mà nhắc, tước ( chén rượu ) quá nhỏ, chẳng ai dùng tai mà cầm. 3 chân là nối
tiếp truyền thống số 3 mãi từ thời, đô gốm sau sa đọa mới lác đác có đỉnh 4 chân, nhiều cái to quá cỡ, nhưng phương đỉnh nặng 875
ký ( Shang, p.234 ).
Rõ rệt 2 tai, 3 chân là số biểu thị cơ cấu.
Thứ đến cái Rìu cong tìm được ở Đông Sơn cũng có mang huyền số 2 – 3: 2 giao long và 3 người. Sau đến cái Qua mà các học
giả trước gọi nlà Thương Ân, nhưng đúng hơn phải gọi vào thời Thương Ân, còn tác giả phải kể đến Bách Việt, có tìm thấy ở Sơn
Tây, Bắc Việt cũng như Hà Nam Trung Quốc. Trong đó xuất hiện lối xếp đặt 2 – 3. Nhưng trong hình Qua ( cũng gọi là Quỳ hay
Cổ ) có thể nói lên liên hệ với Cổ Việt ở thời mà truyền thuyết kêu là Nữ Oa thị: Đó là hình nửa người nửa nhái:

Qua cũng gọi là Cổ hay Quỳ
Chi tiết người nhái trong cán Qua

Người nhái Ngưỡng Thiều theo Anderson

Người nhái Sơn Tây

Người nhái Hà Nam

Ta có thể thêm bằng chứng về Nghi Lễ, đó là tục tế Tam sinh và Ngũ sinh.
Tam sinh là Bò, Heo, Dê, cộng thêm gà Chó nữa là Ngũ sinh.
Tam sinh chỉ trục Chí hay nét dọc : Bắc Trung Nam:
Bắc chỉ bằng heo ưa nước hành Thủy
Trung bằng Bò vàng sắc của Thổ
Nam để chỉ mặt trời mùa Hạ phương Nam ( cung Mùi là Dê )
Bắc Nam là trục Chí ( Solsticial axe ).
Còn Gà Chó trục Phân ( equinoxial axe ).
Gà gáy ban mai chỉ rạng Đông.
Chó coi nhà ban đêm lúc mặt trời lặn về Tây.
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Trục Ngang hay Xuân Thu chỉ con Người, Nho nói: Xuân tế Đế, Thu tế Thường là nhấn mạnh trên Nhân. Vậy tục cúng Tam và
Ngũ sinh thuộc cơ cấu ― vài ba ― đã xuất hiện lâu lâu ở Việt Nam. Sách Tây Kinh tạp chí chứng tỏ ― vì Lạc Việt nuôi 5 giống gia
súc : Trâu, Dê, Lợn, Chó, Gà ―. Trong khi đào xuống lòng đất khoa khảo cỏ đã khai quật được được tượng Dê, tượng Bò, tượng gà,
tượng Chó và xương Trâu. Trên Mường có tục đặt cho người chết 5 cái gối, một ở đầu, 2 ở khuỷu tay, 2 ở khuỷu chân.
Trên đây chỉ mới kể sơ qua nhƣng tƣởng là tạm đủ để minh chứng bằng Khảo Cổ sự xuất hiện rất sớm bộ số 2 – 3; 3 – 2.
Xét đến điểm trên ta thấy rõ bộ cơ cấu 2 , 3, 5 là của chủng Việt cũng nhƣ Nho, hai đàng giống nhau quá nhiều điểm. Vì thế
phải kết luận cả hai cùng một gốc mà cơ cấu là nền móng hơn hết. Nền tảng đã là một thì việc dùng hai Chữ Việt Nho là
điều cần thiết để hai bên soi sáng lẫn cho nhau. Những khác biệt chỉ là tiểu dị không làm hại chi đến nòng cốt. Về nơi xuất
xứ Ngũ hành đầu tiên thì các nhà Khoa học hầu nhƣ đồng ý cho là tự phƣơng Nam ( xem Taoism. P. 67 ).
Ở đây chỉ đưa ra một vài bằng chứng kháo cổ, đó là những hoa văn thập tự tìm được ở đồ gốm Somrong sen bên Cao Miên do nhóm
ông Boriskovsky and Nguyên group ( plate p.1. 1875 ), ( trưng theo Pacific, p.176 ). Đồ gốm này ước lượng vào quảng 400- 2000
BC ). Hình thập tự chính là hình Ngũ hành đã thấy xuất hiện rõ nết ở Đông Nam Á trước Tàu, nên cũng là bằng chứng Ngũ hành đã
xuất hiện ở phương Nam trước. Ngũ hành là tổng số 3+2 nên cũng chứng minh bộ số 3- 2 - 5 xuất hiện ở phương Nam trước . Điều
cần ghi nhận là tính chất linh thiêng của Ngũ hành thấy được trong các đồ dùng để tế tự hầu hết bao hàm Ngũ hành biểu lộ bằng số ―
vài ba, tham lưỡng ― như cái Phủ Việt, các đô tế: Đỉnh, Tước, Giả. . . đều 3 chân 2 tai. Như vậy là ta vững tâm về một biểu lộ văn
hoá vừa xuất hiện sớm ở miền Nam vừa rất quan trọng được dùng vào việc cao quý nhất là tế tự nên cần dành một chương nghiên
cứu thấu triệt về Ngũ hành.

Hình cái Tước
Hình cái Giả và cái Đỉnh đều có hai tai và 3 chân. Các đồ tế có 3 chân 2 tai, tức chứa ẩn số 5.

Cái Tước

Cái Gỉả

Cái Đỉnh

L.- Cơ cấu với Ngũ hành
( Sứ Điệp trống Đồng: Tr. 229 – 252 . Kim Định )
I.- Luận chung về Ngũ hành
Ngũ hành trong Việt Nho là một sự phát triển tiếp nối của thập tự nhai nên vừa là sợi dây quán xuyến toàn bộ đạo lý trong
tiềm thể, đồng thời là một bằng chứng về sự trung thành với Truyền thống Tâm linh của nhân loại, đến độ có thể nói không
tìm thấy ở đâu khác một sự liên tục nhƣ thế từ nguyên thủy tới đợt triển diễn rộng rãi nhất mà ở đây sẽ bàn tới một cách
tóm lƣợc.
Để thấy nét đặc trưng đó cần đối chiếu ngũ hành trong Việt Nho với Ngũ hành các nơi khác. Trước hết bên Hy Lạp có tới 4 nét khác
biệt:
1.- Ngũ hành bên Hy Lạp
a.- Chỉ có 4, mà không có số 5
b.- Không có Hành

Mà chỉ có tố chất là : Đất, Lửa, Nƣớc, Khí; tức là những yếu tố đã hiện hình gắn liền một cách cố định như: Khô, Ướt, Lạnh, Nóng,
mà không là những động lực tổng quat siêu hình. Cũng vì vậy nó không được gắn liền với 4 phương, cũng không đi với 4 mùa, Sắc,
Vị. . .
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c.- Thƣờng đi với Thần
Thí dụ: Triết gia Empedocle gọi tứ Tố là tứ Căn ( raciness ) và cho đi với 4 thần: Zeus, Hera, Aidone, Nestis. Còn Philolaos, theo
phái Pythagore cho đi với 4 thần khác là Hades, Cronos, Ares, Dionysos. Cũng có bản thêm tố chất thừ 5 là Ether cũng chỉ là một
tố chất ở cùng một bình diện hiện tượng như 4 tố chất khác.
d.- Không đƣợc cơ cấu hoá
Điểm quan trọng hơn vả là không đƣợc cơ cấu hoá tức xếp vào lƣợc đồ cho thành hướng đi có ghi số độ như Ngũ hành của Việt
Nho.
2.- Ngũ hành bên Ấn Độ
Bên Ấn Độ ban đấu cũng nhận tứ Tố như Hy Lạp, rồi sau cũng có ngoại lệ, như môn triết Sankhya với Tố thứ 5 nhưng khác Hy lạp
mở 2 chi tiết: Một là cho ngũ Tố đi với ngũ quan nhƣ Khí đi với Sờ, Lửa đi với Xem, Ether đi với Nghe. . . Hai là có mang
thêm ý giải thoát nhằm xoá bỏ đau khổ, Hy Lạp không cần giải thoát mà chỉ tìm giải nghĩa sự cấu thành vũ trụ, hoặc theo thần
thoại, hoặc theo tinh thần khoa học, thì tứ Tố có tính cách hiện tượng thoát khỏi thần minh, nên nói được rằng đã cố vƣợt đợt Thần
để vào Vật, còn xa Nhân.
Bên Ấn Độ đã thấy cố gắng thoát đợt Thần và đang đi về đợt Nhân, tuy chưa hẳn đạt nhưng các tố chất đã được coi là những sức
đang biến chuyển ( forces en transformation ) vừa mới từ bản thể sơ nguyên xuất phát, chưa thành những bản chất nhất định như bên
Hy Lạp.
Về điểm này ngũ Tố của Ấn Độ đã tới gần hơn với Ngũ hành của Việt Nho, nên cũng phần nào đáng tên là Ngũ hành ( five
agents ) mà không chỉ là tứ Đại hay tứ tố ( four elements ) trọn vẹn như bên Hy Lạp.
3.- Ngũ hành trong Nho
Ngũ hành trong Nho khác Âu Ấn rất nhiều:
a.- Cách sắp xếp Đồ hình và Số độ
a.- Điểm đầu tiên dễ nhận thấy hơn cả là hai hành Kim, Mộc, thay cho Khí, lại thêm hành Thổ rất đặc trưng, vì ở một bình
diện khác hẳn.
b.- Điểm hai là nó được xếp đặt trong thế đối đáp cả Dọc lẫn Ngang và có số đi kèm từng hành.
Dọc là Thủy Hỏa hay 1, 2:

22

Cơ Cấu Nền Văn Hoá Việt Nam: Việt Nho – www.vietnamvnahien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

1
|
2
Ngang là Kim, Mộc hay 3, 4:

3 ─ 4

Ngũ hành: Đồ hình và Số độ
Hỏa
↑
Mộc ← Thổ → Kim =
↓
Thủy

2
↑
3← 5 →4
↓
1

Chính vì sự xếp đặt ngang dọc cũng nhƣ đi kèm số mà Ngũ hành trở nên cơ cấu.
c.- Do sự xếp đặt thành cơ cấu các hành lên hệ nhau một cách cơ thể, chứ không cô lập liên hệ cơ khí như trong hai bộ
Âu Ấn, nơi có thể lấy chất nọ rời ra chất kia. Vì thế khi hỏi tố chất nào phổ biến nào làm nên vạn vật, Thales thưa là Nước, Heraclite
bảo là Lửa. . ., còn với Việt Nho là cả Ngũ hành tức không thể thấy một tách riêng ra, tất cả chúng cấu kết một cách cơ thể, lấy rời ra
có thể chết.
b.- Cơ cấu Không gian, Thời gian, Màu sắc. . .
Vì thế Ngũ hành luôn luôn đi với số và phƣơng hƣớng cũng nhƣ thời tiết, màu, vị: tất cả ràng buộc với nhau nhƣ một cơ thể
sống động. Như vậy hành nào cũng đi đôi để nói lên tính chất tương liên, tác động vào nhau, tức không quan niệm sự vật như bản
thể cô lập, nhưng như mối tương liên với toàn thể vũ trụ. Vì vậy cần nhận diện thêm về 4 phương, 4 mùa, 4 sắc như sau để dễ nhìn
ra cơ cấu khi đọc truyện cổ tích hay huyền thoại:
Nam
Hạ
Đỏ
|
|
|
Đông-Thổ-Tây = Xuân-Tứ Quý-Thu =
Xanh-Vàng-Trắng
|
|
|
Bắc
Đông
Đen
Ngoài ra còn có thanh âm, vị, lục phủ, ngũ tạng như xem trong bảng Nguyệt lệnh.
c.- Chân lý nền tảng
Tất cả đều muốn nhấn mạnh đến hai chân lý nền tảng sau:
* Ngƣời với vũ trụ cùng chung một cơ cấu. ( Vạn vật đồng nhất thể )
* Ngƣời làm chủ cơ cấu, nên cũng có tên “ Vũ trụ chi tâm “ để nói lên Nhân chủ tính một cách huy hoàng.( Ngô Tâm
tiện thị vụ trụ ). Vì thế Ngũ hành không còn là ngũ Tố vật chất đứng ngoài con Người mà liên hệ đến con Người một cách cơ thể,
nên nói con Người là khởi đoan của Ngũ hành, cũng như trung tâm của vũ trụ.
d.- Các hành liên hệ với đức tính con ngƣời
Tiên Nho đặt các hành liên hệ với đức tính con Người:
* Đông: Minh triết
* Nam: Nhân hậu
* Tây: Công minh
* Bắc: Tàng trử.
Vì sự xếp đặt thành cơ cấu và do đó liên hệ với vũ trụ, nên Ngũ hành đã được dùng nhiều nhất vào ma thuật pháp môn. Còn phía
hàn lâm biến ngũ hành thành một thứ trò chơi son đẹt ở tại xếp đặt các số hình suông ít có chở theo đạo lý, vì thế bị nhiều học giả
đời sau coi khinh. Tuy nhiên đứng về phương diện cơ cấu và gốc nguồn vẫn phải xét tới các bước triển diễn của nó, và khi nhận ra
những phát triển đó gắn bó với những chân lý nào, lúc ấy việc nghiên cứu lại có đầy ý nghĩa. Sau đây là một số điểm cần chú ý:
4.- Thứ tự các Hành:Bốn thứ tự Ngũ hành
Đây là điểm đã làm cho các học giả không muốn ngó ngàng tới Ngũ hành, vì có tất cả tới 4 thứ tự lận:
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a.- Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
b.- Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ
c.- Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ
d.- Thủy, Hỏa, Kim, Mộc, Thổ.
Tại sao lại lộn xộn như vậy? Thực ra không có lộn xôn, vì cả 4 thứ tự đó quy vào hai cặp để nói lên nét ― Song trùng sơ thủy ― , chỉ
cần được phân tích sẽ thấy:
a.- Thứ tự của Dân chúng ( a ) và Nho gia ( b )
Hai thứ tự a, b như nhau: Thứ tự a của dân chúng ( Việt tộc ), thứ tự b của Nho gia ghi trong thiên Hồng phạm, Kinh Thư, cả hai
đều nền tảng, vì được cơ cấu hoa tứ đặt theo lối đối đáp: Kim đối đầu với Mộc, Thủy đối đấu với Hỏa. Khác nhau là thứ tự a bắt đầu
từ gần, từ hàng Ngang trước, tức Kim Mộc.
Còn thứ tự Hồng phạm bắt đầu hàng Dọc, Thủy trước Hỏa sau, tức nhấn mạnh trên
trục Chí Bắc Nam hay hai mùa Đông Hạ. Dân chúng nhấn mạnh trên trục Ngang Tây Đông hay Xuân Thu, tức nhấn trên Nhân bản
hơn. Cần cả hai để có đối đáp ngang dọc.
b.- Thứ tự đối đáp vòng tròn
c.- vòng Sinh
d.-Vòng Thành

Thứ tự c kêu là vòng Sinh: Kim sinh Thủy. Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Đó là vòng Đất, theo kim đồng hồ, vẽ ra
lược đồ như sau:
Vòng sinh

Thứ tự d là vòng khắc: Thuỷ khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ.

Vòng khắc

Đó là vòng Trời đi ngược kim đồng hồ: Tả nhậm. Thứ tự này nói lên nguyên lý Mẹ được đặt nổi rất nhiều rất mực với Việt lý như
đã bàn trong bài ― Còn Mẹ ― ( Kinh Hùng ). Thứ tự này cũng được duy trì trong Nho dưới hình thức vòng khắc theo nghĩa khắc là
thu hoạch ( khắc giả hoạch dã ) nghĩa là thu hoạch được sự cân đối giữa hai nguyên lý Mẹ và Cha như được ca ngợi trong Hồng
phạm bài vịnh ― Hoàng Cực ― nói vê Vương Đạo ( có giải rộng trong quyển Chữ Thời trang 223 ). Hai vòng đều dùng số và hình
để nói lên hai hướng tiến trái chiều của luồng linh khí làm nên vạn vật trong vũ trụ.
Có thể nói rằng vòng Sinh là của Nho, còn vòng khắc là của Việt, vì đƣợc dùng trong Lạc Thƣ, một tên khác đặt cho “ Cửu
Lạc “, cả hai là một, đều kêu là Sách Mẹ, đối với Hà Đồ ( vòng Sinh ) là sách Cha. Nói sách Mẹ vì hình vuông chỉ Đất đi theo
Tả nhậm, thuận theo Trời, mở đầu số 1 tận cùng số 3 ( cả hai là số Trời, trống Đồng đi theo vòng Tả nhậm, vòng Tâm tình,
theo nguyên lý Mẹ, cũng nhƣ Lạc Thƣ nên hồi trống khai mạc mới đúc phải do các bà.
5.- Sự quan trọng ẩn tàng của hành Thổ
Nói ẩn tàng vì không thể thấy, nên thường bị coi như 4 hành kia. Nhiều học giả Tây phương còn cho là kém, vì chẳng có chi. Bốn
hành kia đều có mùa có phương, còn hành Thổ tay trắng, gọi là hành vô hành, địa vô địa. Thế nhưng dưới ánh sáng của ― ba hồi
trống thu không, Thổ lại trở nên tuyệt vời được ngự trung cung để chỉ con ngƣời Đại ngã, vì thế nó không có đối đáp như hai cặp
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Thủy Hỏa, Kim Mộc, trái lại được biểu thị bằng Thập tự nhai ┼ . Nét ngang thêm dưới
có thể hiểu là để nhấn mạnh vai trò
quan trọng của con người, hoặc là chữ nhất để chỉ sự bắt đầu cuộc diễn biến Ngũ hành như quen nói‖ Nhân giả Ngũ hành chi đoan
dã ―, là cái cội gốc của Ngũ hành: Như thế nó trở nên khác hẳn với bộ tứ tố của Hy lạp đứng dừng lại nơi thần minh hoặc sự vật,
chưa vào được người tức chưa đạt thân. Đây đã đạt thân: tức đạt đợt Đại ngã có tầm hoạt động như vũ trụ chỉ bằng 4 hành xung
quanh.
Ấn Độ phần nào đã nỗ lực đƣa về ngƣời, nhƣng mới là thử thách khởi đầu, còn đi cho tới độ đặt hẳn sự quan trọng vào người
để con người chiếm trung cung thì mới chỉ có Việt Nho, như được ghi trong hệ từ Kinh Dịch ― Đôn hồ nhân, cố năng ái ―, nghĩa là
cứ an nơi hành Thổ để đôn hậu tình người, mới có thể yêu thương con người được. Còn an ở trời hay ở đất sẽ chỉ yêu bằng miệng
theo điệu Ý, Từ ( chứ không có Cơ, Dụng ). Vì thế sau chữ an thổ là đôn hồ Nhân chứ không an hồ Địa hay Thiên. Bởi vậy khi
bàn giải về Ngũ hành cũng chính là bàn về đạo làm ngƣời, như câu ngạn ngữ Việt Nho ― Hành diệc Đạo chi thông xƣng : nói
Hành hay nói Đạo như nhau ―, cho nên nói Ngũ hành chính là nói đạo, khác chăng là trong Ngũ hành đạo lý được cơ cấu hóa, chỉ
cần nắm vững chương này sẽ nhận ra Âu Ấn khác Việt Nho ở then chốt ra sao. Do những điểm đặc biệt trên mà sinh ra nhiều hệ
luận quan trọng nói lên sức biến hóa của Ngũ hành thật phong phú, không những trung thành với truyền thống ở đợt đầu để thành ra
Ngũ hành, mà còn triển diễn ra nhiều hình thái khác để dẫn vào tận những việc thường nhật, ta cần theo dõi sự tiến triển này.
6.- Vòng trong vòng ngoài với Hồng phạm
Trước hết là vòng trong vòng ngoài như hình sau:

Hình vòng trong vòng ngoài
Với câu ― Tại Thiên thành tƣợng, ( vòng trong ) tại Địa thành hình ( vòng ngoài )―.
Về đường lối triển diễn các số đã nói trong quyển ― Chữ Thời ― . Ở đây chỉ xin nhắc lại mấy điểm tuy đã có nói rồi nhưng vì quá
liên hệ với trống Đồng nên cần bàn lại dưới tiếng trống Đồng nên cần bàn lại dưới tiếng Trống Thu không.
a.- Hồng phạm.
Nói về Hồng phạm là nói về hậu quả một sự kép nét thập tự nhai ┼ thành ra nhà Minh đường 5 căn
, thêm 4 căn phụ và các số
nữa thành Hồng phạm. Như vậy Hồng phạm Cửu trù chính là sự cơ cấu hóa câu “ Tham Thiên lƣỡng Địa ―để dễ áp dụng vào
các việc cụ thể, nên được chia ra 9 ô gọi là Cửu trù, trong đó các số chẵn chỉ Đất, các số lẻ chỉ Trời. Chữ trù có nghĩa là ― bờ cõi
―để chia ruộng thành từng lô, còn trong khung này 9 trù nhắc lại phép tĩnh điền: một thửa ruộng chia ra 9 lô. Nhiều học giả chỉ
hiểu tỉnh điền là phép chia ruộng kiểu đó, cùng lắm kiểu đó là cơ cấu bình sản, mà không hiểu được là lược đồ siêu linh xếp theo
nguyên lý Mẹ gọi là lạc Thư hay Cưu Lạc, nói một cách trừu tượng là Cửu trù.
b.- Cửu trù
Vậy Cửu trù phải hiểu là những tác động quan trọng liên hệ tới việc sống, việc cai trị như ghi trong Hồng phạm với ý nghĩa mọi việc
phải được làm theo mẫu mực cao cả tức là mẫu Trời Đất giao thoa hay là Mẹ Cha tương hợp, lúc ấy sẽ đạt tới Hoàng Cực cũng là
Chí cực hay ― chí Trung Hòa ― tức đạt được Cứu cánh là Ngũ phúc. Bí ẩn nằm trong ô 5 ở giữa. Ô này đặc biệt ở chỗ không có
Trù ( bờ mốc ) mà cũng gọi là Trù, tức ― không mà lại có, có mà như không ―. Đúng ra phải nói là 8 Trù, vì ô giữa không có biên
giới, không là Trù, nên nhiều học giả kêu là pure space: quảng không tinh tuyền: có đủ hướng cho 4 ô góc, có đủ mùa cho 4 ô sườn:
ô giữa không có chi cả. Nhưng chính vì không có chi ( chính vì trống rổng ), Thổ mới thành cốt tủy của triết lý An vi, tuy mới được
cơ cấu hoá ở đây, nhưng đã xuất hiện trong trống Đồng ở chỗ mặt dưới để trống trơn, ( không bít kín ) giống hệt Hoàng cực (
perfection royale ) nằm trong ô giữa không có bờ cõi với câu định nghĩa ― Thần ‖ một cách chí lý là ― Thần vô phương : Thần
không ở một nơi nào nhất định ―
7.- Lạc Thƣ với Hà Đồ
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Lạc thƣ Hà đồ có thể coi nhƣ bƣớc tiến triển cuối cùng của Ngũ hành. Hà Lạc làm nên bởi chấm đen và trắng: Đen thay cho số
chẵn hay Đất, Trắng cho số lẻ hay Trời:

Hà đồ

Lạc thư

Việt Nho nhấn mạnh trên Lạc thƣ hơn Hà đồ, Lạc thư còn có tên là ― Cửu lạc ― , huyền sử kêu là ― Cửu Thiên Huyền Nữ ― tức
ám chỉ rằng Lạc thư là tên Minh triết đặt trên nền số 3 ( Tam tài chỉ vị trí con Người. Còn số 9 dạy con Người biết lối ở đời. Huyền
thoại nói kiểu văn hoa bằng truyện Nữ Thần Mộc ( số 3 ) dạy anh em Lỗ Bàn, Lộ Bộc làm nhà chữ Đinh (丁 ).
8.- Cửu Lạc với Cổ Loa
Hỏi người Cửu Lạc và Lạc Thư còn di tích cụ thể nào khác chăng? Thưa có, đó là thành Cổ Loa được truyền tụng có 9 vòng, rộng 9
dặm. Hiện đã thấy 3 vòng chưa thấy 9, nhưng như vậy là quá đủ, vì nó thuộc huyền thoại, không cần xác định trên hiện thực cho
bằng căn cứ trên huyền số: Đã thấy 3 là 9 ngầm trong rồi, y như ― Nữ Thần Mộc ― cũng có tên ― Cửu Thiên Huyền Nữ ‖ vậy. Cho
nên suy luận đƣợc Loa Thành chính là hiện thân của Cửu lạc, cũng một cơ cấu với Lạc Thƣ tức xếp theo vòng tròn xoáy ốc
chiều Tả nhậm đầy ắp tình ngƣời.
Điều này hợp với truyện thần Kim Quy dạy xây thành Cổ Loa. Lạc Thư cũng lấy tượng quy, nên còn gọi là ― Quy thư ―, như vậy là
có đủ nền tảng để ghép Cổ Loa vào phép cai trị theo Lạc Thư mà Trang Tử kêu là Cửu lạc, tức là 9 phép cai trị xưa kia được dân Lạc
tuân giữ, nói bóng là theo lời dạy của ― Cửu Thiên Huyền Nữ “ ( tức Cửu Lạc hay Lạc thư ), nên bất kỳ ai hễ noi theo được thịnh
trị mà đức người giữ được đầy đủ ―. Cửu Lạc chi trị: Trị thịnh đức bị ― ( Trang Tử, C, 14 A ): cai trị theo Cửu Lạc nước được
hùng mạnh, con người vẫn giữ được tự, tự do là đầu mọi đức của con người, nên nói đức bị. Cửu Lạc là triết lý số 3 đã được công
thức hóa thành câu: “Đại học chi đạo: Tại minh minh đức ―, ( đó là trí là ý ), tại thân dân (đó là nhân tính ), tại chỉ ư chí thiện (đó
là dũng là hùng ) ―, tức là làm việc tới cùng cực. ―Đức bị ― bao gồm Ý, Tình, Chí đều được phát triển cùng cực, không bị đàn áp
như trong các chế độ chuyên chế bắt hy sinh ý riêng ( tư duy ) cũng như tình cảm, phương chi là ý chí hùng cường tự lập ( không
phải phụ thuộc trọn vẹn chính quyền )

Dấu vết thành Cổ Loa
9.- Cổ Loa, Lạc Thƣ, trống Đồng có cùng cơ cấu
Nhƣ vậy Cổ Loa hay Lạc thƣ hay trống Đồng có cùng một cơ cấu:
1.- Cả ba đều tròn ( Lạc thư tuy Thể vuông nhưng Dụng tròn )
2.- Cả ba đều xoáy ốc theo chiều Tả nhậm ( chiều Trời : mở bằng số 1, kết bằng số 3. Đó là thu hoạch vào nội tâm ).
3.- Cả ba điển chƣơng, con Ngƣời đều làm chủ, hay đều tàng ẩn mẫu người cao ( Nhớ điều này khi đọc truyện Nữ Thần
Mộc dạy Lỗ Bàn Lỗ Bộc làm nhà chữ Đinh mới thấy tuyệt vời. Chúng tôi đã dùng dạng thức Loa Thành để giới thiệu mẫn người lý
tưởng này mà các khoa học gia cho là hiện còn đang thiếu cho nhân loại ngày nay ( xem 4 tai họa của nhân loại theo hội nghị các
nhà đại khoa học trong quyển ― Loa Thành đồ thuyết ― trang 16 ).
Đó là một bƣớc thử nối lại chí ngƣời xƣa bằng cố đƣa Đạo vào Đời, vào Ngƣời, sao cho Trời Đất giao thoa nơi Ngƣời, để con
Ngƣời không theo đuổi Đạo mà vong thân.
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10.- Chung quanh Ngũ hành
Bây giờ luận đến một vài khía cạnh tuy phụ thuộc nhưng cũng đầy khả năng soi dọi vào vấn đề.
a.- Sự dị biệt giữa Vài Ba và Tham Lƣỡng
Trƣớc hết là có sự dị biệt nào giữa bộ số Vài ba ( 2 – 3 ) của Việt và tham lƣỡng của Nho? Thưa, đại đồng nhưng tiểu dị:
Đại đồng vì cả hai đều nói tới đạo làm Người, xét như kết quả của Trời Đất giao thoa với cùng một tỷ lệ 3 Trời 2 Đất.
Còn Tiểu dị ở chỗ Nho nhấn mạnh trên Thiên nên bắt đầu 3 trước 2, Thiên trước Địa, Dọc trước Ngang, gia trước thất,
Kiền trước Khôn, quốc trước gia mà hậu quả xã hội đặt cấp quân thần mở đầu Ngũ luân: quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ,
bằng hữu. Còn Việt đặt Ngang trước Dọc, Đất trước Trời, Âm trước Dương, đêm trước ngày, nhà trước nước, thất trước gia với hậu
quả về mặt xã hội là thứ tự Ngũ luân khác Tàu:Vợ chồng, cha con, vua tôi, an hem, bè bạn. Thứ tự này chứng minh hai việc:
b.- Sự độc lập của cơ cấu Việt
Một là sự độc lập của cơ cấu Việt cũng như sự có trước mãi từ thời Bắc Sơn và Phùng Nguyên như suy đoán được từ nét Song trùng
và bộ ba cái chạc ( * ).
c.- Đặt Nhân đạo trƣớc Thiên đạo
Hai là còn chứng minh Việt lý có phần dung dị hơn Nho vì đặt Nhân đạo trƣớc Thiên đạo, cũng nhƣ nguyên lý Mẹ còn đậm nét
hơn trong văn hóa Việt như đã được chứng minh nhiều lần.
( * ): Bên Tàu các nhà khoa học cho là Ngũ hành mới có từ cuối đời nhà Chu. Khổng Mạnh chẳng bao giờ nói đến Âm Dương, chứ
đừng nói đến Tam tài, Ngũ hành. Tuy nhiên Hồng Phạm đã có thể có, nhưng nằm trơ đó như một trang sách cổ, không được khai
thác vì thiếu nhận thức.
d.- Câu hỏi về thành ngữ “ Dăm Ba “
Không thấy trong Nho thì có ảnh hƣởng nào chăng ? Thưa nó nói lên chỗ nhấn mạnh của Việt là Ba, đã Vài Ba, rồi đến Năm,
lại ra ― Dăm ba ― là dấu chỉ sự đặt nền vững trên Nhân đạo.
Còn Nho vì đã nhiệm Du mục nên đặt Đạo cả trên Ba ( Tam tài ) cả trên Năm ( Ngũ hành cũng là nhân đạo ) là dấu hiệu có thể
nghiêng về Trời một tí. Nên có sự cố vươn lên về những đồ vật cao vót. Nếu Từ Thức nhấn mạnh trên Năm có thể đã không đòi về
trần giới nữa nên vì nói ― Dăm Ba ―, nên đã từ giã cõi Tiên ( 5 ) để trở lại đời số 3.
Điều này có thể chứng minh trong triết sử: Ta thấy tổng hợp Chu Hi đã phần nào xa Người khi nhấn mạnh trên Lý Khí, vì vậy sau
bị Thanh Nho phản đối là Tống Nho đã xa lìa cuộc sống, thí dụ Nhan Uyên, Diễm Nhược Cừ, Đái Chấn và họ cố đưa Nho về
cuộc sống cụ thể nhưng chưa thành tựu, đến đời mới Phùng Hữu lan đã lại phóng ra xa Ngƣời bằng hâm lại Lý học của Chu
Trình, tức còn đi xa con Người hơn nữa, như được chứng tỏ trong bộ sách 4 quyển Tân lý của ông, căn cứ trọn vẹn trên 4 khái niệm
Lý, Khí ( Bản thể ), Đạo, Đại khối. Đó toàn là khái niệm trừu tượng đã trút sạch tình Người, phá vỡ trọn vẹn tính chất cụ thể Ở Đời
của Nho. Đấy là xét về mặt ý hệ.
Về mặt Bái vật, Ngũ hành đã đƣợc dùng rất nhiều trong môn phái Âm Dƣơng gia và phong thủy. . . Xem thế có thể hiểu chỉ
cần đi với Vài Ba, đôi khi Dăm Ba, còn Ngũ hành đã chứa nhiều nguy cơ rồi, dùng đến phải rất cẩn trọng. Hiện chúng ta đang
nghiên cứu về Ngũ hành thì cũng chỉ làm như người đi tìm lại những dấu chân tư duy người xưa mà thôi. chứ không dùng như nhóm
Âm Dương gia thuở trước.
e.- Kết luận
Sau các điều bàn trên, ta có thể kết luận để nhấn mạnh trên một vài điểm:
* Ngũ hành là cơ cấu của riêng Việt Nho
Của riêng không phải trong những yếu tố rời rạc, lẻ tẻ như Nước, Khí, Lửa hay những con số 1, 2, 3, 4. . thường gặp được cùng khắp
nơi với các thừ thập tự nhai đủ loại, nhưng đó mới là nền chung. Điều riêng biệt của Việt Nho xuất hiện trước hết với sự định
hướng được chỉ bằng Hỏa, Mộc Thổ, hay nói bằng 2 – 3 và vì 2 – 3 liền nhau nen linh phối thành 5, đó là bộ cơ cấu nhấn mạnh trên
sự sống và đức sáng của con Người ( Tây Bắc là Kim Thủy: 4 – 1 ).
Vì các nơi khác ít chú trọng đến bộ số 2 - 3 , nên có thể nói chung là chú ý đến số 4 chỉ công bằng chính trực, và số 1 chỉ thu dồn
vào thái nhất hoặc thái hư. Từ 1 tới 4 có hai quảng cách chỉ bằng 2 – 3, nên khó thể linh phối để thành số 5. Sô 5 ít được dùng tới, ―
tứ tố ― không được thành Ngũ hành. Cấp cao nhất của văn hóa là triết học chỉ là một ý hệ xoay quanh sự vật được quan niệm như
bản thể cô lập mà không trong tư thế tương liên với con Người như trong cơ cấu Ngũ hành, không thấu được vào tâm tính.

27

Cơ Cấu Nền Văn Hoá Việt Nam: Việt Nho – www.vietnamvnahien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

* Việt Nho đặt nặng trên con Ngƣời
Con Người được quan niệm như một Tài trong Tam tài, mà Tài là tác, nên con Người là một tác nhân vĩ đại đặt ngang hàng cùng
Trời Đất. Tính chất tác động được biểu lộ mạnh mẽ xuyên qua sự suy tư nhào nặn của con Người được biểu lộ trước hết trong hai
hành Kim Mộc thay cho Khí. Đây là dấu đầu tiên của cơ cấu vì nói đến cơ cấu là nói đến đối đáp. Thế mà đối đáp không có trong
Khí hoặc có nhưng không hiện lên rõ như Kim với Mộc, do đó tứ tố không được đặt thành cơ cấu tức không đặt thành đối đáp ít ra
một cách hệ thống.
* Cơ cấu chú ý tới 2 hành Hỏa Mộc
Điểm ba mới là quan trọng cho cơ cấu là chú ý đến hai hành Hỏa Mộc hoặc số 2 – 3.
Mộc chỉ sự sống tự nội, tự động. Còn Hỏa chỉ sự sáng láng. Sống và Sáng là hai cột cái làm nên bản tính con Ngƣời. Khi đề
cao bộ số 2 – 3 là đặt con Ngƣời lên trên quyền lực, luật pháp, định mệnh chỉ bằng 1 – 4 hay là Thủy Kim.
10.- Khác nhau giữa Việt và Nho
a.-Tiểu dị giữa Việt và Nho
Nơi Việt Nho thì 2 -3 được phát triển cùng cực nhưng có sự tiểu dị giữa Việt và Nho.
Bên phía Việt theo lối Nhân sinh nên số 2 chỉ Mẹ Cha ( Tiên Rồng ) chỉ đất nước ( sông núi ).
Số 3 chỉ đạo Người với Nữ thần Mộc ( Mộc số 3 ) với truyện Trầu Cau có 3 yếu tố hòa hợp.
Rồi tới cặp số 2- 3 cùng đi theo lối rất cụ thể là ăn như trong truyện bánh Dầy bánh Chưng, hoặc về Việt tỉnh thì tục ngữ có câu ―
bằng cái sàng, ba làng ăn không hết ― .
Bên Nho đi kiểu bác học trừu tƣợng nên số 2 thành Âm Dƣơng, số 3 thành Tam tài, số 5 thành Ngũ hành.
Còn Việt tỉnh và Cửu Lạc tạo thành Hồng phạm, Cửu trù, Lạc Thƣ cũng trừu tƣợng nhƣ vậy.
Rõ rệt Việt là Chất gia rất cụ thể nhƣ ăn, uống, làm nhà, đào giếng. Đến Nho là Văn gia nói một cách mênh mông theo tầm
kích vũ trụ, cả hai đã bắt tay nhau để làm thành một bộ cơ cấu viết hoa đem lại cho đời sống ý nghĩa sâu xa trƣờng cửu: Tức
con Ngƣời là một tác nhân, có tầm hoạt động là vũ trụ.
Đấy quả là một đạo lý mênh mông bền vững mà mãi tới tận nay nhân loại mới hé thấy.
b.- Những thiên tài Nông nghiệp đóng góp cho bộ cơ cấu
Điều đó không cần phải do những thiên tài xuất chúng mà các nơi khác không có. Trái lại đâu đâu cũng có những thiên tài. Nhưng
sở dĩ Việt Nho có được bộ cơ cấu siêu việt kia là do hoàn cảnh lịch sử mà rõ nhất là một chuỗi những nhà cai trị hiền đức.
Bên Việt là Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hùng Vƣơng.
Bên Nho là Vũ, Nghiêu, Thuấn ( hoặc quảng sau là Văn Vƣơng, Chu Công, KhổngTử ).
Còn Tam Hoàng nhƣ Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông là Tổ chung hay nói chính xác đó là những sơ nguyên tƣợng của
nền văn hoá Viễn Đông.
Nói cách cụ thể là sự may mắn đã có được những nhà nắm quyền bính chấp nhận lối cai trị theo tinh thần nông nghiệp là đề cao đức
tự cường tự lực của con Người, đề cao tiếng dân. . ., do vậy con cháu được nhờ.
Nói khác, Việt Nho đƣợc may mắn có đƣợc một thời kéo dài của triết vƣơng. Triết vƣơng cũng là thánh triết đã áp dụng nền
cai trị hợp theo bộ cơ cấu sống, nên xã hội cũng nhƣ văn hoá đƣợc đóng ấn theo.
c.- Nhà cầm quyền Du mục đè bẹp:
Tự do, Kinh nghiệm dân chúng, đánh mất Cơ cấu
Bên Du mục hoặc công thƣơng nhà cầm quyền đã đi theo lối pháp hình, đề cao quyền bính tận mây, nên đè bẹp tự do và
kinh nghiệm của dân chúng, vì thế con Rồng ( Tiềm thức và Bản năng ) bị giết..
Tình trạng đó kéo dài quá lâu, không còn ai nghĩ đến rằng quyền năng con Người có thể đâm rễ đến miền đó để tham dự vào quyết
định về số kiếp của mình đành coi tất cả như do Trời, do số mệnh, do hoàn cảnh, con Người chỉ biết theo lương tri ngắn hạn. Kể là
không có Cơ cấu.
d.- Sự bất lực của các triết học gia
Dân gian đã vậy, mà cả đến triết học gia cũng chỉ biết vùng vẫy ở vòng ngoài lý trí, cho nên thiên tài không thiếu, nhưng vì không
được thừa hưởng gia nghiệp ẩn trong bộ cơ cấu sinh động, nên coi sự bất lực của lý trí là đương nhiên: Hễ lý trí bất lực kể như con
Người bất lực, không thấy được khả năng tâm linh. Triết học chỉ còn là sự đánh đu của lý trí: lươn lẹo sao đó để biện minh cho
quyền uy đang đàn áp con Người. Những đầu óc như Plato, Aristotle cho tới Kant không một ai thoát. Tuy có nói lên những
lời bênh vực tự do nhƣng chỉ do lƣơng tri, mà không do cơ cấu nên coi chế độ nô lệ là tự nhiên, đẩy sự vâng phục quyền bính
đến tuyệt đối ( Kant: Imperative ), thần thánh hoá chính quyền.
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Tuy có bênh vực tự do, nhưng chỉ là tự do hàng ngang cho một thiểu số, mà không cho con Người xét là Người, vì thế chế độ nô lệ
đã bị phá đổ do công của kỹ thuật chứ không do công của thuyết lý nào hết như đã bàn trong cuốn Nhân chủ. Thuyết lý chỉ là
lời đẹp ý hay nhưng đó là Ý, Từ, mà không là Cơ Dụng, vì thiếu nền là cơ cấu.
Cho đến nay con Ngƣời đã tới đợt trƣởng thành mới nhận ra sự trống rổng tinh thần gây nên do những thuyết lý vòng ngoài
thiếu gốc rễ nọ. Vì không còn gì làm nền tảng cho những thâm tín của mình, thành thử đời trở nên vô nghĩa: hiện đang bơ
vơ chƣa biết hƣớng đi đâu. Có thể nói cho họ biết hãy hƣớng vào Ngũ hành vì đó là bộ cơ cấu siêu tuyệt xƣa nay ngƣời ta
chỉ xét theo lối tai dị ( Bái vật ) hay Ý hệ hàn lâm không nhìn ra đó là suối cam tuyền bất dịch “.
M.- Phần đóng góp của ngƣời Lạc Việt vào Nho giáo
( Nguồn gốc Văn hoá Việt Nam: Người Tàu có thâu nhận những yếu tố của Lạc Việt chăng?. Kim Định )
Bước sang phần văn hoá ta hỏi người Tàu có mượn chi chăng? Thưa có nhiều. Hãy đi tự hình thức đến nội dung:
I.- Hình thức
Về hình thức nên chú ý đến ngôn ngữ là đầu, vì vay mượn ngôn ngữ của ai là đầu phục văn hoá của họ, coi là cao hơn. Thế mà
trong vụ này thì cổ Mã Lai có cho Trung Hoa vay, thế mà cổ Mã Lai với Việt đồng tông ( Việt Lý. tr. 341 ). Việt chỉ học Tàu về
sau. Còn lúc mới gặp gỡ thì Tàu mượn của ta nhiều tiếng như đậu do đỗ, bản do ván, vân do mây. . .
( xin xem chi tiết trong quyển The languages of China before the Chinese của Terrein de Lacouperie mới được Chieng Wen tái bản
tại Ðài Bắc 1970 ).
II.- Nội dung: Những cột cái của Nho
Nói đến triết thì quan trọng không còn nằm trong hình thức *( ngôn ngữ, chữ viết ) mà là trong nội dung: ― từ đạt nhi dĩ hĩ ”. Vậy
xét nội dung thì trong Nho giáo có những yếu tố sau đây của Lạc Việt là Ðạo thờ Trời, lễ Gia tiên và Ngũ hành:
1.- Ðạo thờ Trời
Là của Bách Việt về sau Tàu mƣợn và dành cho vua, dân không đƣợc thờ, đang khi bên ta đến năm 1945 có nơi đến 80%
trong nhà có bàn thờ ông Thiên. Trời mà Việt Nho thờ rất bao dung nhƣ mẹ hiền. Có lẽ sau này Tàu mới đổi ra ông Trời, còn
trước kia với Lạc Việt là bà Trời . ― ông Trăng mà lấy bà Trời ‖. Cùng với Thái Dương thần nữ của Nhật, hay Cửu Thiên huyền nữ
của Ta là một gốc. Chính đạo thờ Trời này liên hệ với nhân chủ tính ( xây trên Tam tài ) mà biểu hiệu là Gia tiên.
2.-Lễ Gia tiên
Cũng là của Lạc Việt, Tàu mƣợn và dành cho quý tộc, chứ dân chúng không đƣợc thờ. Có ngƣời nhận xét là gia đình Tàu
không có bàn thờ Tổ tiên khác hẳn với Việt Nam nhà nào cũng có. Như vậy đã rõ nơi phát xuất phải là Việt thì người Việt thấm
nhuần nhiều hơn được như vậy.
3.-Ngũ hành
Ðến nay các học giả đều cho phát xuất từ Ðông Nam, kể cả Tử vi căn cứ trên Ngũ hành. Còn ý kiến bảo tự Tây Âu bị bác bỏ,
vì Tây thƣờng là tứ hành: Khí, gió, lửa, đất ( xem Need II 244, 246, 355 ). Cũng như Âm Dương không thể do Perse vì không có
tốt xấu, âm không xấu . . . ( Need II . 277 ) . Vì thế có thể coi là kinh Sở tức do Lạc Việt, cả Ngũ hành lẫn Âm Dƣơng. Ðó là
những cột cái hay cơ cấu của Nho giáo sơ khởi, và có thể coi như là những lẽ chứng minh tức căn bản, còn lý do tuỳ phụ để kiện
chứng, thì có thể đưa ra hai điểm sau: Trước hết là Khổng Tử tuyên bố: ― thuật nhi bất tác ‖, tức chỉ thuật lại đạo cổ xưa chứ ông
không sáng tác, và nếu cần xác định là đạo ở phương nào thì ông bảo ở phương Nam. Trong câu: ― khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô
đạo, Nam phƣơng chi cƣờng dã, quân tử cƣ chi . Trung Dung 10 ” Vì lý do trên ta nên từ bỏ hai thói quen. Trƣớc hết coi
Khổng Tử nhƣ là ngƣời sáng lập ra Nho giáo. Công của Khổng Tử là làm cho Nho phục hồi sức mạnh mà thôi. Hai là trung
tâm văn hoá của Tàu luôn luôn ở Hồ Quảng tức miền của Lạc Việt hoặc thời Khổng Tử là Sơn Ðông ( Tề , Lỗ ) cũng là miền
có sự hiện diện lâu đời của Lạc Việt.
Với ba lý chứng lớn lao, với hai lẽ kiện chứng cụ thể tôi cho là không những có nền để đặt giả thuyết Việt Nho, mà thuyết đó
còn đáng nâng lên bạc chủ thuyết.
4.-Tiếng nói
Chín phần mƣời ngƣời Tàu nói giọng Việt. Ðó là căn cứ trên phương âm của Tàu hiện nay mà nói. Theo các nhà ngôn ngữ thì
Tàu có tất cà 10 phương âm, trong đó Trung nguyên của Tàu chính cống chỉ là một gồm Ðông Thiểm Tây, Bắc Hà Nam, Nam Hà
Bắc, Nam Sơn Tây. Ngoại giả toàn là Tàu đọc giọng Lạc Việt gồm:
Tấn Ngữ: Ở Thiểm Tây được coi như tiếng tiền quan thoại.
Thục ngữ: là âm của người Thái xưa.
Yên, Tề ngữ: Ðông Di ( Sơn Ðông ) hay là Lạc Ðịch.
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Sở ngữ: Kinh Man, Lạc việt. Trung tâm văn hoá nước Tàu.
Mân ngữ: Mân Việt ở Phúc Kiến.
Việt ngữ: Quảng Ðông, Quảng Tây.
Giang Hoài ngữ: Bắc Giang Tô, Việt Chiết Giang.
Ngô, Việt ngữ: Giang Tô, Chiết Giang - Việt xưa.
Ðiền Kiềm ngữ: Vân Nam.
5.- Kết luận
Với một sự đóng góp cả về nhân số ( chừng 70% ) lẫn văn hoá lớn lao nhƣ vậy mà lại bỏ quên thì có dùng chữ cƣớp tƣởng
không quá khích chi cả. Thế là ngƣời Tàu có mƣợn của Việt cà văn minh ( nỏ, thuyền, đũa, thuỷ vận ) lẫn văn hoá: đạo thờ
Trời, Gia tiên, Ngũ hành, giọng nói . . . Vậy thuyết cho rằng ngƣời Việt đã đóng góp vào việc hình thành Nho giáo có nền
tảng.
N .- Phần đóng góp của dân gian
Ðề quyết trên càng rõ hơn nữa khi ta chú ý đến điều này là văn hoá trong các xã hội Việt Nho được kiến tạo đầu tiên do dân gian,
nhất là dân nước Sở, tức là Kinh Việt của tiền nhân ta dưới danh hiệu Kinh Dương Vương cũng như việc nhà Hán dùng dân nước Sở
làm chủ lực, thế mà dân Sở là Hoa gốc Việt, nên Hán chính là dân Kinh Việt.
I.- Ƣớc lƣợng số độ đóng góp của Lạc Việt
1.- Danh Từ Hán Nho ( Confucianisme ) và Việt Nho ( Confucéisme )
Trước hết cần nói về nội dung hai chữ Hán Nho và Việt Nho. Ðó là bộ danh từ tôi đặt ra để chỉ hai thứ Nho khác nhau. Tại sao
các cụ xưa không chú ý tới sự phân biệt nền tảng này, chỉ bằng lòng với hai danh từ Vƣơng Ðạo, Bá Ðạo, mà không bàn tới nguồn
gốc, cũng như sự kiện lịch sử lớn lao có chứng tích như vụ Thạch Cừ, càng không kê khai ra những dị biệt căn bản giữa hai thứ
Nho. Ðó là sự thành công của nhà Hán trong việc xuyên tạc Nho giáo, xuyên tạc tài tình đến độ ngƣời sau không chú ý tới
việc xuyên tạc, nên đó cũng là dấu chỉ sự thất bại của Nho giáo đã không vƣơn lên đƣợc trải hàng ngàn năm.
Mãi cho tới thời hiện đại mới được các nhà nghiên cứu Tây phương chú ý tới và phân ra cẩn thận, thí dụ ông René Grousset cũng
nhƣ ông Demiéville thì phân ra Confucéisme tương đương với cái tôi gọi là Nho nguyên thuỷ và Confucianisme là Hán Nho ( La
Chine et son Art. p. 42 ). Tuy nhiên học giả Tây phương có phân biệt nhưng chưa một ai khai thác sự phân biệt đó đến cùng triệt
nguồn ngọn, nên vẫn còn là một thiếu sót trầm trọng, và vì thế chúng tôi thử làm để bù đắp . Sở dĩ tôi không chấp nhận bộ d anh
xưng trên vì quá hẹp chƣa bao quát nổi vấn đề nguồn gốc cũng nhƣ sự sâu xa của triết Nho mà Hán Nho đã không nhìn ra.
Vì thế mới đặt cặp danh xƣng Hán Nho và Việt Nho.
2.- Nội dung Hán Nho và Việt Nho
a.-Hán Nho: Văn hoá Bá đạo Du mục
Với danh từ Hán Nho tôi không những muốn chỉ cái Nho tự đời Hán đã bị xuyên tạc và chứng tích là thư viện Thạch Cừ ( xem Cửa
Khổng, chương II ) và tính chất pháp hình tức quá nặng lý sự đến át tình ngƣời, mà còn muốn gộp vào đó cả yếu tố du mục
nhƣ là nguồn gốc, dầu sau này không có hoàn toàn nông nghiệp nhưng nếu bị đặt quá nặng lý trí, đề cao tù trƣởng ( vua ) đến
độ chuyên chế, đàn áp đàn bà, đặt ra các đặc quyền kèm theo giai cấp. . . , thì vẫn cứ là du mục ( xem thêm ở quyển : Cơ cấu
Việt Nho và triết lý Cái Ðình ).
b.- Việt Nho: Văn hoá Vƣơng đạo Nông nghiệp
Còn bên Vƣơng Ðạo thì gọi là Việt Nho đi với nông nghiệp vì có những đức tính khác nhƣ nặng tình cảm, không đàn áp đàn
bà, óc công thể thay cho đẳng cấp hay đặc ân, đề cao kinh nghiệm ( trong xỉ ) hơn là sức mạnh, tức đặt văn trên võ. Những
điểm này đƣợc phân tích tới cùng và đƣợc trình bày theo lối tổng hợp Ðông Tây và tôi gọi là Việt Nho, theo nghĩa Nho siêu
việt, siêu hình. Kèm theo đó còn một nghĩa nguồn gốc: Việt Nho đó là của ngƣời Việt hiểu cả về xƣa lẫn nay: xƣa là Tổ tiên
Lạc Việt đã đặt nền móng, còn nay có ngƣời Việt quật lên. Giả thuyết này đƣợc đua ra là cốt để bơm sinh khí cho làng văn
học Việt Nam mà thôi, nên nghĩa hai này rất là tuỳ phụ, nghĩa siêu hình trên mới là chính cốt.
3.- Chỉ số Văn hoá
Bây giờ xin tiếp tục bàn đến phương pháp mới gọi là “ chỉ số văn hoá ‖, tức là lên sổ nhữ Cơ cấu, hai là Nội dung.
a.- Nội dung
Có 10 mục mẫu được nêu lên, mỗi đề cho tối đa là 10 điểm, 50 điểm là trung bình tối thiều để được đỗ.
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*.-Nhân chủ.
Nhân chủ là khi xem con Ngƣời đứng độc lập với Trời và Ðất và tự làm chủ lấy mình, nghĩa là những thế thái sinh động giao
liên đƣợc căn cứ trên bản tính con ngƣời hơn là trên những quy luật phát xuất tự Trời hay Ðất. Và đó là thái độ độc lập căn
bản làm nên nhân chủ tính, đưa lại cho con người quy chế vương giả, đường hoàng trong cõi riêng của mình. Nhƣng độc lập mà
không cô lập vì vẫn giữ liên hệ với Trời với Ðất, bởi vậy gọi là nền nhân bản thái hoà. Nó khác với duy Thiên là đi hẳn với
Trời ( bái vật ) cũng như duy Ðịa đi hẳn với Ðất ( duy vật ) mà còn khác cả duy Nhân nữa, vì thuyết này đối lập với Trời cùng Ðất,
coi Người là trung tâm duy nhất.
Ngƣợc lại Nhân chủ của Việt Nho đứng trong thế Tam tài có liên hệ mật thiết với Trời cùng Ðất .
Vậy gọi là Nhân chủ, mà lý tưởng là phụng sự con người khi sống cũng như lúc chết, và do đó có lễ Gia tiên kể được như biểu hiệu
của Nhân chủ tính, nên Gia tiên chỉ có ở những nơi có Nhân chủ tính. Ðó là nét đặc trưng của Lạc Việt, y như Tam tài cũng là nét
đặc trưng vì nó đặt con Người ngang hàng cùng Trời Ðất. Vì trong đó con Người được tự do không phải nô lệ cho ý hệ nào. Không
có chuyện giết người hay bắt người hy sinh cho những tư tưởng. Tàu còn chôn người theo kẻ chết, chứ Việt Nam thì không. Bách
Việt cũng giống như tất cả mọi chủng tộc, ban đầu cũng đi qua Bái vật: hy sinh người cho thần minh như giết người tế thần, nhưng
rồi Việt bỏ tục man rợ đó trước Tàu, vì mãi tới thời Chiến Quốc mà Tàu còn giữ tục dã man đó . Vậy thì Nhân chủ tính nên quy cho
Hán hay Việt ?
Hán Nho xét nhƣ Du mục nơi nhà cai trị xem bị trị nhƣ kiểu đoàn vật, thì không thể nào chịu để cho nảy sinh óc Nhân chủ,
sợ sẽ khó bảo. Vì thế mà tôi cho Nhân Chủ là của Lạc Việt đến 80%.
*.-Dân quyền
Ðây là hệ quả của Nhân Chủ. Vì hễ đã là Nhân chủ chân thực thì quyền bính đƣợc đặt trong tay nhân quyền, nghĩa là ai
nhân đức nhất tức thực hiện đƣợc nhân tính nhất thì nắm quyền bính . Ðây là nói lý thuyết mà không kể hiện thực ít khi đạt.
Tuy nhiên vẫn đáng nói vì có tiến trên lý thuyết rồi mới tiến được trên thực hiện. Lý thuyết là tiền hô nên thắng trên lý thuyết cũng
là chuyện rất cam go phải cả từng ngàn năm mới đạt.
Vậy dấu hiệu của Dân quyền chân thực là trong xã hội không có Thiên Ðịa quyền.
Thiên quyền là thần quyền, theo cái nghĩa là có hàng tăng lữ nắm chính quyền hay ra lệnh cho những người nắm chính quyền như
trong xã hội Âu Ấn thời Trung cổ, Vua phải tuân lệnh quyền Ðạo. Còn Địa quyền là những thế lực tài chánh như bên Âu châu sau
cách mạng 1789 cho tới ngày nay. Cả hai thời đó chưa có dân quyền.
Cái gọi là dân quyền ngày nay chỉ là hình thức, trong thực trạng là các thế lực kim tiền nắm trọn. Về điểm này thì Việt Nam
vẫn hơn Tàu, thí dụ xã thôn Việt Nam dân chủ hơn hẳn xã thôn Tàu ( * ) Cũng nhƣ lễ Gia tiên không bao giờ dành cho quý
tộc nhƣ bên Tàu. Ðàng khác bên Tàu pháp gia ( thương gia ) đã ảnh hưởng khá mạnh vào chính quyền. Tức là để cho Thế
quyền ( Ðịa ) nắm chính quyền mà không còn là nhân quyền. Ở điều này ta có thể quy cho Việt Nam đến 70 %
*.- Bình quyền
Là hết mọi ngƣời đều đƣợc hƣởng quyền lợi nhƣ nhau: cùng ăn cùng chịu, không có đặc ân đặc quyền. Bởi vì Nhân chủ coi
mọi người đều là người, nên mọi người đều được quyền lợi như nhau. Vì thế không có đặc quyền làm người dành cho một thiểu số,
ngoại giả là nô lệ.
Cũng không có đặc quyền tài sản dẫn đến tƣ sản tuyệt đối, nhƣng ai cũng đƣợc tham dự vào tài sản chƣng gọi là Bình sản.
Bên Tàu không kể đến những triều ngoại quốc nhƣ Mông Cổ thì tài sản tích lũy lại quá nhiều trong tay triều đại và thân thích, đến
như những nhà bổn quốc thì sự chênh lệch cũng đầy. Chẳng hạn đời Tống ruộng công chỉ còn 4% so với bên ta năm 1940 còn
đƣợc đến 20%. Vậy điểm này có thể quy cho Việt Nam 60%.
*.-Bình quyền Nam Nữ
Ðiều này chỉ là hệ luận của điểm 3, nhưng vì địa vị đàn bà có một nét biểu tượng rõ ràng hơn nên ta để riêng ra một số. Nói chung
thỉ từ trước tới nay, đàn bà ở đâu cũng bị lép vế, và mãi tận ngày nay vẫn còn phải có những mặt trận tranh đấu cho nữ quyền.
Nhìn trong chiều hƣớng chung đó ta có thể nói Việt Nam tƣơng đối đàn bà đƣợc tự do tuy sau bị ảnh hƣởng Hán Nho có sứt
mẻ nhiều nhƣng nói chung đàn bà vẫn tự do hơn bên Tàu, đến nỗi có những học giả cho rằng điểm duy nhất Việt Nam nổi
vƣợt không những hơn Tây mà còn hơn cả Tàu là địa vị đàn bà ngang hàng với đàn ông ( La Femme Annamite . p. 16
Lustéguy ). Không nên nói rằng xưa kia đâu đâu cũng như vậy, vì lúc ấy kể như chưa có văn hoá. Có văn hoá tự lúc con người can
thiệp sắp xếp sao đó, và tự lúc ấy thì ta thấy rõ có sự khác nhau giữa Tàu và ta mãi tự xa xưa rồi. Mãi tự đó ta thấy phụ nữ Việt
Nam nắm quyền tƣ tế ( các bà đồng tế ) hay ít nữa là đồng tế trong lễ Gia tiên. Về tài sản tuy chồng làm chủ nhưng đó là tự
nhiên, trong nhà một chủ mới ổn, người đó tất nhiên là chồng, nhưng khi chồng chết thì đến lƣợt vợ, chứ không có chuyện bà goá
không được quyền hành chi trên tài sản như bên Tây phương. Có người xin tha cho thuyết ― văn minh cồng gặp văn minh lệnh ‖,
nhưng tôi có nói gì khác hơn là đưa ra một số quyền lợi mà phụ nữ Viễn Ðông vẫn giữ được trội vượt hơn hai nền văn hoá Âu Ấn,
và cả bên Tàu nơi người chồng xem vợ con như nô lệ. Vì thế điểm này tôi cho Lạc Việt 70%.
*.-Quân bình tình lý
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Hay nói khác là văn võ song hành, văn đi với tình ngƣời, võ đi với lý sự. Tôi thích nhìn bên Chiêu là biểu thị tình ngƣời vì đi
về tay Trái là bên có trái tim, nên là bên Tâm tình, còn bên Mục, tay Mặt là sức mạnh. “ Tả nhậm ” là nét đặc trƣng của
Lạc Việt, đang khi người Tàu nhiều thời trọng bên mục: nhà Thương, Chu, Tần. . . Còn chuyện người Tàu nặng lý trí, còn tâm tình
cằn cỗi thì hiển nhiên. Vì thế nhiều khi Chiêu được coi trọng như Mục hay có khi còn hơn thì là biểu thị cho vị trí tình vẫn được duy
trì cân đối với lý làm nên nét đặc trưng là tình lý tương tham và tôi cho là: Sự quân bình này thuộc Viêm Việt đến 80%.
b.- Cơ cấu
Tức là cái khuôn tiên thiên dùng để diễn tả những ý tƣởng chính. Ðó là những lƣợc đồ, những biểu tƣợng nhƣ tròn vuông,
kinh vĩ . . . hay là những huyền số. Có tất cả 10 số trong đó quan trọng hơn cả là : 1, 2, 3, 5, 9.
*.-Số 1 ( Nhất nguyên lƣỡng cực )
Trong cổ sử Tàu có hai lối biểu thị con số quan trọng này là vòng tròn phẳng, đôi khi có lỗ ở giữa, hai là vòng tròn gắn liền với âm
dương gọi là vòng Thái nhất.
Về vòng một không có gì đáng nói lắm, vì là của chung nhân loại đâu đâu cũng có và câu nói Thượng Ðế là một vòng tròn là thí dụ (
xem bài Thái cực trong quyển Chữ Thời ).
Vậy thì điều đáng chú ý ở đây là cái Thái nhất hay vòng Thái cực mà cũng gọi là Nhất nguyên lƣỡng cực đƣợc dùng tới nhiều
nhất và đƣợc coi là đặc trƣng của Viễn Ðồng và tôi cho là thuộc Bách Việt đến 80% ( sẻ bàn rõ hơn ở số 2 sau ), vì một đàng
thích nghi với tiềm thể gọi là Âm, một đàng thích nghi với xuất lộ gọi là Dƣơng. Ðó là hai mối thích nghi bao quát, không
bao giờ đƣợc ly lìa, bởi đó là Ðạo. Kinh Dịch viết “ nhất âm, nhất dƣơng vị chi Ðạo ”. Câu ấy nói lên sự bao quát của đạo cà
Âm lẫn Dƣơng. Cả Trời cả Ðất cùng với Ngƣời làm nên Nhất thể.
Có lẽ đây là chỗ phải nói đến mái nhà cong và thuyền cong mũi của Lạc Việt, thì hầu chắc là do ảnh hưởng này, bởi xét về đàng
thực tế thì mái cong nóc oằn thì thật vô ích, vì không phải để tránh tuyết. Người Tàu còn ở mạn Bắc hơn nghĩa là gần tuyết hơn vậy
mà góc mái nhà của họ lại thẳng, cho nên góc mái cong nóc oằn chỉ có thể là do triết.
Vì mái cong là của Lạc Việt, nên tôi cho vòng Thái nhất là của lạc Việt đến 80%.
*.-Số 2 (Âm Dƣơng, Cơ Ngẫu )
Trên kia mới là vài dấu bên ngoài, cái nét đi đôi nền tảng hơn hết là Âm Dương. Hai nét này tôi cho là của Lạc Việt đã được kiểu
thức hoá từ đạo Phong nhiêu mà nghi lễ căn bản là các bà tƣ tế xin mời Trời giao hợp với. Do đó sau này gọi là lễ tế Giao đã
đƣợc lý tƣởng hoá, còn nguồn gốc là sự giao hợp đƣợc biểu thị trong hai nét Âm Dƣơng, một Cơ một Ngẫu.
Các nhà nghiên cứu Âu Mỹ đầu tiên cứ bị ám ảnh vì truyện này và cho rằng Âm Dương chỉ là đạo Phong Nhiêu tức là cơ quan sinh
dục trá hình. Tôi cho là đúng như thế, nhưng không là trá hình mà được kiểu thức hoá để theo nhịp tiến của con người. Những bức
chạm trổ hình bà Nữ Oa và Phục Hy cuốn lấy đuôi nhau có thể đƣợc xem nhƣ là những khoen trung gian. Còn chặng đầu thì
dấu cụ thể như hai thần Nam Nữ ôm nhau trong thế giao hợp gặp đầy bên Tây tạng, hay trong những tượng rời nhận thấy trên
những bình đồng đào đƣợc ở Ðào Thịnh ( Lao Kay ) có 4 đôi nam nữ giao hợp . Rồi tiến đến đợt nhì là hình Nữ Oa Phục Hy quấn
lấy đuôi nhau, ở đây đuôi thay cho cơ quan sinh dục. Chặng cuối cùng là một nét Âm đứt với một nét Dƣơng liền, nên Âm Dương
chính là tiếp nối đạo Phong Nhiêu.
Vậy mà tôn giáo Phong Nhiêu ( fécondité ) là nét đặc trƣng của Viêm Việt, nên tôi cho số 2 thuộc Việt đến 90 %.
Có hai số Sinh chỉ Ðất là 2 và 4. Xem ra Lạc Việt chú trọng đặc biệt số 2 như có thể thấy những liên hệ ngầm nào đó với số 2,
được kể như Ðạo ( nhất Âm nhất Dương vi chi Ðạo ) mà đã là Ðạo thì không thể ly lìa một giây. Vì thế sử mệnh đã trao cho Lạc
Việt con số 2 để biểu lộ ra trong những việc căn bản hơn hết của con người là ở, ăn, nói, làm:
Ở là nhà nóc oằn mái cong ( cong do ảnh hưởng lưỡng nghi ).
Ăn là đôi đũa.
Nói là thích dùng nhị âm nhƣ: chiếu chăn. non nước , chợ búa, viết lách, quan kiếc. Người Tàu độc âm.
Làm thì có thể biểu thị bằng “ Tỵ dực điểu ‖, sách Nhĩ Nhã nói phương Nam có loài chim liền cánh không bao giờ bay
mà không liền cánh, gọi là kiêm kiêm. Ðó là điều biểu thị cho mọi việc làm đều có lƣỡng tính.
Vì thế số 2 thuộc Lạc Việt đến 90 % và do đó Lạc Việt là chủ Kinh Dịch, một quyển Kinh xây trọn vẹn trên hai biểu tƣợng
Âm Dƣơng.
*.-Số 3 (Tam tài )
Ðây là hệ quả của hai nét trƣớc, nó làm nền móng cho Nhân bản, cũng gọi là Nhân chủ. Ðó là điều tôi khám phá thấy trong
Nho giáo, một nền Nhân bản tâm linh trung thực nhất, vì đƣợc xây trên nền siêu hình là Tam tài.
Và chính vì thế mà tôi chú ý đến số 3 lâu trước khi chú ý đến câu ― Tham thiên ‖ trong Kinh Dịch, với hai hƣớng Ðông Nam. Có
người cho rằng sở dĩ hai hướng Ðông Nam cũng như hai số 3 , 2 được quan trọng vì đó là hai hướng người Tàu thấy mần ăn được
nên coi trọng chứ chẳng chứ chẳng có triết lý nào hết. Ðó là nói phỏng chừng. Xưa nay rất nhiều dân đã thiên di từ Bắc xuống
Nam, tự Tây sang Ðông mà sao lại chỉ có văn hoá Tàu mới quan trọng hai hướng đó, thì không thể quyết đoán suông kiểu duy vật,
tức là do việc làm ăn được, mà phải giải nghĩa theo lối Tâm linh, vì đó là bầu khí văn hoá với hệ thống các con trong đó có số
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Ngũ hành, Hồng phạm, Cửu trù, cũng như thuyết địa lý phong thuỷ, coi hướng coi giờ. . . , có thể là biến thể của niềm tin nào đó.
Niềm tin đó là chính nền tảng đã được hệ thống và kiểu thức hoá như thấy rõ trong nguyệt lệnh: phương Ðông đi với số 3, màu
xanh. . . thì không còn là một sự tin thường mà là một nền triết lý đã được những phần tử sáng suốt nhất trong dân nước chấp nhận,
phát huy và hệ thống hoá. Vì thế mà tôi cho là của Lạc Việt đến 80%.
*.-Số 5 ( Ngũ hành )
Bây giờ đến số 5 thì rõ rệt đây là con số nổi của Ðông Nam, của văn minh Mẹ. Tuy đâu cũng có dùng biểu hiệu số 5, nhƣng
không đâu nó đƣợc quan trọng hóa nhƣ ở vùng Lạc Việt.
Vì ngự ở trung cung của Ngũ hành và do đó trở nên then chốt cho Nguyệt lệnh, rồi Hồng phạm, Cửu trù là cái ý tƣởng uyên
nguyên của Lạc thƣ. Vì thế ta có thể gặp lu bù số 5 ở phía Nam hơn ở phía Bắc: Ngũ lĩnh, Ngũ khê, Ngũ hồ, Ngũ cốc, Ngũ âm. . .
, tất cả đều phát xuất từ Ngũ hành. Thế mà riêng ở Viễn Ðông thì Ngũ hành xuất hiện trƣớc hết ở miền Ðông và Kinh Việt (
xem Need II 244, 246, 355 ) rồi sau người Tàu mượn. Mượn từ lúc nào ? Chắc không phải là thời nhà Chu mà ít ra ngay từ đời
nhà Hạ, “ lúc trời ban cho Hạ Vũ Lạc thƣ ” ( xem bài Quy lịch và Ngũ hành trong quyển Chữ Thời ). Còn có thể kể ra phận dã
nước Việt có sao Tỉnh là nguyên uỷ khung Lạc thư, vì thế tôi cho :
Lạc thƣ chính là điển chƣơng của dân Lạc Việt và số 5 thuộc Lạc Việt đến 80%.
*.- Số 9 ( Cửu Lê )
Ðây là con số hơi khó nói, vì nhiều nơi xài, như Mông Cổ . . . tuy nhiên xem gần ta nhận ra một sự khác biệt là nó được Lạc Việt
chú ý đặc biệt bằng hệ thống hoá: như tự Tam Miêu lên Ngũ hành rồi Cửu Lê và tự nhân lên thành 81 chi hội của Si Vưu ( 9 * 9 =
81 ) thì đó là dấu rõ của việc hệ thống hoá mấy số trên. Còn Hiên Viên tù trưởng của Hoa tộc khi đầu chia nước thành 6 châu, thì
cũng không là 6 châu mà hầu chắc chỉ tâm hồn hướng theo lối du mục ƣa số chẵn là số biểu thị triết học vòng ngoài chạy theo lưu
tục ( một chiều ) thường là của phương Bắc được ám chỉ trong câu ― con sông Lục đầu sáu khúc nước chảy một chiều anh ơi ‖, tuy
sau Hoàng Ðế có dùng số 9 nhưng là sau khi thắng Si Vưu mới dùng và cũng chỉ dùng phất phơ, còn cách triệt để thì phải kể từ
ông Hạ Vũ, đến nỗi người ta cho văn minh Tàu có tự lúc biết xây nhà, có thế tập và chia nước ra làm 9 châu . Vì thế nước Tàu kể là
có nhà vua cũng như Kế tập tự ông Hạ Vũ. Tuy nhiên đó chỉ là huyền sử tức không có thực mà chỉ có thật nghĩa là có như một lý
tưởng tiên thiên. Vì thế bản đồ Cửu châu hình học theo kiểu Lạc thƣ mới trúng ý nghĩa thâm sâu của nó ( xin xem bài Vũ chú
Cửu Ðỉnh trong chương huyền sử ). Thiên đó nói về đào sâu sông thì ít mà đào triết ( tuấn triết ) tàng ẩn trong Hồng phạm của
Lạc thƣ, diễn bằng các số 2, 3, 5, 9 . . . và nhƣ thế tôi có quá đủ lý do mà bào số 9 thuộc Viêm Việt đến 70 %.
4.- Kết luận

Bây giờ ta đi đến kết luận: Nếu ta cộng và lấy số điểm trung bình 10 yếu tố trên, ta được 72 điểm . Thường tình thì chỉ cần 50 điểm
là đủ tiêu chuẩn để đạt mục tiêu, mà đây ta được đến 72 điểm, tức là đủ lý do lập ra một giả thuyết, tức là giả thuyết có đủ nền tảng
để lên bậc chủ thuyết: rằng Nho giáo sơ khai người Lạc Việt đã đóng góp lối quá bán phần vậy.
O.- Phần đóng góp của ngƣời Tàu vào Nho giáo.
1 .- Lý sự và tình ngƣời
Ðọc chương trên chắc nhiều người cho là thiên lệch, khi quy công cho Lạc Việt đến 70% Nho giáo, té ra còn lại cho Tàu chỉ có 30 %
thôi! Như vậy là quá thiên tư ? Thưa không thiên tư chi cả, vì đây là nói về phƣơng diện tình ngƣời, về nhân bản thì nhất định
Viêm Việt phải hơn rồi. Chẳng hạn Tàu duy trì rất lâu tục chôn ngƣời sống theo ngƣời chết, còn bên ta bỏ sớm đến nỗi coi như
không có như vậy, thì đó là điều kiểm chứng được. Những cuộc thám quật kinh đô Triều ca của vua Trụ đã cho thấy rằng các vua
chúa Trung Hoa chôn cung phi và nô bộc theo họ. Vua chúa Việt Nam không hể tàn nhẫn như thế. Bây giờ phải đi sang phƣơng
diện chính trị và quân sự, thì bậc thang sẽ lộn ngƣợc: ngƣời nắm 70% không còn là Việt nữa, mà là Tàu. Ðiểm này đã hiển
nhiên không ai hồ nghi, và trong thực tại thì chính người Tàu làm chủ hết thảy. Tuy nhiên để sự nhận thức được đẩy xa, chúng ta
nên kê khai một số yếu tố mà người Tàu nắm phần trội.
2.- Những yếu tố ngƣời Tàu nắm phần trội
a.- Ngựa
Việc trước tiên phải kể đến việc cỡi ngựa, vì đó là yếu tố đem lại cho người du mục một sự trội vượt về sức mạnh. Thí dụ người
Mông Cổ vì biết cỡi ngựa mà bắn tên xa từ 200 - 400 m, thì đó là thứ khí giới đáng sợ giúp cho các chủng tộc du mục làm chủ miền
thảo nguyên bát ngát suốt trong 13 thế kỷ tính tự lúc Hung Nô vào Lạc Dƣơng cho tới thời Mãn Thanh vào chiếm Bắc Kinh ( R.
Grousset. L’empire des Steppes p. 10 ). Với ngựa họ có thể áp dụng chiến thuật xuất kỳ bất ý, đánh mạnh, đánh mau, rút lẹ,
không ai địch nổi, mãi cho tới lúc có súng xuất hiện thỉ họ mới chịu đầu hàng.
Theo ông Eberhard thì nước Triệu học với Bắc phương trước hết rồi đến Tần và tràn lan mạnh vào Trung nguyên. Vì thế về điểm
này ta quy cho Tàu đến 90 % . Ở chỗ này nên chú ý yếu tố kỹ mã làm cho súc mục trở thành du mục, và do đó trở nên sức
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mạnh phi thƣờng vƣợt mọi đế quốc xƣa cũng nhƣ nay và do đó gây ảnh hƣởng lớn lao vào ba nền văn minh Tàu, Ấn và Iran.
Còn súc mục thì xưa đâu cũng có, nhưng không trở thành sức mạnh.
b.- Xe ngựa
Sau ngựa thì đến xe ngựa, nó ghi dấu một bƣớc tiến mới trong việc chinh chiến, chở đƣợc nhiều ngƣời, bắn đƣợc nhiều tên
một trật nên mạnh hơn. Xe còn giúp vào việc chuyên chở, nên giúp cho phát triển thƣơng mãi và cả học hỏi: bởi trí thức con
người mở rộng theo đà đi xa ( xem bài Phạm trù trong quyển ― Những dị biệt ―. Vì thế xe đã một thời biểu thị độ số sức mạnh của
một nƣớc. Ước lượng sức mạnh một nước theo số xe, thí dụ một nước trăm xe, một ngàn, một vạn xe. Kiểu như nay ta nói các
cường quốc nguyên tử thì cũng là dùng sức mạnh nhất để chỉ một nước cao thấp.
Vậy điểm này thuộc Trung Hoa có đến 90%,
tức tất cả sức mạnh nằm hầu gọn lỏn trong tay người Tàu: phương Nam không bao giờ đua ra được một lực lượng chống đối mạnh
bằng, tuy có thuyền và voi, nhƣng thuyền thì chỉ dùng dƣới nƣớc, còn voi thì chậm chạp, không thể nào địch với xe ngựa về
đàng mau lẹ.
c.- Sự đồng nhất về chủng tộc và ngôn ngữ.
Dù người Tàu hoặc có một bộ lạc hay nhiều bộ lạc đi nữa, nhưng nhờ đại bình nguyên Hoa Bắc lớn như biển cả, nó diệt địa phương
tính từ trong trứng nước. Ðiều này giải nghĩa hết tất cả trổi vượt của người Tàu, cả Trung nguyên thuở đó chỉ là một bộ lạc khổng lồ
gồm nhiều đại tộc ( thị ). Ðó là nhận xét dùng được như chìa khoá mở cửa vào bí quyết thành công của Hán tộc. Nhờ thống nhất
sớm, nên chính quyền trung ƣơng mạnh trƣớc các bộ lạc Viêm Việt vẫn mãi mãi rời rạc và vì thế Tàu đã nắm phần thắng
trong tay, và một khi đã thành quốc gia, rồi đế quốc thì sự chống đối của phƣơng Nam trở nên tuyệt vọng.
d.- Óc tổ chức hay tài cai trị
Tài cai trị hay óc tổ chức có cơ hội phát triển, mà đây là điểm quan trọng nhất. Tổ chức càng tài thì sức mạnh càng lớn. Xưa
nay các quốc gia hưng suy phần lớn là tại biết tổ chức hơn là tại giàu nghèo hay đông dân. Sự giàu có giúp cho việc tổ chức được dễ
dàng nhưng chưa là yếu tố quyết định. Cả đến nước có nhiều dân cũng như cả nhiều người giỏi cũng chưa đáng kể, vì không được
dùng thì người giỏi thiếu đất dụng võ thành thử có cũng như không. Các sử gia đều nhận là người Tàu không tỏ ra dấu nào giỏi hơn
các dân xung quanh, nhưng vì họ mạnh, có thể chiền thắng nên quyền cai trị về tay họ và thế là họ có nhiều cơ hội để phát huy tài tổ
chức, tài chỉ huy.
Tài này đã có dịp đƣợc nẩy nở nhiều trong đời sống du mục, là lối sống bắt mỗi ngƣời phải phục tùng tuyệt đối tù trƣởng,
mới giúp cho sự chinh phục đồng cỏ, những cuộc đi cƣớp phá, sự ở chung đụng gần gũi. . . Ðó là những yếu tố không cho
phép cảm tình tự do cá nhân nẩy nở mà phải huấn luyện cho quen phục tùng. Chính nhờ đó mà tài cai trị đƣợc cơ hội phát
triển, và một khi phát triển thì cứ tiến hoài, cai trị không những đồng bào mà còn gửi cán bộ đi cai trị các dân nhƣợc tiểu
nằm trong quyền mình. Vì thế rất nhiều ngƣời có dịp học và hiện thực việc cai trị. Còn những dân nhược tiểu thì phải sống
triền miên trong sự phục tùng nên tài cai trị không bao giờ có cơ hội nảy nở.
e.-Triết học
Riêng điểm này thì ngƣời Tàu nổi hẳn về lý luận chặt chẽ theo công thức đã đƣợc quy định. Ngƣợc với nông nghiệp nặng
tính chất tình cảm nên lơ mơ và nhất là bột phát, ít chịu theo quy chế, nhƣng nhờ đó đi sát tiềm thức và giàu về minh triết,
nhƣng lại kém mạch lạc và hệ thống không bằng ngƣời Hoa tộc. Vì thế mà triết học Bắc phƣơng thiên trọng về pháp hình,
giúp rất nhiều cho nƣớc mạnh, vì pháp trị nhằm phú quốc cƣờng binh là hai yếu tố dễ làm cho nƣớc hùng cƣờng. Ngƣợc lại
với lễ trị hay ƣớc trị phƣơng Nam làm cho dân giàu và sung sƣớng. Ðó là lối cai trị lý tƣởng nhƣng là lối rất khó, nó đòi nhà
cai trị phải tài ba hơn ở pháp trị. Nếu đƣợc thế thì lúc đó nƣớc sẽ mạnh hơn cả pháp trị. Vì thế gọi là nhơn trị tức sự hƣng
suy của một nƣớc lệ thuộc vào tài đức của nhà cai trị hơn là vào pháp hình. Cũng như các dân du mục khác, người Tàu xưa
cũng rất dữ, và lâu về sau khi họ đã đi sâu vào nông nghiệp thì dòng máu du mục cứ tiếp nối pha vào mãi mãi, nên lối sống của họ
mạnh về võ lực hình pháp và thực tế đến ác liệt. Vì thế mà về sức mạnh người Tàu nắm phần trội hẳn.
g.-Thiên trị
Là hậu quả của tài tổ chức và cai trị. Khi tài cai trị mà đẩy đến cùng thì người ta sẽ nhận ra rằng cần phải khống chế được cả tâm
hồn người bị trị thì sự phục tùng mới toàn triệt, thế mà nhà vua chỉ có quyền bên ngoài, muốn thấu tận tâm hồn cần phải có cái gì vô
hình, và vì thế mà có sự vay mượn của tôn giáo vu nghiễn:
Nhƣ thần thánh hoá quyền vua, rồi luôn cả bản thân vua. Từ lúc ấy vua là Thiên tử, làm vua là nhận đƣợc thiên mệnh, cai
trị không những bên ngoài, mà luôn cả bên trong, nên kiêm luôn chức giáo chủ. Nhờ đó mà sự cai trị được hoàn hảo. Nhưng
với người bị trị thì đó là mưu xảo để nô lệ hoá con người được đẩy sâu đến tận thâm tâm. Vì thế nhiều khi có một mối liên hệ bất
ngờ giữa ác độc và tôn giáo. Ác độc nhƣ Mông Cổ lại là dân rất sùng đạo. Ác hiểm nhƣ Vũ Tắc Thiên đời Ðƣờng tƣởng trên
thế giới này không ngƣời đàn bà nào bằng, vậy mà đó cũng là ngƣời rất sùng mộ tôn giáo. Với họ tôn giáo trở nên mũi
khoan để đƣa sâu thêm vào tận tâm hồn những xiềng xích nô lệ con ngƣời, kể cả đến những phần sâu thẳm nhất cũng không

34

Cơ Cấu Nền Văn Hoá Việt Nam: Việt Nho – www.vietnamvnahien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

thoát vòng kiềm tỏa. Vậy điểm này cũng rõ rệt là của ngƣời Tàu đến 80-90%. Việc vua giữ riêng cho mình việc thờ Trời là
một dấu hiệu.
h.-Thương mại
“ Phi thƣơng bất phú”, mà có phú thì văn hoá mới phát triển, vậy mà điểm này cũng nằm trong tay của ngƣời Tàu, nhờ nắm
được hành lang nối Tây với Ðông là hai tỉnh Cam Túc và Thiểm Tây nên tài thương mại có cơ phát triển rất sớm và sẽ là một nét đặc
trưng của họ khác với Viêm Việt cứ thuần nông. Thƣơng mại tạo dịp xê dịch nhiều, nên mở tầm nhãn quan ra rất rộng, làm
cho ý thức tăng gia.
Tóm lại nhờ yếu tố thương mãi người Tàu đã nắm thêm được cả quyền lực thứ ba là kinh tế, sau binh bị và chính trị, rồi cũng từ
đó ảnh hưởng vào chế độ ruộng đất.
i.-Ðiền chủ
Ruộng đất phân chia đồng đều hay để làm của riêng cho một thiểu số, đó là vấn đề được bàn cãi nhiều và chia ra hai chủ trương: một
bên là Bình sản của Việt Nho, bên kia là Tƣ sản của Hán Nho ( được thiết lập từ đời Tần Hán ). Có hai yếu tố khiến cho tư sản
gây nên chênh lệch quá đáng: một là quý tộc thƣờng gắn liền với những đặc ân, hai là giàu sang do thƣơng nghiệp giúp vốn để
tập trung rất nhiều tài sản vào trong một thiểu số.
Khi không có chế độ công điền công thổ ngãng trở thì những người đó tung tiền ra mua hết ruộng đất, khiến cho họ càng giàu thêm.
Nói về Việt Hán thì của vốn thêm mãi vào tay người Hán giúp họ dần dần nắm trọn quyền lực kinh tế. Từ khi nhà Tần phá vỡ chế
độ công điền cho phép tạo mãi đất riêng, thì từ đấy gây nên rất nhiều chênh lệch ( Eberhard 72 ). Vƣơng Mãn “ thoán ”
quyền hay giặc khăn vàng. . . chỉ là những cuộc nổi dậy đòi phân chia lại ruộng đất theo tinh thân Việt Nho xƣa.
k.-Chữ Nho
Ðây là điểm tối quan trọng làm cho văn hoá Nho thành một nền văn hoá mạnh nhất và bền nhất trên thế giới ( sẽ bàn sau ).
Vì vậy ai nắm đƣợc chữ Nho cũng là nắm đƣợc quyền lực văn hoá.
Và đó là nước Tàu: chính chữ Nho làm cho họ vượt hẳn cả những dân mạnh hơn họ như Mông Cổ tuy mạnh hơn và nhất là cai trị
lâu hơn nhà Tần cả hàng trăm năm, mà rồi không để lại được gì. Ðang khi nhà Tần cai trị chƣa đầy hai chục năm giữa muôn
vàn oán trách căm thù, nhƣng đã để lại một ảnh hƣởng quyết liệt trên Viễn Ðông thì đó là nhờ chữ Nho, vì nhà Tần đã thống
nhất chữ Nho cũng nhƣ thống nhất ngôn ngữ Tàu, một việc gây ảnh hƣởng lâu dài cho tới tận ngày nay. Về chữ Nho thì có
nhiều điều còn phải đặt nghi vấn, thí dụ ai đặt cơ sở đầu tiên cho chữ Nho? . và đó là những vấn đề cần phải tìm kiếm và dầu
sao thì ít quan trọng. Trái lại có hai điểm quan trọng vô biên không ai chối cãi được là nó thuộc người Tàu.
1 .- Ðiều thứ nhất là chữ Nho đƣợc hoàn bị ít ra đƣợc định chế nhƣ nay thì rõ ràng là việc làm dƣới quyền Hán tộc. Lúc đó
nếu các bộ lạc ở phương Nam có chữ thì cũng còn đang trong giai đoạn thử thách, dò đường chưa đủ tinh vi để ghi được hết mọi tư
tưởng như sau này trong tay Hán học.
2 .- Thứ đến là sự thống nhất chữ viết. Ðiểm này mới quan trọng vì làm nên một sức mạnh phi thường; chính quyền trung ương
bắt buộc mọi nơi bỏ chữ riêng để nhận một lối viết chung. Ðó là bước tiến xa nhất khiến cho những dân ở rất xa nhau với những
phương âm rất khác biệt đến đâu đi nữa, vậy mà khi xem vào mặt chữ liền hiểu ngay, y như ta đọc chữ ba tiếng Pháp là trois, thì
không hiểu nhau, nhưng xem số 3 ( 三 : tam ) thì hiểu liền. Vì lẽ đó mà chữ Nho trở nên đạo quân tiền hô mở rộng phạm vi cho
Hán tộc khiến cho quyền lực văn hoá cũng lại lọt trọn vẹn vào tay người Tàu.
Thế là, cã 4 thứ quyền lực: binh bị, chính trị, kinh tế, văn hoá đều nằm trong tay ngƣời Tàu cả, thì làm sao những dân xung
quanh địch nổi.
Ðó là những yếu tố giải nghĩa sự trổi vượt của người Tàu, nó không trái ngược với việc quy cho Viêm Việt cái công sáng tạo Nho
giáo về nhiều phương diện, nhưng nó chỉ nói lên những ưu thế đã giúp người Tàu lợi dụng được những phát minh kia mà thôi.
l.-Vật biểu: Thú hay Điểu
Bây giờ chỉ còn nói đến vật biểu để chỉ cái sức mạnh trên, sức mạnh làm bằng võ lực, kinh tế, chính trị nhiều hơn là văn hoá. Hay
nói khác là văn hoá được trợ lực hùng hậu do ba quyền lực kia, nên sức mạnh võ biền vẫn trội hơn sức mạnh văn hoá. Vì thế họ
nghiêng về vật biểu Thú. Vật tổ của dân Mông Cổ là con chó sói, hậu duệ của Mông Cổ là người Tàu cổ sơ cũng thờ con chó Ðại
bản. . . Khi Hiên Viên chiến Si Vưu thì ông dẫn 4 thú dữ : hùm, beo, hổ, báo ( tôi ngờ rằng người Tàu đã mƣợn hèm rồng của
ta, có lẽ vào lúc Hoàng Ðế lập ra Vân kỷ. Chữ Vân là tiếng của Lạc việt: đó là giả thuyết làm việc ).
Ngƣợc với phƣơng Nam thiên về vật biểu Chim hoặc thú hiền ( nai, lân, quy ) . Câu ― Hồ mã tế Bắc phong, Việt điểu sào Nam
chi ‖ có liên lạc với hai vật biểu kia đến đâu ? Nói vật biểu là có ý tránh vấn đề vật tổ quá rắc rối, còn khi xét như là vật biểu, hay
trang trí hoặc nghệ thuật thì người Tàu thiên trọng về thú hơn chim. Như thế có thể thấy rõ trong nghệ thuật miền thảo nguyên làm
bằng thú ( xem L’empire des steppes. p.623 , 637. The Animal style ).
m.-Cái giống của Thần: Nam hay Nữ
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Bây giờ đến một biểu thị khác là cái giống của thần linh. Nếu xét bao trùm thí có thể nói giữa thú và nam quyền có liên hệ nào
đó, cũng nhƣ giữa nữ quyền và vật biểu chim vậy. Vì thế sau hai vật biểu là thú và điểu, ta có thể thêm vào một biểu thị
khác nữa là thần Nam hay thần Nữ.
Những nơi thuộc vật biểu Thú cũng là những nơi Nữ quyền bị chà đạp nhiều. Còn bên vật biểu Chim thì Nữ quyền bớt bị sứt
mẻ mà dấu hiệu là có nữ thần, nhƣ Thái Dƣơng thần nữ của Nhật và nhiều dân khác trong khối Viêm Việt.
Ta có ― Cửu Thiên huyền nữ ”. Thần nữ của ta không được chú ý là vì đã được nhân thoại lấn át, nhưng trong nhân thoại yếu tố nữ
vẫn nổi như Âu Cơ, Mỵ Nƣơng, Mỵ Châu . . . Phía Bắc tuy có thần nữ, nhưng vừa hiếm hoi hoặc là trong giai đoạn biến thể, thí
dụ Tây Vƣơng mẫu, tuy là thần nữ, nhưng ― Tóc nhƣ báo, Răng nhƣ hổ ‖. Hẳn điều đó tiêu biểu giai đoạn nam quyền đang lấn át
nữ quyền. Tóc báo Răng hổ chỉ là những yếu tố nam quyền đang tràn lên nhận chìm Tây Vương mẫu như một thứ nữ thần xuống mà
chỉ còn lưu lại tên để gọi một nước nhỏ ở miền cực Tây như nhiều học giả nhận xét.
n.- Số Phá, số Hoá
Sau đây là một biểu hiệu khác là các số, nó rất lu mờ và rất dễ cho những đầu óc duy sử bẻ hoẹ, nhưng muốn nhìn theo kiểu triết thì
phải biết vượt những chi tiết và ngoại lệ để tìm ra nét chính thường được biểu lộ bằng sự nhấn mạnh và hệ thống hoá.
Vậy theo vị số tiên thiên của Ngũ hành thì hai số Ðông Nam là 3 - 2 , hai số Tây Bắc là 4 - 1. Tức Tây Bắc có sự trội vƣợt
hơn số chẵn.
Số chẵn quen gọi là số Phá, tức là còn chờ sự hoà hợp chỉ xẩy ra ở các số lẻ, thí dụ 3 là hoà hợp giữa 2 + 1 , số 5 là 3 + 2. Xét về
hậu cứ ta thấy Bắc phƣơng thiên về số Phá nhiều hơn như : 24 sao, 4 hướng với quan tứ nhạc, 12 tháng, 10 tuần 10 ngày, 12 mục (
12 quan cai trị đời Chu ), 12 luật nhạc, lối đếm từng 10, 8 : bát quái, 6 : lục thần. Trên đây là mấy thí dụ trích từ quyển ― The
language of China before the Chinese của Terrein de Lacouperie ( tr. 114 ). Nói chung thì nó giúp cho ta có một ý niệm đại khái ít
ra như khởi điểm cho những cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn.
Cho tới nay tôi vẫn có cảm tƣởng là Ðông Nam nghiêng mạnh về những số Hoá 3 , 5, 9 . Ðôi khi cũng thấy phƣơng Bắc dùng,
nhƣng không đƣợc hệ thống hoá để thành Ngũ hành, Lạc thư. . . , nên một là họ mượn về sau, hoặc nữa là dùng những số đó phất
phơ không có chủ đích tiêu biểu mạnh như vùng Lạc Việt. Thí dụ dùng các con số đến độ phi lý : chim hai chân thêm cho một
thành ba, cóc mà Hằng Nga cỡi lại chỉ có ba chân ( Dances 609 ), các số 5, 9 cũng tương tự toàn là tiên thiên, nên nói lên rõ ràng
tính chất biểu tượng.
Số 5 là nền tảng cho Lạc thư tức Ngũ hành. Khác hẳn với Tây là Tứ hành. Xem Need II 297. Kể chuyện các thừa sai còn hãnh diện
truyền bá Tứ hành khi Tây Âu đã bắt đầu thải bỏ nửa thế kỷ trước. Số 9 đi với nguyên lý Mẹ đang khi Tây Âu đề cao số 7 đi với Tây
Bắc ( 7 với Bắc là một: septentrion ). Vì những liên hệ nằm ngầm đó nên triết học phải biết chú tâm theo dõi, và vì vậy chúng tôi
sẽ trở lại vấn đề nhiều lượt nữa về sau .
P .- Kết luận: Việt “ Tâm “ + Hán “ Sinh “
Trở lên là 10 yếu tố mẫu có thể dùng để định tính văn minh Hán tộc: nói về văn hoá thì rõ rệt là nó mới đạt được ý hệ tức mới biết
thiên trọng lý trí mạch lạc, suy tính theo công ước khắt khe mà chưa đạt đợt ba là tâm linh, trái lại Vệt Nho lúc trước ở đợt bái vật
nhưng sau này vươn lên đợt Tâm linh, nên thích hồn nhiên, đột khởi, tự do. Xét về chính trị thì Tàu thiên về pháp hình: trọng võ hơn
văn. Vì thế đối với hai nét Tâm Sinh trong chữ Tính ( 性= 心 + 生 ) thì Hán tộc đại biểu cho Sinh, Việt cho Tâm.
Tác động của Sinh là vòng Ngoài = trọng Lý trí, Hình thức, Tổ chức, có thể gọi là Xác thể.
Tác động của Tâm là vòng Trong = coi trọng Tình ngƣời, tác động bằng ngấm dần nhƣ kiểu hồn Thiêng.
Paul Valéry nói : ― O grande âme. Il est temps que tu formes un corps ‖
― Hởi linh hồn cao cả. Ðã đến lúc phải mặc một xác thân ‖
Linh hồn cao cả đó là nền văn hoá Viêm Việt mới bột phát chƣa kịp đổ khuôn, thì Hoa tộc tràn vào và mặc cho nó một xác
thể . Nhƣng xác này lại khác tính chất với linh hồn.
Khi Asaac sờ tay Jacob thì nhận xét rằng ― Tiếng là tiếng Jacob, nhưng tay lại là tay Esau. Khi chúng ta dùng ― Mục nhập Tâm ‖ mà
xét Nho giáo, thì cũng có thể nói ― xác là Xác Hán tộc, nhƣng Hồn lại là Viêm Việt ”.
Q.- Tóm tắt
Những dòng trích dẫn trên chỉ là một ít nét về công trình khai quật của triết gia Kim Định, công trình trải dài trong 46 tác phẩm,
nay còn lại 32 tác phẩm chính. Tuy dài dòng như vậy nhưng ta có thể tóm lại trong cây Văn hoá gọi là Việt Nho.
Cây văn hoá này có:
1.-Cái Gốc tức là Cơ cấu là bộ số huyền niệm: 2- 3, 5.
2 là Âm Dương ( Tiên Rồng: Thái hòa )
3 là Tam tài ( Nhân chủ )
5 là Ngũ hành. ( Tâm linh )
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Cái Gốc này có 3 Rễ chính ( Thiên tính được thụ bẩm ):
Thực ( thuộc Địa )
Sắc ( thuộc Nhân )
Diện ( thuộc Thiên ).
2.- Cái Thân cây với 3 cành,có Nội dung:
Nhân chủ với tinh thần Tự chủ, tự Lực, tự Cường
Thái hòa ( nhờ tiến bộ và chấp kỳ lưỡng đoan để duy trì thế quân bình
động ).
Tâm linh: Nguồn Sống và nguốn Sáng ( Tình , Lý).
3.- Hoa trái: Đời sống Phong Lƣu
Đời sống Thân Tâm lạc ( Nhân ) , nên luôn an nhiên tự tại, cuộc sống êm trôi như làn Gió thoảng trên Không ( Thiên ) và cũng lửng
lờ trôi như giòng Nước dưới suối vắng (Địa ).
Khi nắm vững được ý nghĩa của bộ Huyền số thì không bao giờ xa rời được cuộc sống của con người Nhân chủ, con người biết
nương theo thiên lý để tiến bộ trong thế quân bình động, hầu biết cách làm chủ chính Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước
mình, nhất là biết cách sống Hoà với mọi người với nguyên tắc hai chiều “ Phải Người phải Ta “ qua lối sống quy tư để trau dồi đời
sống Tâm linh- nguồn mạch Tình Lý - . Một dân tộc mà duy trì được đời sống như thế thì làm sao không sống hạnh phúc cùng
nhau và làm sao để cho bất cứ thế lực nào có thể nô lệ hóa được mình!
Đó là Nhân đạo của Việt Nho, vì bị nô lệ lâu ngày để chìm mất đại Đạo, nên “ Đạo mất trước Nước mất sau” . Mất Đạo là mất Hồn
Nước, tức là đánh mất Cơ cấu của Hồn thiêng Sông Núi: Hồn thiêng Sông là Trí, hồn thiêng Núi là Nhân, sống hài hoà Nhân trí thì
đạt đức Dũng: Nhân , Trí, Dũng là Tam cương của Nho. Muốn khôi phục lại Nước thì tiền vàn phải khôi phục lại Đạo trước tức là
Tam cương Nhân, Trí, Dũng.!
Việt Nhân trích dẫn
( 1 ) .- Numbers and Their Meanings

Fibonacci Number: In mathematics, the Fibonacci numbers form a sequence defined by the following recurrence relation. That is, after two starting values, each
number is the sum of the two preceding numbers. The first Fibonacci numbers are: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,

Zero
Zero is a powerful number which brings great transformational change, sometimes occurring in a profound manner. It has much intensity, so caution is needed
wherever it appears to ensure that extremes are not encountered.
Zero represents the Cosmic Egg, the primordial Androgyne - the Plenum. Zero as an empty circle depicts both the nothingness of death and yet the totality of life
contained within the circle. As an ellipse the two sides represent ascent and descent, evolution and involution.
Before the One (meaning the Source--not the number) there is only Void, or non-being; thought; the ultimate mystery, the incomprehensible Absolute. Begins with
meanings such as, Non-existence; nothingness; the unmanifest; the unlimited; the eternal. The absence of all quality or quantity.
Cultural References
Taoism: It symbolizes the Void; non-being.
Buddhism: It is the Void and no-thingness.
Kabbalism: Boundless; Limitless Light; the Ain.
Pathagoras saw zero as the perfect. Zero is the Monad, the originator and container of All.
Islamic: Zero is the Divine Essence.
Zero Number

Fibonacci Numbers
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History of Zero
Middle East
By the mid 2nd millennium BC, the Babylonians had a sophisticated sexagesimal positional numeral system. The lack of a positional value (or zero) was indicated by
a space between sexagesimal numerals. By 300 BC a punctuation symbol (two slanted wedges) was co-opted as a placeholder in the same Babylonian system. In a
tablet unearthed at Kish (dating from perhaps as far back as 700 BC), the scribe Bel-ban-aplu wrote his zeroes with three hooks, rather than two slanted wedges.
The Babylonian placeholder was not a true zero because it was not used alone. Thus numbers like 2 and 120 (2X60), 3 and 180 (3X60), 4 and 240 (4X60), et al.,
looked the same because the larger numbers lacked a final sexagesimal placeholder. Only context could differentiate them.
Greece
Ancient Greeks seemed unsure about the status of zero as a number: they asked themselves "How can nothing be something?", leading to interesting philosophical
and, by the Medieval period, religious arguments about the nature and existence of zero and the vacuum. The paradoxes of Zeno of Elea depend in large part on the
uncertain interpretation of zero. The ancient Greeks also questioned whether 1 was a number.
Early use of something like zero by the Indian scholar Pingala (circa 5th-2nd century BC), implied at first glance by his use of binary numbers, is only the modern
binary representation using 0 and 1 applied to Pingala's binary system, which used short and long syllables (the latter equal in length to two short syllables), making it
similar to Morse code. Nevertheless, he and other Indian scholars at the time used the Sanskrit word sunya (the origin of the word zero after a series of transliterations
and a literal translation) to refer to zero or void.

Mesoamerica
The Mesoamerican (Mayan) Long Count calendar developed in south-central Mexico required the use of zero as a place-holder within its vigesimal (base-20)
positional numeral system. A shell glyph was used as a zero symbol for these Long Count dates, the earliest of which (on Stela 2 at Chiapa de Corzo, Chiapas) has a
date of 36 BC. Since the eight earliest Long Count dates appear outside the Maya homeland, it is assumed that the use of zero in the Americas predated the Maya and
was possibly the invention of the Olmecs.
The Olmecs are most important.
Many of the earliest Long Count dates were found within the Olmec heartland, although the fact that the Olmec civilization had come to an end by the 4th century
BC, several centuries before the earliest known Long Count dates, argues against the zero being an Olmec discovery.
Although zero became an integral part of Maya numerals, it of course did not influence Old World numeral systems.
Greece
By 130, Ptolemy, influenced by Hipparchus and the Babylonians, was using a symbol for zero (a small circle with a long overbar) within a sexagesimal numeral
system otherwise using alphabetic Greek numerals. Because it was used alone, not just as a placeholder, this Hellenistic zero was perhaps the first documented use of
a number zero in the Old World. However, the positions were usually limited to the cractional part of a number, called minutes, seconds, thirds, fourths, etc. They
were not used the integral part of a number. In later Byzantine manuscripts of his Syntaxis Mathematica (Almagest), the Hellenistic zero had morphed into the Greek
letter omicron (otherwise meaning 70).
Rome
Another zero was used in tables alongside Roman numerals by 525 (first known use by Dionysius Exiguus), but as a word, nulla meaning nothing, not as a symbol.
When division produced zero as a remainder, nihil, also meaning nothing, was used. These medieval zeros were used by all future medieval computists (calculators of
Easter). An isolated use of their initial, N, was used in a table of Roman numerals by Bede or a colleague about 725, a zero symbol.
India
In 498 AD, Indian mathematician and astronomer Aryabhata stated that "Sthanam sthanam dasa gunam" or place to place in ten times in value, which may be the
origin of the modern decimal based place value notation.
The oldest known text to use zero is the Jain text from India entitled the Lokavibhaaga, dated 458 AD. however, it was first introduced to the world by Al
Khawarizmim, a Persian mathematician, astronomer and geographer. He was the founder of several branches and basic concepts of mathematics. In the words of
Phillip Hitti, Al Khawarizmi's contribution to mathematics influenced mathematical thought to a greater extent. His work on algebra initiated the subject in a
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systematic form and also developed it to the extent of giving analytical solutions of linear and quadratic equations, which established him as the founder of Algebra.
The very name Algebra has been derived from his famous book Al-Jabr wa-al-Muqabilah.
His arithmetic synthesized Greek and Hindu knowledge and also contained his own contribution of fundamental importance to mathematics and science. Thus, he
explained the use of zero, a numeral of fundamental importance developed by the Arabs. Similarly, he developed the decimal system so that the overall system of
numerals, 'algorithm' or 'algorizm' is named after him.
The first indubitable appearance of a symbol for zero appears in 876 in India on a stone tablet in Gwalior. Documents on copper plates, with the same small o in
them, dated back as far as the sixth century AD, abound.
Zero
Zero
Zero
Zero (Number) Chemistry Wikipedia

(Number)
(Number)
(Number)

Mathematics
Physics

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia

One (1)
1 (one) is a number, numeral, and the name of the glyph representing that number. It is the natural number following 0 and preceding 2. It represents a single entity.
One is sometimes referred to as unity or unit as an adjective. For example, a line segment of "unit length" is a line segment of length 1.
Is considered to be a primordial unity. The beginning. The Creator. It the First Cause or as some cultures refer, the First Mover. One is the sum of all possibilities. It
is essence, the Center. One is referred to isolation. One springs forth, upsurges. It is seen as the number that gives cause to duality as multiplicity and back to final
unity.
Chinese: refer to one as Yang, masculine; celestial. It is seen as an auspicios number. One is The Monad. Christian : God the Father; the Godhead.
Hebrew: Adonai, the Lord, the Most High, the I am, hidden intelligence.
Islamic: One refers to one as God as unity; the Absolute; self sufficient.
Pathagorean: One as meaning Spirit; God, from which all things come. It is the very essence, the Monad.
Taoism "Tao begets One, One begets Two, Two begets Three and Three begets all things."

Two (2)
Duality. Alteration; diversity; conflict; dependence. Two is a static condition. It is rooted, seen as balance (two sides); stability; reflection. Two are the opposite poles.
Represents the dual nature of the human being. It is desire, since all that is manifest in duality is in pairs of opposites. As One represents a point, two represents a
length. The Binary is the first number to recede from Unity, it also symbolizes sin which deviates from the first good and denotes the transitory and the
corruptible.Two represents two-fold strength--that is symbolized by two of anything, usually in history, by animals in pairs.
Cultural References
In Alchemy, two are the opposites, sun and moon. King and Queen. Sulpher and quicksilver, at first antagonistic but finally resolved and united in the androgyne.
Buddhist: see two as the duality of samsara; male and female. Two is theory and practice; wisdom and method. It is blind and the lame united to see the way and to
walk it.
Chinese, two is Yin , feminine; terrestrial; inauspicious.
Christian: Christ with two natures as God and human.
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Revelation: Two is the number of witness. The disciples were sent out by two's (Mark 6:7). Two witnesses are required to establish truth (Deu 17:6, John 8:17, 2 Cor
13:1). Examples in Revelation are the beast out of the earth who has two horns like a lamb but spoke like a dragon (13:11). He is the false prophet. However the two
witnesses are the true prophets of God (11:3).
Hebrew: Two is The life-force. In Qabalism wisdom and self-consciousness.
Hindu: Two is duality, the shakta-shakti.
Islamic: Two Spirit.
Platonic: Plato says two is a digit without meaning as it implies relationship, which introduces the third factor.
Pythagorean: Two is The Duad, the divided terrestrial being.
Taoist says two is representative of The K'ua, the Two. Determinants, the yin-yang. Two is a weak yin number as it as no center.

Three (3)
The third dimension - we do things in threes so they will manifest in our physical realm.
It's roots stem from the meaning of multiplicity. Creative power; growth. Three is a moving forward of energy, overcoming duality, expression, manifestation and
synthesis. Three is the first number to which the meaning "all" was given. It is The Triad, being the number of the whole as it contains the beginning, a middle and an
end.
The power of three is universal and is the tripartide nature of the world as heaven, earth, and waters. It is human as body, soul and spirit. Notice the distinction that
soul and spirit are not the same. They are not. Three is birth, life, death. It is the beginning, middle and end. Three is a complete cycle unto itself. It is past, present,
future.
The symbol of three is the triangle. Three interwoven circles or triangles can represent the indissoluble unity of the three persons of the trinity. Others symbols using
three are: trident, fleur-de-lis, trefoil, trisula, thunderbolt, and trigrams.
The astral or emotional body stays connected to the physically body for three days after death. There is scientific evidence that the brain, even when all other systems
are failing takes three days to register complete shutdown.
There are 3 phases to the moon. Lunar animals are often depcited as 3 legged.
Three is the heavenly number, representing soul, as four represents body. Together the two equal seven (3+4=7 ) and form the sacred hebdomad. The 3x4=12
representing the signs of the Zodiac and months of the year.
Pythagorean three means completion.
There are three wishes, genies have three wishes, three leprecons, three prince or princesses, three witches, three weird sisters among others.
Cultural References
Africa Ashanti: the moon goddess is three people, two black, and one white.
Arabian, Pre-Islamic: the Manant is a threefold goddess representing the 3 Holy Virgins, Al-Itab, Al-Uzza, and Al-Manat. They are depicted as aniconic stelae, stones
or pillars, or as pillars surmounted by doves.
Buddhist: tradition the theme of 3 is represented by, The Tri-ratna, The Three Precious Jewels, and the Buddha, Dharma, Sangha.
Chinese: Sanctity; the auspicious number; the first odd, yang number....The moon toad, or bird, is three-legged.
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Celtic: Bridgit is threefold; there are the Three Blessed Ladies and innumerable Triads, often a threefold aspect of the same divinity.
Christianity: Three represents the Trinity, the soul, the union of body and soul in human in the church. There were three gifts of the Magi to Christ as God-KingSacrifice; three figures of transformation, temptations, denials by Peter (one of the 12 Apostles--- 12=3 (1+2=3). There were 3 crosses at Calvary, He died on The
Hills, there were 3 days to the death process for Christ, and there were 3 appearances after his death. There were 3 Marys, and there are 3 qualities or theological
virtutes being Faith, Hope, Love or more commonly known as Charity. The number 3 gives to the meaning the embracing Godhead - Father, Mother, Son/Daughter.
Egyptian: Hermetic tradition, Thoth is the Thrice Great, 'Trismegistus'. The Supreme Power.
The opening line of the Emerald Tablets of Thoth the Atlantean
Tablet 11
Three is the mystery, come from the great one,
Hear, and light on thee will dawn.
In the primeval dwell three unities,
Other than these none can exist.
These are the equilibrium, source of creation,
One God, One Truth, One Point of Freedom.
Three come forth from the three of the balance,
All Life, all Good, all Power.
Three are the qualities of God in his light-home
Infinite Power, Infinite Wisdom, Infinite Love.
Three are the circles (or states) of Existence:
The Circle of Light where dwells nothing but God,
and only God can traverse it,
The Circle of Chaos where all things by nature arise from Death,
The Circle of Awareness where all things spring from Life.
All things animate are of three states of existence,
Chaos or death, liberty in humanity, and felicity of Heaven.
There is an ancient wisdom that's says; 'Messages or events that come in three's are worth noticing. 'Whenever anything is mentioned three times it is a witness to us
that these things are of utmost importance.
Three symbolizes manifestation into the physical. It is the triangle - pyramid shape in the vesica pisces - see image below.
The TV Show 'Charmed' deals the 'Power of Three Sister Witches', known as the Charmed Ones. Their job is to vanquish evil forces in their many forms and
sometimes non-forms.

The above symbol, called a Triquetra (tri-KET a Latin word meaning 'three cornered') appears on The Book Of Shadows.an ancient book of spells that assists these
'Charmed Ones' in dealing with the evil forces they are continually encountering. In some episodes so called evil and good must work together to bring balance to a
situation. They cancel each other out in the end - poof - gone - disappeared!
A powerful confirmation occurred as we walked back along the trail, unexpectedly encountering a huge grandmother tortoise seemingly waiting beside the trail to
greet us. That's when I knew I was to share about the 'Power of Three' for those who may feel inspired to consciously work with this powerful element of sacred
geometry.
'Power of Three' has to do with Alchemy. The Egyptian god Thoth or the Greek Hermes Trismegistus (Thrice Blessed or Thrice Great) are the progenitors of the
Emerald Tablets describing the mysteries of Alchemy. The alchemy of three is demonstrated by its power of multiplicity. For example, in understanding the numbers
- One gave rise to Two (1+1=2) and Two gave Rise to Three (2+1=3) and Three gave rise to all numbers (3+1=4, 3+2=5, 3+3=6, 3+4=7, 3+5=8 3+6=9). Thus in
addition to being a number of good fortune, Three is also the number of multiplicity and alchemy among other things.
Many believe the Triquetrais an ancient symbol of the female trinity, because it is composed of three interlaced yonic Vesica Pisces (a.k.a. PiscisSLatin for "Vessel of
the Fish") and is the most basic and important construction in Sacred Geometry, which is the architecture of the universe.
A Vesica is formed when the circumference of two identical circles each pass through the center of the other in effect creating a portal. 'The Triquetra' represents the
'Power of Three' or the threefold nature of existence i.e. body, mind and spirit; life, death and rebirth; past, present and future; beginning, middle and end; Sun, Moon
and Earth; and the threefold co-creative process described as thought, word, and deed.
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Sphere=ovum
Vesica Pisces - Oval opening of the penis
The creation process as described in the Vedas is unfolding, maintaining, and concluding as in birth, life and death. There are innumerable trinities and triads
throughout myth and religious traditions, such as the triple goddess; maiden, mother, crone. One example in Greek mythology is Kore, Demeter, Hecate. The
Christian trinity is Father, Son and Holy Ghost. Vedic trinities include Brahma, Vishnu and Shiva with their consorts Saraswati, Lakshmi and Kali to name just a few.
I have often referred to triple planetary and celestial alignments as a Triune Council. This month we have several Triune Councils including the important Venus
retrograde in Scorpio that will join up with Mercury and the Moon. Scorpio is the archetypal sign of the powerful Sorceress Witch (the crone aspect also linked with
Kali, Hecate, Pele, the Cretan Snake Goddess, Cerridwen and all the goddesses linked with death and rebirth).
Her job is to align with divine will for the purpose of commanding life force energy so powerfully that she is fully the mistress of magic and manifestation generating
ecstatic life experiences through the Shamanic Process of death and rebirth. It is worth noting all the Triune Councils that occur regularly 'Above and Below' as they
energize the 'Power of Three.'
When we are seeking direct experience of these energies we can then work with them more consciously. If you feel inspired by and connected to the 'Power of Three'
it may be worthwhile to experiment with gathering in groups of three with a common intent and then invoke the Power of Three and notice what happens. This just
may be one simple key to planetary transformation utilizing the Power of Three to catalyze the alchemy of our world into the fully embodied, living experience of
Heaven on Earth.
Greco-Roman: Fate, the Moirai, who are three-in-one as Moira; Hecate is three-fold; the Erinyes are three-in-one as Erinys, as are the Gorgons as Medusa. There are
three charities, graces. There are 3 sirens, Horae, Hesperides, Graiai. Cerberus is a triple-headed and Scylla has a 3 bitch tail. The Chimera has a three part body.
Three, four and their sum, seven are sacred to Aphrodite/Venus as queen of the three worlds and four elements. Orphic symbols has the triad of Being, Life,
Intelligence.
Hebrew three is symbolized by Limitless Light; sanctifying intelligence. In the Kaballah three represents understanding and the trinity of male, female and uniting
intelligence.
Hindu: The Trimurti, the triple power of creation, destruction, preservation, of unfolding, maintaining and concluding. There are various trinities of gods. The moon
chariot has three wheels.
Japanese: The Three Treasures are, Mirror, Sword and Jewel--that being Truth, Courage and Compassion.
Maori: the Great Spirit, the Divine Creator, is a trinity of sun, moon earth, the god of nature, of past, present, and future. It is mind, character, physique symbolized by
three raised fingers.
Mexican: the Trinity is represented by three crosses, one large, two smaller.
Scandinavia: Fate as the Three Norns, Mani, Nyi and Nithi, who denote the full, new, and waning moon.
Teutonic mythology: the moon is Fate, and Holda, the lunar goddess, is trine with her two daughters. Thor is sometimes depicted with three heads and the triskele is a
symbol of Odin/Woden. Three is the number of good fortune. In Carthage, the Great Goddess, as lunar, is represented by three aniconic pillars.
Slavic: The moon god is triple-headed.
Taoist: The Great Triad is Heaven-Man (Human)-Earth. Three is the strong number in Taoist symbolism because it is the center point of equilibrium.
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Four (4)
Four is the 4th dimension = time which is illusion.
Four is seen as the first solid number. Spatial in scheme or order in manifestation.
Static as opposed to the circular and the dynamic
Wholeness; totality; completion; solid
Earth; order
Rational - relativity and justice
Symbol of measurement
Foundation
The are four cardinal points; four seasons; four winds; four directions (as in North, South, East, West); four elements (Fire, Water, Air, Earth) in the western culture.
There are four sides to a square; four arms to a cross. There are four rivers to Paradise, that formed a cross (the Garden of Eden was said to be within the four rivers).
Within Paradise were four infernal regions, seas, and sacred mountains. There are four watches of the night and day, quarters of the moon. There are four quarters to
the earth. There are four tetramorphs. The Divine Quaternity is in direct contrast to the Trinity. Four is a symbolic number used throughout in the Old Testament. The
quaternary can be depicted as the quatrefoil as well as the square and the cross.
Cultural References
Native American: As in other cultures, ceremonies and ritual acts are repeated in fours. The Native Amercican cultures have used the number 4 most frequently as in
the four cardinal directions. The four winds are depicted by the symbol of the cross and by the symbol of the swastika. The swastika as some misbelieve was not
created by Hitler. It was instead borrowed from the Native American and occult beliefs of which Hitler had great interests. Hitler derived his "insanity" of power from
his misdirected interpretation and use of metaphysical principles. He used knowledge that his human consciousness couldn't possibly understand and the use of this
knowledge for personal gain is part of the imbalance that creates the chaos and karma.
Buddhism: The Damba Tree of Life has four limbs and from its roots four sacred streams of Paradise that represent the the four boundless wishes of compassion,
affection, love impartiality. It also represents the four directions of the heart as well.
Chinese Buddism: there are four celestial guardians of cardinal points are Mo-li Ch'ing, the East, with the jade ring and spear; Virupaksha, the West, the Far-gazer,
with the four-stringed quitar; Virudhaka, the South, with the umbrella of choas and darkness and earthquakes; Vaisravenna, the North, with the whips, leopard-skin
bag, snake and pearl.
Chinese: Four is the number of the Earth, symbolized by the square. There are four streams of immortality. Four is even an number. It is Yin in polarity.
Christian: Four is the number representing the body, with three representing the soul. Again we see the theme of the four rivers in Paradise. There are four Gospels,
Evangelists, chef arch-angels, chef-devils, four Fathers of the Church, Great Prophets. There are four cardinal virtues--prudence, fortitude, justice, temperance. The
are four winds from which the One Spirit is said to come. There are four horsemen of the Apocalypse.
Revelation: There four angels standing at the four corners of the Earth, holding back the four winds of the earth (Rev 7:1). The great multitude from every nation,
tribe, people and language (four-fold description) - Rev 5:9 11:9 13:7 14:6 the four-fold description indicates that these people come from all over the earth.
Egyptian: Four is the sacred number of Time, measurement of the sun. Four pillars support the vault of heaven. There are four canopic jars placed around the dead at
the four corners guarded by the four sons of Horus who are associated with the cardinal points. In the Hermetic it is the divine quaternity. It represents God.
Gnostic: belief in Barbelo, the Four-ness of God.
Greek: Four is the sacred number of Hermes.
Hebrew: Four represents measuring; beneficence; intelligence. In the Kabbalah four is memory; four represents the four worlds of the Kabbalah.It also represents the
four directions of space and the four levels of the hierarchical organism of the Torah.
Hindu: Four is Totality; plenitude; perfection. Brahma, the Creator is four faced. The temple is based on the four sides of the square, symbolizing order and finality.
There are four tattvas the four bodies bodies of human and kingdoms of nature which are animal, vegetable, mineral, mind. There are four yugas. Four is the winning
throw of the dice. There are four castes and pairs of opposites.
Islamic: tradition the four terms of the quaternary are the Principle which is Creator; Universal Spirit; Universal Soul; and the primordial matter. These correspond to
the four worlds of Kabbalism. There are four angelic beings and four houses of death. There are four levels to the Bardo.
Mayan culture four giants support the celestial roof. Four is seen as the number of support .

43

Cơ Cấu Nền Văn Hoá Việt Nam: Việt Nho – www.vietnamvnahien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

Pythagorean: Four is Perfection; harmonious proportion; justice; the earth. Four is the number of the Pythagorean oath. Four and ten are divinities. The Tetraktys
1+2+3+4=10.
Scandinavian: there are four rivers of milk flowing in Asgard.
Sumero-Semitic: Four astral gods are indentified with the four cardinal points.
Teutonic: four dwarfs support the world.
Taoist: There are four celestial guardians, Li, with the pagoda; Ma, with the sword; Cho with two swords; Wen with a spiked club.

Five (5)
Five is the symbol of human microcosm. The number of the human being. Human forms---the pentagon when arms and legs are out stretched. The pentagon is
endless ---sharing the symbolism of perfection and power of the circle. Five is a circular number as it produces itself in its last digit when raised to its own power. The
pentacle, like the circle symbolizes whole, the quincunx being the number of its center and the meeting point of heaven, earth, and the four cardinal points plus the
center point.
Five is also representative of the Godhead - Central Creator of the four fours plus itself equalling five. Five is the marriage of the hieros gamos as combination of
feminine and the masculine. Feminine being even, as 2, in frequency and masculine being odd as 3 in frequency = 5.
The number five symbolizes meditation; religion; versatility. It represents the five senses (taste, touch, smell, sight, hearing) everywhere except in the East. In the
East there are six---the extra being Mind. We find meanings to five in the five petaled flower, five pointed leaves--especially the ROSE. The Rose has much
symbolism, but also the lily, vine, all of which represent the microcosm.
The five pointed star depicts individuality and spiritual aspiration, and education when it points upward. The five pointed star pointing downward represents
witchcraft, and it is used in black magic. Noted: There is a very broad difference between witchcraft and black magic.
The number five formed the first counting process from which all else came.
Cultural References
Alchemy: The five petaled flower and five pointed star symbolizing the quintessence.
Buddhist: belief the heart has four directions-- the heart center makes five, symbolizing, universality. This idea is also symbolized by the Sacred Mountains
surrounded by the four islands. There are five Dhyani Buddhas: Vairocana, the Brillant, who is represented by the wheel, the witness; Akshobhya, the Imperturbable,
with vajra, the East and blue; Ratnasambhava, the Jewel-born, jewel, south, yellow; Amitabha, Boundless Light, lotus, West, red; Amoghasiddhi, Infallible Success,
sword, North, green.
Chinese: There are five elements. Five atmospheres; conditions; planets; sacred mountains; grains, colors, tastes, poisons; powerful charms; cardinal virtues;
blessings; eternal ideas; relations to human kind.
Christian: Five depicts human beings after the Fall in the Garden of Eden. There are five senses; five points to the cross; wounds of Christ; fishes feeding five
thousand; and books of Moses.
Egyptian: There are five crocodiles of the Nile.
Graeco-Roman: Five is the nuptial number of love and union.. It is the number of Venus. Venus years are completed in groups of five. Apollo as god of light has five
qualities: omniscience, omnipresence; omnipotence, eternity, and unity.
Hebrew: Five represents strength and severity; radical intelligence. In kabbala five represence fear.
Hindu: Five is the quinary groups of the world; the five elements of the subtle and coarse states; their primary colors; of senses; five faces of Siva and the twice-five
incarnations of Vishnu.
Islamic: There are five pillars of religion; five Devine Presences; five fundamental dogmas; five actions; and five daily times of prayer.
Parsee: Five is a significant number in Parsee and Mandaean rites - possibly connected with the five sacred intercalary days of light.
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Pythagorean: Hieros, gamos, the marriage of heaven, earth. It represents Apollo as God of light and his five qualities.
Crystalinks: The Pentagram Pentagrams often show up on palms - hands.

Six (6)
Six represents equilibrium; harmony - balance. It is the perfect number within the decad: 1+2+3=6. It is the most productive of all numbers.
It symbolizes union of polarity, the hermaphrodite being represented by the two interlaced triangles, the upward- pointing as male, fire and the heavens, and the
downward-pointing as female, the waters and the earth.
Six is the symbol of luck; love; health; beauty; chance. It is a winning number at the throw of the dice in the West.
There are six rays of the solar wheel and there are six interlaced triangles. There are six pointed stars or Seal of Solomon - and Star of David - Merkabah
Cultural References
Chinese: Six represents Universe, with its four cardinal points and the Above and Below - making it a total of six directions. Chinese culture there are six senses:
tastse, touch, smell, sight, hearing, the sixth being mind. The day and night each have six periods.
Christian: Six is perfection; completion because man was created on the sixth day. Six is man's number The most obvious use of this number is in the notorious
passage containing 666.
(Rev 13:18 NIV) This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666.
Hebrew: There are six days of creation. It symbolizes meditation and intelligence.
Kabbalism: Six is creation, and beauty.
Pythagorean: Luck
Sumerian: Six days of creation

Seven (7)
If 6 represents humanity then 7 - the center of the spiral is humanity's connection to its source, god, Christ consciousness - or whatever name you prefer.
Seven is the number of the Universe. It is the three of the heavens (soul) combined with the four (body) of the earth; being the first number containing both the
spiritual and the temporal. In looking over the list of meanings it doesn't take long to figure out why the seven has become significant in metaphysical, religious and
other spiritual doctrines - as seven represents the virginity of the Great Mother - feminine archetype - She who creates.
There are 7
ages of man
ancient wonders of the world
circles of Universe
cosmic stages
days of the week
heavens

45

Cơ Cấu Nền Văn Hoá Việt Nam: Việt Nho – www.vietnamvnahien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

hells
pillars of wisdom
rays of the sun
musical notes - sound as frequency plays a key roll in matters of Universe. There are over 80 octaves of frequency - each governing a specific manifestation in
Universe.
Cultural References
In all cultures, myths and legends seven represents...
completeness and totality
macrocosm
perfection
plenty
reintegration
rest
security
safety
synthesis
The writings about the seven-headed dragon appear throughout India, Persia, the Far East, especially Cambodia, but also Celtic and other Mediterranean myths.
The seventh ray of the sun is the path by which the human beings pass from this world to the next. Seven days is the period for fasting and penitence. The seventh
power of any number, both square and a cube and thus was given great importance.
Alchemy - There are seven metals involved with the Work.
Astrology: There are seven stars of the Great Bear which are indestructible. There are seven Pleiades-- sometimes referred to as the, Seven Sisters.
Buddhist: Seven is the number of ascent and of ascending to the higest; attaining the center. The seven steps of Buddha symbolize the ascent of the seven cosmic
stages transcending time and space. The seven-storied prasada at Borobadur is a sacred mountain and axis mundi, culminating in the transcendent North, reaching the
realm of Buddha.
Chinese culture the meaning and symboligies are intertwined throughout in their myths and legends of fairies and animal spirits.
Christian: Seven is idealogogy. God is represented by the seventh ray in the center of the six rays of creation. There are seven sacraments; gifts of spirit; the seven of
3+4 theological and cardinal virtues; deadly sins, tiers of Purgatory (in metaphysical belief this would be one of the lower astral planes - or in Buddhism, one of the
Bardo planes). There are 7 councils of the early church - crystal spheres containing the planets - devils cast out by Christ - joys and sorrows of Mary the Blessed
Virgin, mother of Jesus - liberal arts - major prophets - periods of fasting and penitence - seventh day after the six of creation
In the Old Testament there are the seven altars of Baalam; oxen and rams for sacrifice; trumpets; circuits of Jericho; seven times Naaman bathed in the Jordan. Seven
is the number of Samon's bonds; the child raised by Elisha sneezed seven times. The Ark rested on the seventh month and the dove was sent out after seven days.
The number seven is used 55 times in Revelation. It usually means fullness or completeness as in seven days of the week. God rested on the seventh day. Examples
abound: seven churches, seven trumpets, seven seals, seven bowls, seven eyes etc etc.
Egyptian mythology: There are seven Hathors as Fates and the priestesses of Hathor have seven jars in their seven tunics. Ra has seven hawks representing the seven
Wise Ones. Six cows and a bull represent fertility. There are seven houses of the underworld, as depicted in Egyptian myths, with three times seven gates. Seven is
the sacred number of Osiris.
Graeco-Roman: Sacred to Apollo, whose lyre has seven strings, and to Athene/Minerva and Ares/Mars; Pan had seven pipes (again a reference to seven musical notes
and frequency); there seven Wise Men of Greece.
Hebrew tradition: Seven is the number of occult intelligence. There are seven Great Holy Days in the Jewish year; the Menorah has seven branches; the Temple took
seven years to build; and there are seven pillars of wisdom.
Hinduism there are Seven Jewels of the Brahmanas and seven gods before the floods and seven Wise Men saved from it.
Islamic: The perfect number is seven. In Islamic tradition there are references to seven:
heavens
climates
earths and seas
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colors
prophets (active powers) states or stations of the heart The Ka'aba is circumambulated seven times representing the seven attributes of God.
Magic: There are seven knots in a cord for "spellbinding" and incantations are sevenfold. Certain orders of Brotherhood use theme of tying seven knots in their rope
sash worn around their waist.
Mithraic: The cave of Mithras has seven doors, seven altars, and a ladder with seven rungs depicting the seven grades of initiation into the mystery schools.
Pythagorean: Seven is a cosmic number with three of heaven and four of the world.
Sumero-Semitic: There are seven lunar divisions and days of the week. "Thou shalt shine with horns to determine six days and on the seventh with half a crown.", the
seventh thus becomes opposition to the sun and symbolizes darkness and balefulness and therefore is dangerous to undertake anything on the seventh day because
that is the day of rest. We can see here the influence of this belief in other religious contexts. There are seven zones of earth; heavens, symbolized by the planes of
ziggurat.
There are seven branches to the Tree of Life each having seven leaves. Leaves are symbols of fertility, renewal and growth. There are seven gates of hell, seven
demons of Tiamat and seven winds to destroy her---interesting to note that in many belief systems it is said that the astral plane has seven levels to it--one sound on
one of those levels is "wind".
Seven is a mystic number traditionally associated with Venus and more recently with Neptune. It is the number of feelings and of instincts - of the Group Mind, of
Love, whether that strange, indescribable but pervasive feeling of love is towards another person, a pet, oneself or one's God. 'Love' embodies tremendous sexual
energy, the emotions of which may be directed in various ways.

Heptagon
Heptagon is the inward directing of that emotion, the containment, the 'love inside', that is symbolized by the heptagon. It is the love we 'hold' and can equally signify
a deep religious conviction, a forming of our God in our own image or an infatuation with another. It is feeling contained.

Heptagram
The 7-pointed star or heptagram is a mystical occult symbol. Like the pentagram, it has been called the Witch's Star, also the Astrologer's Star. Beyond six points, the
polygrams all have multiple configurations and the heptagram may be drawn in two different ways - an obtuse form and an acute angled form; both forms are
unicursal, here shown together with the third 7-point figure, the heptagon.
In cabalistic terms, the number '7' is attributed to Venus. It relates to Man's mundane feelings and his instincts - to his sexuality . It relates to Man's place in the
pattern of Nature and to his linking with the Group Mind - the undifferentiated Soul of Mankind.
Man's pattern of mundane life is much ruled by the seven day cycle of the week. The seven classical 'planets' : Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus and
Saturlend their names to the days of the week and may be arranged around the figure of the heptagram.
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Placed around the acute heptagram in the order of their apparent speed of movement in the heavens, the 'planets' are ordered along the unicursal line in the order of
days of the week.
The heptagram also relates to the seven chakras of the body. These are the energy nodes that rise up the course of the spine from the basal node, where is coiled the
Kundalini serpent, to the point at the top of the head. The mundane well-being of the body and its aura are linked to the chakras. The heptagram is symbolic of this
balanced, flowing of bodily energies and of health. It is a symbol relating to healing and dynamic balance of the body physic.
There are two forms of heptagram:
The obtuse form suggests passivity, contentment and attuning with nature and its forces; of healthy rhythms and normal sexuality; of balanced feelings and satisfied
desires; of normal receptivity and awareness of the feelings of others.
The acute, active form suggests an outgoing interaction with nature's forces, making progressive use of them and directing sexual energy. It suggests strong feelings
and strongly expressed desires; likewise perhaps, heightened sensitivity to the emotions of others. It is a symbol of the empath and the healer.
Combining the three seven - pointed figures together, creates a beautiful mandala of meditation.

Eight (8)
Spiritually eight is the goal of the initiate, having gone through the seven stages. Eight is Infinity - Paradise regained.
Eight is solidarity as the first cube and it denotes perfection by virtue of it's six surfaces. There are eight winds and intermediate directions of space. Eight represents
the pairs of opposites. The octagon is the beginning of the transformation of the square into a circle and vice versa.
Cultural References
Eight in many cultures and ideologies seems to have similar meanings: Felicity
Perfect rhythm
Regeneration
Resurrection
In some myths the eighth day created the new "man" of grace. After seven days of fasting and penance the eighth day becomes plenty and renewal. 7+1 is the number
of the octave which is a continual theme in all esoteric belief systems. The knowledge of frequency and sound are a vital key in the ancient "mystery schools".
Buddhist tradition: eight is completion, all possibilities. There are eight symbols of good augury.
Chinese system of belief eight represents the whole. It is all possibilities in manifestation. Eight is seen as a good luck number. The PAKUA is the design depicting
the eight trigrams and pairs of opposites, usually in a circle, the circumference of which symbolizes time and space. There are eight delights of human existence.
Christian: Eight is regeneration and rebirth. The font is usually octagonal as symbolizing the place of regeneration. There are eight beatitudes.
Egyptian: Eight is the number of Thoth.
Hebrew: Eight is perfect intelligence; splendor. The digit value of "IHVH" is the "Number of the Lord". The Temple was sanctified in eight days.
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Hermetic: In their system there is one chief God, (eight minor gods) Thoth/Hermes was the inventor of numbers and geometry.
Hindu: 8x8 symbolism is the order of the celestial world established on earth. Temples are built on the pattern of the MANDALA, which is the 8x8 symbol. In their
belief system there are eight regions of the world, suns, divisions of the day, and eight chakras.
Islamic: The throne which encompasses the world is supported by eight angels, corresponding to both the eight divisions of space and the groups of letters in the
Arabic alphabet.
Japanese: Eight is the "many". There are eight Gods in the heavens.
Platonic: Plato has eight spheres of different colors surrounding the luminous pillars of the heavens.
Pythagorean: Eight is solidarity and stability.
Sumero-Semitic: Eight is the magic number of Nebo.
Taoist: Eight to be All possibilities in manifestation with the Pa Kua representing the forces in the phenomenal world. There are eight Taoist genii or immortals.

Nine (9)
Nine is composed of the all-powerful 3x3.
It is the Triple Triad - Completion; fulfillment; attainment; beginning and the end; the whole number; a celestial and angelic number - the Earthly Paradise.
It is the number of the circumference, its division into 90 degrees and into 360 for the entire circumference.
Nine is symbolized by the two triangles which are a symbol of male, fire, mountain and female, water, cave principles.
Cultural References
Buddhist tradition holds nine to be the supreme spiritual power, and a celestial number.
Celtic legend symbolizes nine as a highly significant number. It is a central number with the eight directions with the center making nine. The Triple Goddesses are
thrice three. There are nine Celtic maidens and nine white stones that symbolize the nine virgins attendant on Bridgit. Nine is connected with the Beltane Fire rites
which are attended by 81( 8+ 1= 9) men, nine at a time.
Chinese: Nine is qa celestial power. It is 3x3 being the most auspicious of all the numbers. Nine also signifies the eight directions with the center as the ninth point
known as the Hall of Light. There are nine great social laws and classes of officials. In land divisions for Feng Shui there are eight exterior squares for cultivation of
the land by holders and the central, and ninth, square is a "god's acre", dedicated to Shang-ti, the supreme ruler. It is also known as the Emperor's Field, giving
homage and respect denoting the position of heavenly power.
Christian: Nine is one of the numbers that appears scantly in Christian symbolism. There are the triple triads of choirs of angels and nine spheres and nine rings
around hell.
Egyptian mythology nine represents The Ennead.
Graeco-Roman: There are nine Gods and later nine muses.
Hebrew: Nine is pure intelligence ( eight was perfect intellingence ). Also represents truth, since it reproduces itself when multiplied.
Kabbalism nine symbolizes foundation.
Hindu: Nine is the number of Agni, fire. The square of the nine forms the mandala of eighty-one squares and leads to, and encloses the Universe.
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Mayan: There are nine underworlds each ruled by a God. We find this reference to "nine underworlds" present in many cultures and beliefs.
Pythagorean: The nine is the limit of all numbers, all others existing and coming from the same. ie: 0 to 9 is all one needs to make up an infinite amount of numbers.
Scandinavian: Odin/Woden hung for nine days and nights on the Yggdrasil to win the secrets of wisdom for humankind. Skeldi, the northern Persephone, the goddess
of snow, lives in her mountain for three months and by Niord's sea for nine months. Nine is the sacred number in Scandinavian-Teutonic symbolism.

Ten (10)
10 = 1 = Rebirth - that which stirs and awakens your soul at this time.
Ten is the number of the cosmos---the paradigm of creation. The decad contains all numbers and therefore all things and possibilities. It is the radix or turning point
of all counting.
Ten is all-inclusive representing law; order and dominion. The tetraktys 1+2+3+4= 10 symbolizes divinity and one represents a point; two, length; three, a plane or
surface (as a triangle); four, solidity or space.
It is seen as the perfect--the return to unity. When based on the digits of the two hands, it is completeness and the foundation of all counting. Its highest ranges of
completeness, 100 and 1000, are the basis of all Hindu cosmology, and in China the Ten Thousand Things, ie: the uncountable, symbolize the whole of manifestation.
Ten is also the number of completion of journeys and returns to origins: Odysseus wandered for nine years and returned on the tenth. Troy was besieged for nine
years and fell on the tenth. Ten is the sum of the number nine of the circumference with the one of the center---being perfection. We see ten also being symbolized in
rituals like the ritual of the Maypole - the one of the axis with the circle danced around.
Cultural References
Chinese: Represented by a cross formed centrally by the character chi, symbolizing the self facing both ways as both Yin and Yang, which is considered to be the
perfect figure. The Ten Celestial Stems (Kan) are possibly connected with the names of the ten-day week on the prevailing cyclic calculations, as evident in the
number sixty.
Christian: There are ten Commandments of the Decalogue; as there are ten parables of the ten lamps, virgins, and talents. Tithes were to be given to God.
Gnostic: The ten Aeons become Sephiroth, emanating from the Pleroma.
Hebrew: In Qabalism ten is the numerical value of Yod, the Eternal Word, the first letter of the Divine name. Still in keeping with the Qabalist theme, ten, is
representative of ...
- The Decalogue
- Divine support
- Intelligence
- The Kingdom
- The ten names of God
- Resplendent
- Sephiroth The spheres or emanations from the Ein Soph, symbolized by the Tree of Life. The first being the Monad, the First Cause of the other nine which are
composed of three trinities, each being an image of the original Trinity of male-female and uniting intelligence. The tenth Adoni represents the mystic return to unity.
In Solomon¹s Temple there were ten lavers, tables and candlesticks. The cherubim were ten cubits high and ten Levites minister before the Ark.
Islamic: Tithing holds an important place.
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Hindu: Ten is based on the higher ranges of ten, ie: 100 and 1000.
Pythagorean: Ten is The Monad, the recommencement of a series and infinite expansion. Ten is perfection.
Roman: Ten is represented by X, the perfect figure and is seen as completion.
Sumero-Semitic: The tenth day of the Spring Festival was celebrated by a procession comprising the whole of the Gods.
Religion and culture
Christian

 There are traditionally Five Wounds of Jesus Christ in Christianity: the Scourging at the Pillar, the Crowning with Thorns, the wounds in Christ's hands,
the wounds in Christ's feet, and the Side Wound of Christ.
Jewish

 The book of Psalms is arranged into five books, paralleling the Five Books of Moses.
 The Khamsa, an ancient symbol shaped like a hand with five fingers, is used as a protective amulet by Jews; that same symbol is also very popular in
Arabic culture, known to protect from envy and the evil eye.

 The Torah contains five books—Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy—which are collectively called the Five Books of Moses, the
Pentateuch (Greek for "five containers," referring to the scroll cases in which the books were kept), or Humash (שמוח, Hebrew for "fifth").
Islamic

 Muslims pray to Allah five times a day
 In Islam, particularly Shia Islam, the Panjetan or the Five Holy Purified Ones are the members of Muhammad's family: Muhammad, Ali, Fatima, Hasan,
and Husayn and is often symbolically represented by an image of the Khamsa.

 There are five basic "pillars" of Islam.
Sikh

 The five sacred Sikh symbols prescribed by Guru Gobind Singh are commonly known as Panj Kakars or the 'Five Ks' because they start with letter K
representing Kakka in the Punjabi language. They are: Kesh (unshorn hair), Kangha (the comb), Kara (the steel bracelet), Kachh (the soldiers shorts), and
Kirpan (the sword).
Discordianism

 In Discordianism, 5 is seen as a very important number. This is demonstrated in the Law of Fives, as well as in the Pentabarf, which contains five rules.
 Each page of the Principia Discordia —the primary religious document in Discordianism— is labeled with five digits.
Other

 According to ancient Greek philosophers such as Aristotle, the universe is made up of five classical elements: water, earth, air, fire, and ether. This
concept was later adopted by Medieval alchemists and more recently by practitioners of Neo-Pagan religions such as Wicca.

 The pentagram, or five-pointed star, bears religious significance in various faiths including Baha'i, Christianity, Satanism, Taoism, Thelema and Wicca.
 In Cantonese, "five" sounds like the word "not" (symbol: 唔). When five appears in front of a lucky number, e.g. "58", the result is considered unlucky.
 In East Asian tradition, there are five elements: (water, fire, earth, wood, and metal). The Japanese names for the days of the week, Tuesday through



Saturday, come from these elements via the identification of the elements with the five planets visible with the naked eye. Also, the traditional Japanese
calendar has a five-day weekly cycle that can be still observed in printed mixed calendars combining Western, Chinese-Buddhist, and Japanese names for
each weekday.
Members of The Nation of Gods and Earths, a primarily African American religious organization, call themselves the "Five-Percenters" because they
believe that only 5% of mankind is truly enlightened.
Việt Nhân
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